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emoria ca și istoria nu țin de trecut. Sunt convinsă de asta. Memoria și Mistoria țin de prezent. Eu sunt istoria și memoria mea. Noi suntem istoria 
și memoria noastră. Acum când scriu. Când am scris Maxilarul inferior și Scara 
leilor. Dă-mi Doamne, memorie. Dă-mi mintea cea de pe urmă care e mintea 
memoriei. Dă-mi suflet în mine și viață acestui prezent când îmi amintesc. Când 
ții un jurnal, trăiești de două ori. O dată trăitul și a doua oară amintitul. Eu țin un 
soi de jurnale încrucișate. Deși nu mi-a plăcut niciodată ca să dezleg cuvinte 
încrucișate. (p.12-13)

Jurnale încrucișateDoina URICARIU Radu Sergiu RUBA

OCHIUL INTERIOR  (p.7)

CONFESIUNI ● MĂRTURII ● DOCUMENTE (p.2-8) SPIRITUL ELEN - SINTEZE EUROPENE (p.19)

LIVIU SUHAR - TRIO

Viorel SAVIN

BUCURIA DE A FI 
ÎNDURERAT LA TOMIS

(p.12-13)



ând am ajuns pe culmea disperării, convinsă că nu mai e loc C în lumea asta pentru mine, mi-a fost sugerat un serviciu 
bizar, fărăo remunerare (fie simbolică) şi fără vreo 

promisiune concret, reală. M-am lăsat convertită de ideea de a 
călători în noapte. A fost dorinţa mea dintotdeauna. Să pot să văd 
Lumea!Odată s-a întîmplat să fug de acasă, ademenită de această 
dorință. Fără a-i anunța pe ai mei, m-am pornit singură în 
necunoscut. De-ar fi ştiut mama prin câte am trecut până a ajunge la 
rude, în satul de peste două dealuri, nu s-ar fi supărat atât de tare. 
Căci a trebuit să trec ca în poveste printr-o pădure deasă plină de 
iazme şi năluciri,crescută în imaginaţia mea. Mergeam însoțită de-o 
întâmplare pe care mi-o povestise bunicul. El fiind cel pățit – 
protagonistul! Pe atunci era tânăr, tocmai se logodise cu bunica 
(aceasta era din alt sat). Într-o zi de iarnă, bunicul (care pe atunci nu 
știa că-mi va fi bunic) se porni călare pe calul său ”năzdrăvan” să-și 
viziteze logodnica și viitorii socri. Când cobora spre Valea Fetei, ca 
din senin, îi reteză calea un lup. Ieșise din pădurea Visocii în 
căutarea prăzii. Bunicul s-a speriat de moarte. Bine că avea un cal  
mândru, frumos și iute. Lupul i-a urmărit până la marginea satului. 
Eu, peste ani, mergând pe-același drum, mă vedeam alături de bunul 
meu… Iar cel mai înfricoșător mi-a fost să traversez Valea Fetei. 
Știam legenda acelei văi. De fiecare dată când o ascultam, mă 
scuturau fiorii: Jos la pod la Ungureasa,/Unde s-a-necat mireasa,/ 
Numai mirele-a scăpat,/ Pe cal negru-a-ncălecat/ Și acasă-a 
alergat:/”Nu deschide, maică, poarta,/ Că mi s-a-necat mireasa!/ 
Maica poarta deschidea,/ Și la ape alerga,/ Părul din cap își 
smulgea/Și din gură-așa zicea:/”Lenuță, ghirlanda  ta,/ o duce apa 
cu ea!/ Lenuță, cerceii tăi,/ Se joacă doi șerpi cu ei...”/ Cum 
plângea, se văicăra,/ Apele învolbura,/ Dar mireasa nu-apărea...
Doamne, cât de greu mi-a fost să trec Valea Fetei! Alergam pe-
alocuri cu sufletul la gură, că mă vedeam pândită de-o întreagă haită 
de lupi. Astfel am ajuns  (când călare, când pe jos – ca-n poveste!), în 
satul vecin, pornită fiind în lume. Iar neamurile, la sigur că mă 
aşteptau… Pe mine! După ochii lor mirați am priceput… Și-am 
înţeles, pentru prima dată în viaţă, cât de greu e să străbaţi drumurile 
de unul singur. Şi-am mai înţeles că, dacă te porneşti undeva, până 
la urmă ajungi. Nici nu-mi păsa atunci de agitaţia de acasă: 
dispărusem eu, fata lor cea dorită (și nedorită la început...)! Eram 
căutată de toată mahalaua,  peste tot… Ci eu trecusem prin poveste!
Dar să revin la ceea ce voiam să spun la început: mi s-a propus o 
slujbă care-mi era pe plac – să călătoresc. Am acceptat fără a sta pe 
gânduri. De atunci până acum am ajuns să văd multe locuri, foarte 
multe, şi să întâlnesc o mulțime de lume diferită. Însă, e corect s-o 
spun: eu călătoresc într-un mod cu totul şi cu totul deosebit, sunt un 
fel de comis-voiajor nocturn. Asta sunt! De mai bine de trei decenii 
prestez acest serviciu, aparent neînsemnat pentru unii, dar plin de 
sens pentru mine. Cât de plictisitor mi-ar fi fost şi cât de rătăcită aş fi 
ajuns dacă nu mi se oferea posibilitatea, şansa!, de a vedea lumea 
tocmai prin aceste pelerinaje unice, nocturne și... gratuite! Nu fac 
altceva decât călătoresc şi-mi notez tot ce întâlnesc în cale. 
Convingător și cert rămâne statutul meu de călător nocturn! Dovadă 
fiind faptul că am fost adusă în lume de un vis, un semn oniric m-a 
salvat… Puteam fi întoarsă din drumul spre lume, cum se întâmplă 
cu mii şi mii şi milioane de suflete care nici nu prididesc a vedea 
lumina.Şi eu urma să fiu respinsă! Când dădusem semne că vin, 
născătoarei mele i se lehămetise de atâtea “musafiri nedoriţi” şi se 
hotărîse  să se descotorosească cu orice preţ de mine (înainte de a mă 
cunoaște!). Cu acest gând, lăsă lucrul baltă într-o zi, și se porni în 
satul vecin la verișoară-sa, doctoriță... Spre norocul meu, dădu nu de 
vară-sa, ci de mama acesteia – mica Fănuţa, aşa i-am zis mai târziu. 
Aceasta plesni din palme când deschise uşa și o văzu pe mama. Ar fi 
zis, cercetând-o iscoditoare pe nepoată-sa: Aracan de mine! Ia-te pe 
cine văd – parcă-ai coborât din visul meu! Era femeie pricepută, dar 
cred că avea şi darul cititului în vise. Până a o pune la masă pe 
musafira neașteptată, îi turnă în pahar tot ce gândea: Bănuiesc eu, 
fată dragă, ce mare treabă te-a scos din casă! Nu cumva?! Coborî 
privirea spre mijlocul femeii şi mai plesni o dată din palme, pricepu! 
Că grea la minte trebuie să mai fii, ca să nu te dumereşti! Vrei să afli 
cum te-am văzut aseară în vis? Poate n-ai vrea să-auzi, dar eu îţi 
spun.Se făcea că ai pe umeri o mândrețe de broboadă mare, 
frumoasă şi înflorată. Numai că nu ştiu ce-ţi veni s-o dai cu orice 
preţ pe-o nimica toată. Dar te prindea tare bine! Îţi înflorea umerii, 
te lumina. Eu te rugam să n-o dai… 
Asta a fost cu broboada din visul micăi Fănuţa. De fapt, cu mine. Ea 
m-a salvat! Prin vis am venit! Nu întâmplător am ajuns să 
îndeplinesc (până azi) o lucrare pe cât de neobișnuită și inutilă, pe 
atât de dragă mie. Periplurile mele (eu cu Sinele!) nocturne (onirice) 
mi-au oferit rare posibilităţi de a mă convinge că sunt, dar puteam să 
nu fiu, că am treabă pe-aici, am de îndeplinit ceva, numai că trebuie 
să fiu mereu în gardă, fiindcă s-ar putea într-o bună zi să se încheie 
toate, aşa pe nepusă-masă să fiu chemată într-un fel misterios într-o 
ultimă călătorie, să mă întorc acolo de unde am venit – în mister!

Chișinău, 14 februarie 017

flăm cu întârziere de un veac: în aprilie 1908, aproape 700 A de bucovineni au cutezat un mare pelerinaj ieşean, 
„insistând de cuviinţă asupra caracterului cultural pe 

care-l are vizita”, cum avertiza unul dintre vorbitorii din Gara 
Burdujeni, cel dintâi popas al „excursioniştilor” în România. Scopul 
astfel declarat voia să confere iniţiativei o legitimitate (ca să nu 
spunem acoperire) culturală – vizitarea unei expoziţii ieşene şi a 
lăcaşurilor de cult – dar, de fapt, s-a constituit într-unul dintre cele 
mai însemnate (şi până acum ignorate) demersuri unioniste 
premergătoare actului ce avea să se înfăptuiască după un deceniu. În 
cele trei zile de adevărată sărbătoare, bucovinenii au evitat invocarea 
termenului „unire”, rămânând însă subînţeles şi descifrabil în toate 
luările de cuvânt („cei sosiţi nu sunt oaspeţi, ci intră de drept în ţara 
lor, trecând din moşioara de acasă în moşia cea mare de aici, unde 
toate sunt ale lor, cum sunt şi ale noastre” – spunea preotul 
Zaharovici). Pentru adormirea bănuielilor, se mai strecura şi câte o 
complezentă adresare de genul „Împăratul Francisc I este amicul 
românilor din Regat şi ocrotitorul cel mai constant al fraţilor răzleţi”, 
nuanţată prin lozinca ades clamată „Trăiască poporul nostru 
românesc din amândouă ale noastre monarhii!” După cum rezultă 
din relatările reproduse din gazeta „Neamul Românesc” în cartea 
Deceniul limpezirii, recent apărută la Editura ieșeană „Junimea”, 
Nicolae Iorga nu numai că a participat la acest adevărat marş 
previzionar al unirii Bucovinei cu Ţara, dar şi-a asumat şi misia 
reporterului de teren, el fiind „povestitorul” ce relatează 
conştiincios, pas cu pas, uitatele evenimente din aprilie 1908. 
Cartea, de peste 1000 de pagini, a fost publicată la Tipo Moldova, 
sub îngrijirea lui Liviu Papuc, vechi slujbaş al Bibliotecii 
Universitare ieşene, în care bibliotecarul de vocaţie nu poate rămâne 
inert funcţionar oarecare. Iorga își prefațează entuziast prestația 
gazetărească: „Pentru întâia oară, fratele rămas acasă ţine caldă 
vatra culturii pentru fratele răzleţ ce vine de departe, din viforul 
sălbatic şi hain al străinătăţurilor”. După care trece în revistă toate 
evenimentele „excursiei culturale”, începând cu primirea la graniţă, 
în Gara Burdujeni, a „lungului tren pus la dispoziţia vizitatorilor cu 
o reducere de 75% din ordinul ministrului Morţun” şi până în cea de 
a treia zi, a întoarcerii fiecăruia la vatra sa din Rădăuţi, Suceava, 
Câmpulung, Solca, Vama, Gura Humorului, Vatra Dornei, Putna. 
Reporterul Iorga descrie pasagerii trenului special: „Lume felurită, 
în unele vagoane predomină cilindrele, pălăriile preoţeşti, uşoarele 
pălăriuţe ale doamnelor; altele cuprind numai ţărănime în mândrul 
port din acele părţi”. Că n-a fost vorba nicidecum despre o inocentă 
excursie, oricât de „culturală”, ci de un eveniment cu larg răsunet 
politic în zonă, înţeles în adevărata lui semnificaţie, o demonstrează 
şi cele petrecute la fiecare dintre opririle trenului. La Vereşti, oaspeţii 
au fost întâmpinaţi de corul ţărănesc din Dumbrăveni şi de cel al 
Liceului din Botoşani, popasul prelungindu-se mult peste 
prevederile orarului feroviar. La Paşcani, pe peron îi aştepta fanfara 
Atelierelor CFR. S-au vizitat şi halele de producţie, unde, scrie 
Iorga, „bucovinenii s-au mirat că cei care întrebuinţează aceste 
mijloace ale industriei moderne sunt români, născuţi prin acele case 
cu acoperiş de stuh”... Frumos împodobite au fost şi gările din Tg. 
Frumos şi Podu Iloaiei, iar la Iaşi, bucovinenii au fost întâmpinaţi de 
„o mulţime nesfârşită, mii de oameni din popor, persoane din clasele 
bogate (...) niciodată Iaşul n-a văzut o privelişte aşa înălţătoare”. 
După cuvântările de bun venit (primarul N. Gane şi alte oficialităţi), 
în Piaţa Bacalu (actuala Piaţă a Unirii), muzica Regimentului de 
Vânători a dat semnalul unei „hore largi, prevestitoare de altă unire 
poate”. A doua zi s-a vizitat Expoziţia şi s-a mers la Catedrală, unde 
a slujit mitropolitul. În „răspunsurile” corului s-au rânduit şi strofe 
din Imnul Regal. A urmat aşteptata vizită la statuia lui Ştefan cel 
Mare (pe Iorga, monumentul l-a impresionat prin semnificaţii, dar, 
de fapt, nu i-a plăcut, după cum, conform ştiutelor lui ciudăţenii în 
materie de gust artistic, nu i-a plăcut nici biserica Trei Ierarhi, „prea 
ţigănească”) (!). S-a trecut, apoi, pe la cele mai importante biserici 
ieşene şi, a treia zi, pe la mănăstirile Frumoasa şi Cetăţuia. 
Cuvântările rostite la fiecare dintre aceste popasuri pun în evidenţă, 
fără urmă de echivoc, temeiurile adevărate ale periplului bucovinean 
în fosta capitală moldavă. Petru Râşcanu: „Mai presus de unirea 
politică este unirea în cuget şi-n simţiri de care vorbeşte poetul (...). 
Patria românească este locul unde se vorbeşte frumoasa noastră 
limbă, unde se simte româneşte, unde bate o inimă românească; de 
aceea, fraţilor, suferinţele voastre sunt şi suferinţele noastre, 
durerea voastră ne apasă şi bucuria voastră o împărtăşim cu lacrimi 
de bucurie”.  Ce lecţie de patriotism acest redescoperit pelerinaj 
bucovinean!
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ă sună poetul Valeriu Stancu, vezi că are Varujan lansare M la Copou, să vii. Dacă mă sună înseamnă că e ceva grav. 
Suntem în criză de ceva şi vine Varujan Vosganian s-o 

rezolve. Şi mă duc. Feţe simandicoase, presă, pahare de unică 
folosinţă, pachete, prelaţi, o cucoană care îmi dă în pază, după o 
clipă de disperată radiografiere a lipsei de cravată, poşeta. Să n-o 
fure altul!
Ne armenim cu doxă noi ceilalți, editorul, criticii, în fine, cartea, 
Cartea şoaptelor. Bine făcută, bine scrisă, super în primele o sută şi 
ceva de pagini, apoi plonjeu într-o halucinantă, devastatoare, 
asumată construcţie apocaliptică a morţii, însăşi moartea încercând 
să fugă, să scape de violenţa galopantă, excesivă, morbidă a 
autorului. Recitesc pagini dar dincolo de bunicul Garabet, un Moise 
armean de toată frumuseţea, nu mai e duh, trăire, simţire – doar 
personaje pietrificate, clasificate, explicate, răcite spaţial dintr-o 
etnicitate căutată a unui nou popor ales (că rumânii-s la cules!). 
Şi descopăr în arhiva de personaje un tip cunoscut, cu nume şi 
prenume, un tip ciudat ca mai toţi ciudaţii din carte. Din Suraia, la 
câţiva kilometri de Focşani, de Tecuci. Unul dintre ăia care l-au scos 
din biografie şi pe moş Iorgu, bunică-meu din Nicoreşti, Garabet de 
Nicoreşti, colectivizându-i bruma de pământ, necum sufletul. La 
suflet a renunţat singur, rugat de Dumnezeu. Tipul din Suraia, în ′69, 
când am ajuns dom prof acolo, era şi el profesor de ceva. Avea, că 
mi-a şi arătat, un butuc de vie cât un arbore sequoia din care scotea, 
pe tranşe, câteva sute de litri de vin bine alcoolizat, un ciudat protest 
personal împotriva creşterii demografice a populaţiei de pe-acolo. 
Părea simpatic în duplicitatea necunoscută a biografiei şi, dacă n-ar 
fi fost Cartea şoaptelor, cartea deconspirărilor târzii dar necesare, l-
aş fi lăsat între uitările blânde. Vosganian l-a cunoscut în fragilitatea 
bătrâneţii şi, expert în deducerea morţii, l-a lepădat în carte sub 
povara inutilităţii. Consumat. Morţii de la Vadu Roşca 
(necolectivizații profesorului) deveniseră, într-o translare 
temporală propriile neamuri, armenii săi. Şi mă copleşeşte, dincolo 
de morga lui senatorială, fantasticul consum interior, pierderea 
nordului, declorofizarea poetică sub sigiliul politicului. Da, trebuie 
să mă întorc la Suraia, să redescopăr timpul pierdut, să recompun 
umbrele acelui spaţiu din propria viaţă. Din viaţa trăită 
nedocumentar.  
Încerc religamentarea simplă, fără siflante, fără metaforă, a 
personajelor ştiute. Nimic nu se leagă. Undeva, în spatele tipului 
fără iniţiale colindă propriul său fiu, dependent de insulină la zece 
ani, parşiva condamnare a părinţilor prin copil. Revin în Suraia 
căutând, răscolind într-o aşezare de acum urbanizată, cu un patos al 
sereleurilor imposibil de imaginat  în perioada în care majoritatea 
bărbaţilor navetau spre marile industrii gălăţene. 
Aceeaşi şcoală, cafea, bunăvoinţă, dat din umeri după ăi dispăruţi, 
eu însumi fiind, din punctul lor de vedere, un dispărut. George e 
tânăr şi pe deasupra şi director coordonator. Îmi spune că din şcoală 
viitorul se vede bine dar eu mi-aduc aminte de o fetiţă, Rozalia, 
nedeslipită de carte nici la imaş, nici în coteţul animalelor. Ce ai tu, 
Rozalie de rozi paginile? Mai nimica, zicea ea, adică doar aşa, cât 
să pot fugi de aici, din apăsarea asta, din moartea asta la care te 
supune pământul. Că femeile, pe aici, mor înghiţite de pământ, de 
loviturile de sapă, de loviturile din pumni. Şi eu aşa trebuie să fug, 
atârnată de carte! Ăsta este covorul meu zburător. Şi întreb ce mai 
face Rozalia. Care Rozalia? Aia care-mi zicea acum aproape juma 
de secol că învaţă ca să poată fugi, prin carte, dintre ceilalți sărăceni. 
Păi, spune domnul profesor, Rozalia nu mai este la modă. Şi cum să 
mai fie dacă acum, chiar cu facultate, la banii şi la numărul de posturi 
care mai există, mai bine munceşti necalificat în străinătate. 
Învăţătura a rămas aşa, un  halou, un pa și la revedere pe pragul 
casei, al clasei, al lumii ăsteia. 
Şi nu ştiu ce-mi vine să întreb de speranţă. Că serele-uri sunt. Există 
şi speranţă? 
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NOCTURN... 
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ntr-o seară neverosimilă de toamnă călduţă, venind vorba 

Î despre laptele şi mierea promise de comunişti, pentru mâine, 
întotdeauna mâine, pe la Paştele Cailor, aşa, Daniel a găsit de 

cuviinţă să le-aducă aminte chiar formula originară a utopiei, care lui 
i se părea încă adâncă şi generoasă
   – Adică?, s-a mirat fariseic învăţătorul.
   – Adică: Fiecăruia, după muncă şi după nevoi!
Atunci, ca trezit dintr-un somn, domnul învăţător Ezarhu şi-a adus 
aminte de un înţelept fără seamăn, care-a trăit cu ceva vreme-n urmă 
chiar pe-aici, prin împrejurimi şi ne-a povestit o întâmplare pe care o 
tot amânase, dar căreia, iată, îi venise chiar vremea ei:

Zice-se că după mulţi ani de luare aminte, prealuminatul rătăcitor 
Gligore Arcaşu s-a întors pentru sălaşul din urmă într-o chilie ca o 
vizuină de urs, bine ascunsă sub pietroaiele de toate formele şi 
mărimile, prăvălite din turnul de apus al Histriei romane (vechi 
schimnic retras din lumea profană, pentru a căuta înţelepciunea întru 
mâhnire). De-aceea, pretutindeni se zvonea pe-atunci, cu îndoliate 
îngrijorări şi întemeiate nădăjduiri, că Bătrânul Înţelept îşi trăia 
ultimele ceasuri şi că o lumină din al şaptelea cer i se-aşternuse pe 
chip. 
Se retrăsese în măduva ruinată a Cetăţii, la peste şaptezeci de ani, 
tulburat şi deznădăjduit de gâlcevile devastatoare şi de trufaşele 
zavistii ale comunităţii, convins că acolo, jos, în schimnicie şi 
îngândurare, va găsi, în cele din urmă, o învăţătură simplă şi 
universal valabilă, pe care s-o lase moştenire, tuturor cârcotaşilor şi 
codoşilor lumii acesteia, întru  veşnica lor izbăvire de pizmă, 
zavistie şi celelalte rele.
Doar că, ajuns la senectute şi la numai o palmă de Dumnezeu, 
Prealuminatul Cugetător se răsucea acum între viaţă şi moarte, 
arzând, tremurând, murmurând. Era aproape surd şi aproape orb, iar 
candela plăpândă a inimii abia mai pâlpâia şi ea sub cenuşa din 
sânge. 
Şi numai un ucenic foarte cuminte şi de preaplecată bună-credinţă îi 
mai veghea cu veneraţie ultimele clipe, gata să-i soarbă şi să-i ducă 
în lume cea de pe urmă învăţătură izbăvitoare.
Se spune astfel, că într-o noapte sumbră cutreierată de canonade şi de 
vântoase, ca la bătălia cea de pe urmă, bătrânul încremenit mai alb şi 
mai enigmatic decât o stană de piatră îi făcu semn privighetorului 
său să se apropie, iar, după ce ucenicul îşi aplecă o ureche lacomă 
înspre buzele sale, gânditorul îi şopti rar şi istovit: 
   – Pacea şi mântuirea, fiule, stau într-o singură învăţătură: Să se dea 
la fiecare ce i se cuvine!   
Aruncându-şi de-îndată o pătură veche-n spinare, ucenicul se şi 
prăvăli foarte grăbit, înapoi pe podiş, pe cărările şterse de puterea 
viscolului, până ce, într-un târziu, sleit de puteri, nimeri, spre 
Goloviţa, la o cherhana părăsită, unde bătrânul lipovean care mai 
stăruise pe-acolo  îl cunoştea destul de bine şi-l lăsă, cu nerăbdare, să 
se prăbuşească pe stuful uscat din pragul colibei.
   – Singura şi adevărata învăţătură , şuieră tânărul sleit şi el de puteri, 
este: Să se dea la plecare că i se cuvine!   
Dar, cum se apropiau zorile, pescarul îl lăsă cam fără viaţă sub 
papura destrămată-a colibei şi se prăvăli înfrigurat înspre satul din 
vale, în vreme ce viforniţa se umfla tot mai întunecată, acoperind 
văgăunile nevăzute dintre gorganele emisferice ale Dobrogei.
Aşa că numai a doua zi, înspre seară, un negustor de lemne îl găsi 
făcut ghem în zăpadă:
   – Înţeleptul a murit!, îi şopti pescarul,îmbrăţişându-i cizmele.
   – Şi ce-a zis? Ce-a zis? Ce-a zis?
   – A zis: Să se dea la plecare caise cu vin!   
La rândul său, negustorul alese poteca cea mai scurtă dinspre 
Caraharman şi ajunse în sat mai înainte de miezul nopţii, grăbindu-
se să bată în fereastra starostelui:

–Marele Învăţător a spus cu limbă de moarte: Să se bea laplecare 
caise cu vin!    
Iar starostele, fericit şi cutremurat de măreţia momentului, trimise de 
îndată vătăşeii, ca să adune toată suflarea satului. Şi, după ce toată 
comunitatea se buluci în piaţa rotundă din faţa birtului, se urcă 
solemn pe-o şovăielnică masă scâncită, de unde răcni înfiorat peste 
capetele lor plecate: 
   – Bucuraţi-vă, oameni buni, pentru că, înainte de-a muri, Părintele 
şi Învăţătorul nostru ne-a lăsat, în sfârşit, taina cea mare a Mântuirii.
   – Adicăăăă!!!, şuieră, mai tare decât viscolul, vocea coalizată şi 
supusă a mulţimii.
   – Adicăăă: Să se bea la culcare caise cu vin!    
Şi, de-atunci, pentru încă multă vreme, în fiecare seară, înainte de a 
se pune în pat, toţi locuitorii acelui meleag, de la mare, la mic goleau 
câte-o cană zdravănă cu vin, în care bătrânii satului presărau, cu 
adâncă veneraţie şi câteva caise uscate.
Deşi cel mai important rămâne faptul că-au trăit o vreme într-o 
miraculoasă armonie îndeobşte împărtăşită, pentru că înţelegerea, 
bunăstarea şi pacea păreau să se fi pogorât pe deplin şi statornic, în 
aceste suflete atât de greu încercate de zavistia, vrăjmăşia şi râca 
surghiunirii lor vremelnice, de la est de Eden.
Întrucât, dacă ne-am face noi timp să chibzuim mai bine, ar trebui 
săînţelegem cu tembelă amărăciune că nouă, după faptele noastre, ni 
se cuvenea exact ceea ce-am primit până-acum, căci ziua de mâine 
nici nu există, de fapt, aşa cum nu există nici viitoru-ăla luminos cu 
care-au încercat şi-au  reuşit adesea să ne cumpere sufletul. Pentru 
că, treabă rusească, cine ştie ce iadu' pe pământ le-o ieşi în cele din 
urmă. Uite, rătăcitorul Anton Pann, acela pedepsit cu toată 
înţelepciunea înveşnicirii şi deşertăciunii vorbelor, cunoştea deja 
toate astea, scriind negru pe alb că: Vicleanul făgăduieşte, iar prostul 
nădăjduieşte.

achi. Așa am „botezat-o” eu pe bunica paternă, vrând M să-i spun „maică” (apelativ din Oltenia, unde am rostit 
primele vorbe), cea mai fabuloasă figură din existența 

mea. Așa i-a rămas numele, mai cunoscut decât cel din acte, încât, 
la înmormântarea sa, preotul, neamintindu-și prenumele, a zis 
„roaba lui Dumnezeu ...Machi”!
Pentru cei care nu au veleități literare și, din discreție, nu și-au 
etalat biografia sau intimitatea, se pare că vine, totuși, o vârstă a 
confesiunilor publice. Vine o vreme când mai toate socotelile se 
încheie, se fac bilanțuri și parcă tot omul se simte obligat să lase o 
mărturie despre viața lui. În ce mă privește, n-am crezut niciodată 
că ar interesa pe cineva trecerea mea prin lume, mai ales că nu 
țineam morțiș să las vreo moștenire posterității. Mi-au scăpat, 
totuși, în unele împrejurări, vorbind despre activitatea mea 
științifică, detalii biografice care au stârnit interesul mai ales prin 
destinul dramatic al familiei noastre.  
La rugămintea prietenului Nicu Turtureanu m-am gândit ce-aș 
putea scrie demn de interes. Și am optat pentru un fragment din 
„memoriile” bunicii mele, MACHI. De origine din satul Corjova-
Criuleni, fostul județ Lăpușna, Feodosia Poalelungi, căsătorită cu 
Grigore Cireș a ajuns preoteasă de țară (ei îi plăcea să-și spună, 
prețios, „presbiteră”), la Marcăuți și apoi la Ustia, județul Orhei. 
Am transcris aproximativ fidel însemnările ei despre perioada 
1933-1950: 
[...]Am stat la comuna ceia [Marcăuți] vo zece ani, oamenii erau 
buni și noi lucram la pământ și cu stupii și am făcut ceva părale și am 
făcut schimb cu un preut care era divorțat de soție și a făcut 
facultatea de drept. Și i-am dat 40.000 ca să ne dăie parohia lui, că 
soțu, dacă nu avea facultate [avea numai Seminarul Teologic], nu-i 
da comună mare. Și noi, acuma aveam patru băieți, și mai tare ne-am 
mutat [la Ustia, județul Orhei] să fim mai aproape de oraș, ca să-i 
putem duce la școală, că din comuna ceia, când era glod, nu puteai 
ieși cu căruța. Ne-am bucurat că era șosea și comuna mai mare. 
Când am venit, prin noiembrie, soțul iară a căzut la boală și a stat la 
pat vo două luni.
[…] După ce s-a îndreptat, peste vo doi ani am pornit casa, că era 
părerea mea , că videam că el nu-i sănătos și să nu râmâu în drum cu 
copiii. El fără mine nu să ducea nicăiurea, după lemne di casă, după 
țigle, tot eu, că el spunea că „nu mie mi-a trebuit casă”. În anu '33 am 
gătit casa și în anu '39 a murit. Am cumpărat și mobilă bună și am 
făcut casă cu șase camere, și am rămas cu casa și cu patru băieți. 
Băieții învățau bine, cel mare [tatăl meu], când a murit soțu, avea 
doi ani de facultate și acel mic avea 11 ani. În anu patruzăci au venit 

rușii și nu aveam nici pensie, nimica, băieții trebuia să-i duc la 
școală, pe acei trei, da cel mai mare care era student la teologie nu-l 
primea nicăiuria. Și înblam eu pe la toate ușile să-i deie un post ca 
să-i pot țîne pe acei trei. Și înbla și el, săracu, și la urma urmii l-a dat 
departe de mine, vo 80 de kilometri. Și cei trei, am înblat două zile 
pân am găsît locuință și i-am aranjat pe toți trei la o gazdă [în 
Chișinău]. Și nu era cantini și le căram mâncare de acasă, toată 
săptămâna. Lucram ori la câmp ori la stupi, da sâmbăta coceam 
pâne, făceam mâncare și luam în spate și mă duceam 7 kilometri pe 
jos și luam cursa și plecam și le duceam pe o săptămână. Le mai 
duceam și brânză, făină și le mai pregătea și bătrâna la care sta. Mă 
luptam ca să-i văd cu carte, să nu rămâie ca mine, cu puțină carte, că 
vedeam cum e de greu dacă n-ai un sărvici. Și bani le mai trimetea și 
cel mare, care era învățători și avea vo trei scheme, dimineața și 
după masa și seara cu adulții. Le trimetea 200 de ruble pe lună, da eu 
aveam grijă să le duc de mâncare. Și primăvara, doi au fost otlitnici, 
primianți. 
.........................................................................................................
Eu am vrut să rămân pe loc [în 1944], da șefu de post mi-a spus că 
dacă rămân, însamnă că sînt comunistă. Și pân o venit băieții de la 
școală, eu am dat boii și am făcut schimb cu un om care avea cei mai 
buni cai din sat. Hamuri și hățuri am avut de când trăia soțu. Și am 
pus câte ceva în căruță, mai mult de mâncare, lucrurile de valoare o 
rămas, eu mă gândeam să am cu ce țînea băieții cu mâncaria. Aveam 
patru saci de făină lux și vo 40 de kilograme de miere de stup și ouă, 
plină căruța cu mâncare. A venit și fecioru care era preut. Să preuțise 
toamna, mai făcusă facultatea la Cernăuți și primisă parohie bună, 
că a reușit cu nota 10. Și ne-am refugiat cu toții, el cu soția și o fetiță 
de trei luni [eu], prin martie. Am mărs vo lună cu căruța, ni-am 
pornit pe data de 25 martie și am ajuns la 25 aprilie. Feciorului care 
era preut i-a dat în Oltenia [la Bechet], o locuință a unui preut 
distrusă de apă, că fusăsă Dunăria, și nu trăia nimi într-însa, era 
părăsîtă de mulți ani. Noi cu toții ne-am apucat și am lipit-o și am 
văruit-o ca să putem sta într-însa, am stat pân pe luna avgust și ne-
am mutat mai în deal, că iară vinea Dunăria.
Și m-am refugiat cu căruță și cai, da când a venit frontu pe la Bechet, 
mi-a luat căruța. Caii au rămas , dar când aveam căruța băieții mai 
câșliga. Și pe urmă un cal ni-a murit și unu l-am vândut. Și un băiet a 
plecat la militărie și unu la școală și unu era pe front în Ungaria și am 
rămas eu sîngură cu fecioru care era preut. Și l-a trimăs în Ardeal, la 
o parohie de 40 de familii [Valea Mare-Gurahonț, jud. Arad]. Nici 
lui nu-i ajungea să trăiască, că mai avea și o fetiță și soția și era și 
foametea din '46. Și băieții cei doi întrasă în facultate la București, 
trebuia bani, da de unde să-ți ajungă pensia [infimă, de urmașă a 
unui preot din Basarabia]?
M-am apucat de lucrat pe la femei, împletam ciorapi, pulovăre, ba 
mă duceam și la lucru, numa să-mi pot întrețîne băeții la facultate. 
Așa am lucrat cinci ani, lucram și pe făină și pe slănină, să le pot 
trimete și lor să aibă ce mânca. Ba, odată, cel mic a căzut jos de 
foame și a fost dus la spital și a stat o lună de zile. Și eu m-am dus la o 

ăranul român nu putea fi visător ziua. În corliță, iarna Ț ,așteptau oile să mânce, vacile mugeau, când le era foame, 
vântul și crivățul suna iute, de năvalnic ce era. De cu seară, 

țăranul trebuia să ducă fânul din șopru, ca să-l dea vacilor, prin ușița 
grajdului, deschisă înspre șură. Apoi, trebuia să ai o furcă buuună, să 
nu se rupă la greutatea fânului, nu precum condeiul meu de-amu, ce 
se-nmoaie-n amintiri....
Da, șpiler mai era pozarul din Teaca!... Cine are modru să-si 
cumpere amu un mobil bun de pozat, e propriul lui simbriaș.
Pozarii de pe timpuri te aranjau cinaș. Dacă era primăvară, îmi 
plăcea să văd prin jur vreun acăț să-i amiros florile țuguiate. Dacă 
era postul Crăciunului, îmi plăcea să am un sfeter din lână merinos, 
moale, moale și să am în gând niște găluște cu păsat, bune, bune, 
date și la cuptor un pic. Buna, Americana, îmi spunea să-mi duc o 
ață-n mână, desfăcută, bunînțeles, să-mi aducă noroc pozei. Dacă 
era vară, eram cu toții în Alei. Tinerii de pe sate, cu clop cu măghiran 
pe el, din paie de orez, așteptau pontoși rândul. Femeile între 30-35 
erau date cu rumeneală pe obraz, poate să le-ntreacă pe altele, aveau 
poale cu cipcă, mâneci largi, cusute cu mâna, cu fluturași, buburuze, 
da, mai ales, cu forme geometrice, se vedeau și forme de soare, de 
lună, de stele, da micuțe, micuțe... Copilașii se desprindeau din 
brațele babelor, fugeau, fugeau, de se tilăveau. Strigau, cât îi țineau 
gura, de-mi fugea iute zâmbetul de pe buze. Apoi, ia-l de unde nu-i! 
Venea câte-o babă și le dădea o pătrățică de țucăr. Atunci nu mai 
plângeau, și-mi revenea zâmbetul pentru pozat. Bărbații, între două 
vârste, voiau să se bucure repede de poză, că-i așteptau acasă vacile 
la vălău. Erau nădușiți, hăbăuci și ei după câte-o privire spințară. Se 
uitau blând după ea, da degeaba, le-o trecut lor rândul. Aveau băgău 
în măsele și povesteau multe și mărunte. Ca să-mi iasă mie poza, 
salivam la halvița cu care mă aștepta buna în Alei.
Ce hamnișă e dimineața asta-n amintiri!
În partea de jos a stelajului era oala mare de lut cu păsat.Pe ascuns, 
muiam păsatul, apoi fugeam în poiată, mă așezam pe scăunelul meu 
și continuam să mestec cu un pic de apă călduță. Avea poiata noastră 
o curbură ce-mi amintea de odăjdiile popii Nariță. Din găbănaș, 
aduceam cu o altă ulcică plină cu fărină de porumb,mai fină. O 
amestecam încetișor cu păsatul muiat, acopeream totul cu un fideuț 
și iute mă întorceam în casă să dorm în canapei. Părnăjacul mirosea 
a pănuși de porumb. Îl găseam pe tata cam cătrănit, nu știu de ce. Pe 
masă erau uitate sucitoarea mamei și făcălețul tatălui. Te-am prins, 
Anișoră, că iar te-ai dus în poiată să faci mâncare mneluțului tău 
preferat.  Întâi, mâncă, apoi apucă- te de alte trebi. Și să știi, dacă 
nu-nveți carte, te trimit cu oile! 
Dealul Tecii era străjuit de o Cruce a lui Isus. Mă uitam luuung, de pe 
deal, să-mi zăresc casa părintească. Luminat și umbrit era dealul 
ăla.Cu cât pășeam pe cărăruie și mă avântam la mers, cu atât mi se 
muiau picioarele. O tăiam iute prin fundul grădinii, la capătul căreia 
se înălța alt deal mare.Un trup puternic era și celălalt deal. Merii, 
perii, prunii, nucii parcă aveau același chip.Cu anii, erau și ei mai 
aplecați...

(Note la un roman ardelenesc – în lucru)

Ioan Florin STANCIU

Lucia CIREȘ

 CAISE CU VIN 

MACHI

gospodină și m-am rugat să-mi coacă două pâni mari și vo 1 kil. de 
slănină, că m-oi duce să-i lucrez. Și li-am făcut posmaji și i-am 
trimăs la București. Și eu, după aceea, m-am dus și am lucrat să mă 
răsplătesc. 
Și pe urmă  a venit acel de pe front și a venit bolnav și iară am fost la 
altă fimeie să-mi dăie lapte ca să-i dau lapte pân a mai putea mergi, 
ca să să ducă la spital. Am bătut cânipă, care nu bătusăm niciodată. 
Și femeia s-a dus la lucru și m-a lăsat pe mine acasă sîngură și eu, 
pân o venit, am bătut-o toată. Și ea s-o merat cât de mult am bătut și 
nu vrea să-mi dăie lapte o lună de zile, i-a părut mult, și soțu ei a spus 
că „ni-a fi păcat dacă nu i-ei da, că tu nu o bătei nici în trei zile”!
Munceam piste puterile mele numa să-mi pot țînia copiii la facultate 
și să ajungă cu școală”.
Da, MACHI ne-a format, la toți din familie, cultul muncii și al 
studiilor.

Ana POP SÂRBU

TEACA 

● CONFESIUNI ● MĂRTURII ● DOCUMENTE 



n onomastica românească, numele Anais este rar, foarte rar. Iar 

Î când apare într-o familie mai mult decât creștin-ortodoxă, cum 
e familia preotului Teoctist și-a preotesei Olguța, e cu atât 

mai… ciudat. Bunii părinți au bodogănit și ei, acolo, ceva, (ăsta-i 
tineretul din ziua de azi…), dar ce puteau să mai facă? Decât s-o 
binecuvânteze și s-o bine-crească pe copila primei lor copile (dintr-
o serie de trei), care, bacalaureată și multiplu laureată fiind, le 
conferise – după o filosofică Olimpiadă pariziană, și după o nuntă 
ca-n povești (am fost și noi alături…), îi înălțase, așadar, la rangul de 
bunici. Totuși, când ești ditamai preot-profesor-diriginte (la 
Seminarul de la Mănăstirea Neamțului), când pe fetele tale le-ai 
botezat – în ordinea intrării în scenă – Ana-Maria, Claudia, Olguța – 
nu se poate să nu ai cel puțin o mirare, aflând ce nume a trecut prin 
capul încăpățânatei fiice, pentru prim-născuta ei. Așa că, părintele 
Teoctist, cu blândețea-i caracteristică, a tatonat-o pe fiica-mamă: -
De unde-ai scos numele ăsta? Cum ți-a venit?  - De la o poetă din 
America, Anais Nin, a punctat Ana-Maria. Și punct.  

Doina URICARIU jurnale încrucișate

NU POT SEMĂNA 
CU ANAIS NIN

Î
ntr-o zi, de dimineață la plaja de la Neptun, Sorin Titel mi-a 
spus așa, dintr-o dată că citește jurnalul lui Anais Nin și că 
semăn enorm cu ea. A adăugat ceva despre asemănarea fizică. 

Nu mi-a putut împrumuta jurnalul ei să-l citesc. Dar mi-a rămas 
această amintire despre Anais Nin și despre mine. Am uitat de 
existența ei. Ceva a adus la suprafață ori la mal pietricica aruncată 
într-o zi toridă de vară. Cu eleganța și neprevăzutul lui Sorin Titel, 
un scriitor mai european, mai rafinat decît atâția pe care i-am 
cunoscut.
Țin minte apoi că mi-a venit un chef teribil ca s-o citesc pe Anais 
Nin. Felul meu de a citi scriitorii, care nu mai trăiesc, este unul 
lacom, integralist, de înghițit toate cărțile. Dar nu aveam cărțile lui 
Anais, așa că m-am oprit, nu m-am oprit, de fapt, mi-am dat un 
răgaz. Anais murise în 1977, în America, la Los Angeles. La un an 
după publicarea cărții mele de debut, cu care am așteptat șapte ani la 
cenzură. Sorin Titel s-a prăpădit în 1985, nu am mai apucat să-i 
dăruiesc Ochiul atroce. I-am citit toate cărțile. Romanul apărut în 
1983, Femeie, iată fiul tău și cartea de eseuri despre Cehov. Nu am 
citit Melancolie, romanul neterminat.
Memoria ca și istoria nu țin de trecut. Sunt convinsă de asta. 
Memoria și istoria țin de prezent. Eu sunt istoria și memoria mea. 
Noi suntem istoria și memoria noastră. Acum când scriu. Când am 
scris  și . Dă-mi Doamne, memorie. Maxilarul inferior Scara leilor
Dă-mi mintea cea de pe urmă care e mintea memoriei. Dă-mi suflet 
în mine și viață acestui prezent când îmi amintesc. Când ții un 
jurnal, trăiești de două ori. O dată trăitul și a doua oară amintitul. Eu 
țin un soi de jurnale încrucișate. Deși nu mi-a plăcut niciodată ca să 
dezleg cuvinte încrucișate. 
În sinea mea îmi repetam că nu pot semăna cu Anais Nin. Și totuși 
sunt obsedată de lumea vegetală. Și am o putere ciudată de a-mi 
asuma riscul de a păstra realitatea în stadiul de mugure nedeschis. 
Spre deosebire de ea. Am și trăit într-o țară a mugurilor nedeschiși. 
O țară în care nu-ți asumai riscul de a înflori decât la interior. 
Arborând cât puteai mai bine masca palidă a cenușiului. Alinierea, 
la suprafață, în dreptul porții unde se vede. Precum alinierea 
buteliilor de aragaz. 
“And the day came when the risk to remain tight in a bud was more 
painful than the risk it took to blossom”. Spunea Anais Nin.
Când am ajuns la New York și m-am căsătorit cu Liviu, am început 
să merg cu el, în apartamentul lui unde își avea biroul, de pe celebra 
Park Avenue, la nr 270. Atât de aproape de Gramercy Park, parcul în 
care te plimbi doar dacă ai cheia de la intrare, a rezidenților, parcul 
mai mic de un hectar, împrejmuit de un gard de fier forjat, cu o 
statuie în centrul lui, care-l reprezintă pe un actor interpretându-l pe 
Hamlet. A fi sau a nu fi la New York. Îi dădeam ocol parcului mereu 
încuiat, ca și bisericii cu ferestre înalte cu vitralii, și ea închisă, când 
nu expuneau mobile și antichități de vânzare. Era un mic ritual de 
verificare a punctului de pornire, înainte să-mi încep plimbările 
lungi de kilometri, când străbăteam New York-ul în lung și-n lat, 
înainte să mă întorc, în celălalt apartament al lui Liviu, unde 
dormeam, de pe strada 14, care era atât de aproape de Union Square. 
Intrând într-un magazin, care împrumuta filme, mi-am amintit 
brusc de Anais Nin și de felul în care și-a început jurnalul ca pe o 
scrisoare către tatăl ei. O scrisoare a călătoriei prin lume și a dorului. 
Ce altceva va fi fiind jurnalul dacă nu un epistolar trimis mai 
multora sau adresat nouă înșine.
 Așa am început să-mi scriu cărțile de memorii, ca o scrisoare plină 
de zeci și sute de detalii către tatăl meu, povestind povestea lui în 
Maxilarul inferior Scara leilor Îmi și povestea mamei, în . 
reaminteam. A-ți aminti sau a-ți reaminti. Vezi diferența pe care o 
face Kierkegaard în In vino veritas, Banchetul.
Citisem o mare pare din jurnalele lui Anais. Pe cele cenzurate și pe 
cele necenzurate. Publicate de ultimul ei soț, după moartea ei. Și îmi 
repetam citindu-le că NU semăn cu ea, că n-aș fi putut să fac 

nicicând așa ceva sau îmi spuneam, contrazicîndu-mă “O, da, 
semăn cu Anais Nin, și eu sunt o vizuală, parcă aș fi toată o lupă 
măritoare, eu care am scris  sau poemele din ciclul Ochiul atroce Să 
locuiești într-o lupă. Și eu sunt o senzuală care n-a trăit însă 
curiozitatea și experiențele ei extreme, păstrându-le în mugure. N-
am trăit obsesiile ei. N-am fost părăsită de tatăl meu, ci adorată de el. 
Viața lui și memoria lui îmi dau atâta putere. Ca și maternitatea”.
În primul volum, care cuprinde anii 1931-1934, Anais își amintește 
și reamintește pe rând sau în același timp. 
Ce să măsor eu citind-o, adâncimea, repetarea imersiunii, să număr 
de câte ori a coborât un scriitor, ca un scafandru, în adâncurile 
memoriei. Asemenea imersiuni pot paraliza pe cel ce se scufundă în 
apele memoriei. Mă gândesc la paralizia și boala adesea letală de 
care au suferit cei care au trebuit să se scufunde în East River, ca să 
toarne betonul, făcut cu ciment Rosendale, cimentul care a construit 
America. Muncitorii, arhitecții și inginerii au coborit în adâncul lui 
East River, în albia lui, ca să măsoare și să construiască uriașele 
turnuri îngemănate, uriașele picioare ale Podului din Brooklyn. 
Făcute cu mult granit, cu piatra aceea numită  care limestone,
acoperă multe fațade de casă, cărora li se spune chiar limestone. 
Numele le diferențiază de vecinele lor de culoare maron roșiatică, 
celebrele , cum e și casa mea din Brooklyn, cu patru brownstone
etaje,  în care locuiesc din 2005. A fost construită cu o sută cincizeci 
de ani în urmă, în 1860. Orașul acesta atât de încăpător pentru felul 
meu de a fi.
Anais povestește atât de simplu cum și-a început jurnalul. Călătorea 
cu mama și cei doi frați spre New York. Lăsau în urmă Europa, 
Spania, Barcelona, pentru un oraș pe care și-l imagina, copilă, ca un 
loc cu mulți indieni. A descoperit cu totul altceva, când vaporul a 
intrat în port și pasagerii au coborât pe malul celălalt al Atlanticului. 
Pe locul unde fuseseră cândva indieni, creșteau case înalte, care 
acopereau cerul. Zgârie-norii, niște feline din fier beton și sticlă care 
zgârie norii.
Ce am văzut eu mai întâi, înainte de a ateriza la New York. O limbă 
subțire și lungă de pământ și apa în jur, un pământ cuibărit în apă. 
Aici, mă asemăn total cu Anais Nin care mărturisește că apa este 
elementul ei preferat. Reveriile apei ne leagă.
Împrumut toate filmele documentare despre Anais Nin, Henry 
Miller, D. H Lawrence. Le iau și pe cele cu Hemingway. Mă scufund 
în călătorii în afara mea care încep să umple treptat o nouă lume a 
mea, în care nu vreau să rămân o străină. Înstrăinat poți să te simți 
doar o vreme dar nu e felul meu, acela de a mă simți o străină în nici 
o lume. Cu atât mai puțin în America.
Anais Nin apare într-un film documentar din 1974 Anais Nin 
Observed. E îmbrăcată, în prima parte, într-o rochie roșie lungă și 
privește o apă vălurită din fața ei. Are părul strâns într-un coc cum 
îmi făceam eu în copilărie, aproape de adolescență, când eram la 
balet sau la gimnastică. Doar că părul meu, deși mult mai des decât 
al ei, era strâns lipit de scalp.
Anais are sprâncenele pensate, arcuite ușor teatral, o frunte enormă. 
Aici chiar semănăm doar că sprâncenele mele sunt naturale. Ea îmi 
pare atotștiutoare, eu țin cu dinții de o inocență despre care cred că 
mă apără. Nasul cu oarece alură de trufie, cu aripioarele nărilor mici, 
e aproape la fel de ascuțit, subțire, dar bărbia ei înaintează în vreme 
ce a mea se retrage. Ne plac rochiile lungi, cochetăria femeilor 
mignone. 
Scrisoarea către tatăl ei ca și desenele pe care le face și povestirea 
călătoriei spre America nu vor fi expediate de mama lui Anais, de 
teamă ca să nu se piardă. Vor fi păstrate într-un soi de cutie, împletită 
din nuiele subțiri, unde se adună încet încet ceea ce va începe să se 
transforme dintr-un epistolar, cu pagini scrise și desene, într-un 
jurnal de călătorie și apoi în jurnalul unei călătorii interioare. Anais 
nu se va despărți niciodată de această cutie. Eu risipesc caiete, 
agende cu note de jurnal pe unde se nimerește. Oricum s-a pierdut 

lada enormă în care țineam făina, la Băneasa, unde mi-am pus apoi atâtea caiete, 
manuscrise  și corespondență.
Îmi reamintesc chipul lui Henry Miller vorbind cu Anais Nin, ea într-o rochie înflorată, 
el îmbrăcat în alb, ascultând-o și parcă neascultînd-o vorbindu-i despre vise, despre 
realitatea lor intrând în altă realitate, care naște alte vise, ale treziei sau ale somnului. 
Analiza viselor te poate face să îți pierzi dorința de a le avea, mă gândesc, nu prea mă 
omor după analiza asta. Dar a trecut și timpul, nu pot trăi fascinația psihanalizei, așa 
cum a trăit-o Anais. Pentru mine, Lou Andreas Salome, prietena lui Nietzsche, a lui 

Trăind, acasă, între ce se cade și ce nu se cade, Ana-Maria a știut să 
aleagă ceea ce se cade ființei ei interioare. La 6 (șase!) ani a debutat 
în revista ”Ateneu”; la 7 ani a primit primul premiu (dintr-o serie 
crescătoare) la Concursul Autori: copiii!, al revistei ”Cronica”; la 
16 ani a debutat editorial, cu un Concert pentru vioară și pași.  
Viitori pași.
La aceste deveniri (unora le-am fost părtaș), părinții se arătau (și 
erau) mai fericiți decât protagonista – care părea a trăi într-o lume a 
ei, paralelă cu cea în care era, cumva, obligată să evolueze. Atunci și 
mai tîrziu, Ana-Maria a fost mereu încununată de premii, fără însă a 
se lăuda/înfumura cu ele. Ci, aș zice, dimpotrivă. Trăind, acasă, 
între ce se cade și ce nu se cade, ea a știut să aleagă ceea ce se cade 
ființei ei interioare. 
În interval, eu devenisem – și mai sunt încă –  pentru întreaga 
familie Caia, Nanu Turtureanu. Asta întrucât o botezasem 
(dimpreună cu Ulici și Sergiu Adam) pe sora (cea) mai mică a Anei-
Maria, Olguța-finuța. Cântăreață de operă acum. Ca și mijlocia, 
Claudia. De-atunci (să tot fie vreo trei decenii…), deseori mi-am 
petrecut vacanțele (cât a dat Cel de Sus, cu Nana Rodi) în raiul 
pământesc, cărturăresc și dumnezeiesc, al așezământului 
familial/r/-cultural din Pometea. 
Și Anais? În timp ce mama, Ana-Maria, dădea iama prin 
televiziunile din București, și mai bătea și Pământu-n lung și-n lat, 
să vadă dacă-i, cu adevărat, rotund – iar unde nu, îi reda sfericitatea 
– Anais, luată sub/pe aripa Vulturului caiacist, creștea într-o zi cât 
alții într-un an. Și-l bucura și pe Nanu, când vroia el a se deda 
cronicăreștei plăceri a scris-cititului… Recitativul ei, al Anaisei, 
putea dura ore, zile, săptămâni… Hai, Anais, gata, lasă-l pe Nanu-n 
pace, nu-l plictisi…, intervenea, cu o fermă lipsă de fermitate, 

presvitera Buni. Peste chipul de abanos înflorit, al Anaisei, trecea o 
umbră… Nanu își lua hârțoagele și se refugia undeva, în vreo 
cameră ascunsă, pe terasă, în grădină... Se ascundea astfel încât să 
fie ușor de găsit. Își desfășura scris-cititul, dar era mereu în pândă și-
n așteptare. Care nici nu dura mai mult de 5/10/15 minute. 
Minunțele, cum zice o dispeceră taxi. Îi plăcea, Nanului, cu Anais, 
că Anais îi făcea tot felul de năzdrăvănii, îi spunea povești, poezii, îi 
desena, îi cânta…Și iar intervenea, ca o Furie blândă, presvitera 
Buni: Anaiiis! Nu-l plictisi pe Nanu! 
Într-o zi de primă/vară, când, până și-n Pometea, înfloresc 
grădinile,/ceru-i ca oglinda,/ prin livezi albinele/și-au pornit  iar 
colinda, ei bine, într-o astfel de zi, Anais s-a trezit din somnul 
amiezii, văitându-se și bocind de, vorba străbunului de la 
Humulești,  Ca să eternizeze această sărea cămeșa de pe ea.
dureroasă întâmplare, Nanu Turtureanu, cu o nuelușă de alun, a dat 
glas izvorașului liric, care, și el, se dădea uța-uța/în grădină la 
Olguța. Și la Ana-Maria. Și la Claudița.
Anais,/ copil de vis,/s-a visat /că e cais/şi-n caisul/plin de flori/ 
zumzăiau /mii de viori,/faceau bâz/si iarăşi bâz/ca arcuşu/cu 
sacâz/de-ţi venea mereu/ să râzi.../"Vleau şi eu /să fiu vioală/să mă 
duc /cântând/ la şcoală/şi să cânt/aşa  frumos/să pice floarea pe 
jos..."//Şi cum zise/Anais/a rupt floarea /de cais/care tot făcea/bâzzz- 
bâzzz.../Dar atunci/să vezi necaz:/nu ştiu ce /şi nu ştiu cum/a intrat 
la ea/ în pumn/de-a strigat/Anais/"Auuuuuu!"/şi s-a pus /pe-amarnic 
plâns/tot cu pumnișorul/strâns...//Că-Anais e/atâtica!//Au sărit ca 
arşi/din pat/ şi bunicu/şi bunica//Ce o fi?/Ce s-a-ntîmplat?/Cine, 
oare, e de vină?/Nu cumva/pe Anais/a-nţepat-o /o......?!//Noroc că 
/a fost în vis, /nu în pumn/ la Anais!

1 august 2006, Tg.Neamţ – 15 februarie 2017, Iași
                                           

Nicolae TURTUREANU

ANAIS / 
COPIL DE VIS…

Paul Ree, a lui Sigmund Freud, a lui Richard Wagner, a lui Rainer 
Maria Rilke și-a pierdut din fascinația analizei sexualității, de acum 
un veac, deși e impresionant s-o văd în postura de asociată a lui 
Freud, în crearea psihanalizei. Dar mai ales în relația cu Rilke. 
Divaghez dar controlul natalității sub Ceaușescu a cam tăiat din 
aripile psihanalizei în România. Ce divagație sinistră, pragmatică 
despre destinele noastre prizoniere, bărbați și femei deopotrivă. 
Apoi, recunosc că mă simt mult mai aproape de Marie Bonaparte 
despre care am scris. 
Mă întorc la filmul care o studiază pe Anais. . Au Anais Observed
trecut nouă sau zece ani de la căderea dictaturii în România. M-am 
recăsătorit în 1999. M-am mutat la New York. Dar mai fac o navetă, 
traversez Oceanul, New York-București și retur. Mama și copiii mei 
sunt în România iar Liviu are răbdare, infinită răbdare.
Anais se zbate, își suprapune comentariul peste cuvintele lui Henry 
Miller care fug de organizările logice, vagabondând într-un soi de 
anarhie, vecină cu transa. Nu sunt de mult timp la New York, a trecut 
cel mult un an. Suntem în 2000-2001 și îl aud pe Henry Miller 
povestind despre copilăria lui sălbatecă în Brooklyn. După Walt 
Whitman, poveștile lui îmi ocupă memoria și se pare că vor decide 
locul unde să mă așez, în noua mea țară. În Brooklyn.
Ascult, de fapt reascult, dialogul lui Anais Nin cu Henry Miller. Nu 
îmi sună prea natural pentru că fiecare vrea să demonstreze, nu să 
vorbească. Henry Miller, parcă mai puțin, dar și el călărește un 
monolog. Până la urmă ajung să vorbească despre rolul artistului de 
eliberator, de salvator, “the importance of artist as liberator”. Anais 
simte că nu poate urma calea bărbaților scriitori, că are de marcat 
calea, viziunea, experiența ei de femeie, furia și suferința creatoare, 
credința ei că și-a depășit destinul cum îi place să creadă, să simtă:“I 
feel I have transcended my destiny.“ Vorbesc despre moartea care se 
strecoară în viață, despre această death in life pe care o ignorăm sau 
ne prefacem că nu există. Ce știu ei despre literatura obsedantului 
deceniu ? Nimic. Un roman  de dragoste tradus în limba română avea 
cel mult jumătate de pagini, față de original. Toate paginile de amor 
fuseseră extirpate. Cenzura se lupta nu doar cu ideologia, ci și cu 
sexualitatea. Să crească multă pudoare pe… ogoare. Biblioteca pe 
care o avea Lou Andreas Salome a fost confiscată și distrusă, câteva 
zile înainte de moartea ei. Alt tăvălug sinistru al istoriei. Dar 
biblioteca de la Florica a lui Brătianu, ce vină avea ? Ce crime pune 
la cale o bibliotecă?
Ce face un tăvălug al istoriei din drumurile noastre interioare ? 
Oare la ce s-a gândit mai precis Sorin Titel, când mi-a spus că semăn 
cu Anais Nin. La privirea mea înspre Marea Neagră, văzută de pe 
faleza de la Neptun.Sau la călătoria mea de peste atâția ani la New 
York, ca să-mi împlinesc destinul?

New York, 12-13 februarie 2017
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e ce, de nece, la Vama Veche nici până azi nu m-am D învrednicit să ajung. Și doar, har Domnului, mă așteptau 
oameni plini de bunăvoință, care, ca să mă flatez nițel, nu 

voiau decât să mă facă să mă simt bine. Veneau dintr-acolo, odată cu 
zilele verii, chemări ispititoare, dar, când să mă decid, o ciudată 
inerție prindea să mă împăienjenească, un soi de pudoare nelalocul 
ei, ale cărei dedesubturi n-am stat să le dezleg.
Și nu m-am dus... Am fentat, am amânat, am invocat motive pe care 
și eu abia dacă le credeam. Am temporizat, socotind poate că o să 
am timp berechet pentru o asemenea aventură. Dacă nu acum, 
altcândva, dacă nu astăzi, mâine, și tot așa. Iar între timp plăteam 
Timpului... vamă.
Am găsit, răscolind prin sertare, o mărturie pentru cele de mai sus. 
Se leagă de un context pe care pot doar să mi-l imaginez întrucâtva. 
O serbare cu întorsătură de joc lingvistic  ̶  GUSTAR POJAR. Iată, 
trimis din Casa cu olane de pe malul mării, mesajul semnat de Paul 
Miron și Elsa Lüder. Sună așa: 
� Elsa și Paul Miron
                au deosebita plăcere să vă invite la serbarea lui 
� GUSTAR POJAR,
� menită prin aprinderea focului tradițional să   

prelungească desfătările verii călătoare.
� Sâmbătă 23 august 1997

� Orele 18
� Casa cu olane
� Vama Veche 3b

Nu era primul apel ce îmi parvenea în Splaiul Bahluiului, unde, într-
un bloc cu zece etaje (care la marele cutremur s-a legănat ca o trestie 
gânditoare), locuiam pe atunci. Adică, în anul de grație 1997.
Scrisoarea, cu savoarea ei parșivă (dacă mi se îngăduie vorbulița 

Florin FAIFER

UN MAESTRU 
AL AMBIGUITĂȚII

asta), o transcriu, nădăjduind că se păstrează 
în modulațiile ei acea rafinată știință a 
ambiguității proprie condeiului mironesc. 
Ironie benignă glisând în maliții abia 
înfrânate, secretate ca niște „anticorpi” ai 
discursului epistolar. 
Acum, cu micile răutăcisme care fac parte 
din pitorescul personajului, profesorul era în 

toane bune, „vinovatul”, ca să zic așa, fiind eu. Cum ținea mult la 
scrisul lui, era firesc să se fi bucurat când, răsfoind „Dacia literară”, 
și-a văzut cu o tresărire de mirare chipul și, alăturat, un comentariu 
al meu despre Paul Miron, dramaturgul. (Momentul îmi amintește 
de o gafă penibiloasă a revistei „Contemporanul” gospodărită de 
Aura Christi. Apărea și aici o fotografie a cărturarului din Freiburg, 
însoțită de o prețioasă recomandare pentru necunoscători: Florin 
Faifer. Deci, capul de expresie era al meu! Halal profesionalism 
gazatăresc. Ar putea să pară amuzant, dar nu e cazul).
Stilistic, textul invitației trimise mie de prea amabilul cuplu e lucrat 
cu iscusință de orfevrier. 

14. Juli 1995
Herrn
Florin Faifer
Splaiul Bahluiului 27
Et 8, Ap 36
RO-6600 Iași
RUMÄNIEN

Dragă domnule Faifer,
Ultimul număr din DACIA LITERARĂ, care a 
lepădat straiul de doliu și a albit (semn că a 
îmbătrânit sau numai  ̶   pentru mine  ̶  
marcând o sărbătoare?), mi-a făcut o 
surpriză deosebită. Am văzut pe o pagină 
dinspre sfârșit poza mea (mai întâi: ʻcine o 
fi?ʼ), pe urmă am citit numele dv. și, fiindcă nu 
eram singur, mi-am păstrat plăcerea de a vă 
regăsi la un ceas de taină, seara. Am sorbit 
prețioasele cuvinte încântat până am înțeles că vorbiți despre mine. 

CAP DE LEMN
Ștefan OPREA

n cei treizeci de ani cât am cronicărit în redacţia Cronicii 

Î (princeps), multă lume am cunoscut şi la multe întâmplări am 
asistat sau am fost părtaş. Voi povesti acum una în care am căzut 

de fraier. Fraier, aşa se numeşte sau aşa i se zice celui care, într-o 
anume situaţie, face un gest sau are o atitudine pe care el (din păcate, 
numai el!) le socoteşte oneste, drepte, cinstite.
Era prin anii '70 şi eram secretar general de redacţie. Cine a lucrat 
vreodată într-o redacţie ştie care e misia şi fişa postului acestuia: el 
trebuie să aibă viziunea de ansamblu asupra fiecărui număr de 
revistă, să ştie ce se află în fiecare pagină, să vegheze  ca eventualele 
schimbări (între bunul de tipar şi tipărirea propriu-zisă) să nu 
producă surprize neplăcute etc. etc. Grea misie misia de secretar 
general de redacţie! Şi e şi mai grea când în echipa redacţională ai 
colegi puşi pe fapte mari în folos propriu; scop în care caracterul n-
are nici un sens. Nici nu intră în discuţie.
Dar iată întâmplarea: numărul de revistă la care mă refer era ilustrat 
cu sculpturi, iar la pagina de artă colegul Val Gheorghiu semna 
cronica la respectiva expoziţie de sculptură. O sculptură mare şi 

frumoasă ilustra prima pagină şi criticul se referea la ea în cronica 
lui, făcând precizarea expresă: „vezi sculptura în lemn de la pagina 
întâi”. Numai că a doua zi dimineaţă, când a apărut revista, la pagina 
întâi nu se afla nici o sculptură în lemn, ci cu totul altceva. Ceva care 
a produs un scandal monstru – de la comitetul judeţean al PCR până 
la redacţie şi tipografie.
Ce s-a întâmplat de fapt în noaptea respectivă? (revista se tipărea 
noaptea). Stând frumos acasă şi urmărind la televizor ştirile de 
seară, colegul A., redactor şef-adjunct, a aflat că tovul Ceauşescu se 
pregătea de o vizită în străinătate şi şi-a zis că e un moment potrivit 
să-şi arate devotamentul, evident, în vederea unei avansări (care, 
mai târziu, a şi venit!). Deci, ţuşti în maşină şi fuga la tipografie! Îi 
convinge pe tipografi să scoată de la pagina întâi sculptura în lemn 
şi să pună în loc, mare şi devreme!, poza oficială a tovului, fără să 
ştie că în pagina de artă se făcea trimiterea expresă „Vezi sculptura 
în lemn de la pagina întâi”.
Venind dimineaţa la redacţie, cu pieptul bombat şi mândru nevoie 
mare că s-a orientat politic, A. l-a găsit pe redactorul şef mai mult 
mort decât viu şi pe mine numărând pachetele cu sute de reviste 
oprite de la difuzare. Telefoanele sunau, redactorul şef tremura, eu 
eram negru ca pământul; era clar că vom fi sancţionaţi la sânge. 
Marele noroc a fost că am putut opri la timp difuzarea.
Şedinţă, evident! De redacţie şi de partid. Aici începe fraierul să 
cadă în plasă; de fapt, să se arunce singur. Cum am spus, acela fiind 

eu. Zic (după ce ascult lamento-ul redactorului şef şi tăcerea de 
mormânt a făptuitorului): Eu sunt secretar general de redacţie. Fişa 
postului mă obligă să ştiu tot ce se mişcă în revistă şi să răspund de 
toate câte se întâmplă. Sunt, deci, vinovat de cele întâmplate; că n-
am ştiut! Propun să fiu sancţionat cu tăierea gratificaţiei anuale! 
(tocmai se dădeau gratificaţiile care însemnau o sumă frumuşică de 
bani – circa trei salarii!). Îl văd pe redactorul şef că respiră uşurat şi 
se luminează la faţă. Mă uit la A. şi aştept să spună că renunţă şi el la 
gratificaţie, că şi el e vinovat, că a făcut înlocuirea pozei fără să 
anunţe (cum era obligat!). Da de unde!? El e radios, cu conştiinţa 
curată, ca omul care a făptuit un act politic şi patriotic. Nu rosteşte 
nici un cuvânt! Vocal e numai redactorul şef, care pune mâna pe 
telefon, îl sună, la partid, pe secretarul cu propaganda şi raportează 
fericit că vinovatul şi-a recunoscut vina şi că a fost sancţionat 
exemplar. Fraierul, adică!
Din această întâmplare a rămas o expresie care a făcut vâlvă un 
timp: „Ceauşescu, cap de lemn”.
Acum, privim aceste fapte ca pe nişte întâmplări nostime. De aceea 
le şi povestesc, mai ales că nu mai are cine se supăra. Şi-apoi, 
vremea (peste 40 de ani!) a clasat şi faptele şi, mai ales, caracterele. 
Din perspectiva prezentului, ele ar putea părea chiar dizidente! 
Evrica! Colegii meu nu au fost oportunişti, ci dizidenţi!

SĂ VEZI 
ȘI SĂ NU... VEZI!

Raluca SOFIAN-OLTEANU
ă complac de ani buni într-un scandalos menage a trois. M Ne facem nestingherite de cap: eu şi două promiscue 
păcate, compatibile foarte. Nu se vor fi încadrând ele pe 

lista bătrânelor zece, gata clasificate, dar, pun pariu că-s pe aproape. 
Vorbesc de cinism şi reticienţa vizavi de supra-socializare. O formă 
de exhibiţionism ce prinde amploare. În traducere liberă nu-mi prea 
iubesc aproapele cum zice la Carte, am (nu chiar dese) accese de 
superioritate, solicit argumente fondate şi sunt cronic - alergică la 
orice tinde să fie foarte-foarte. Singurătatea nu mi se pare deloc un 
caz. Dincolo de dramul de vanitate ce reclamă reciprocitate, găsesc 
că singurătatea ar trebui savurată relaxat, în virtutea unui psihic 
echilibrat. Există atâtea variante de a substitui un factor uman, încât 
e un refuz ingrat să n-o faci, fie şi ocazional. În ceea ce mă priveşte nu 
doar că o adulmec ca un obsedat, dar mărturisesc că sunt sectoare în 
care, cine ştie ce plăceri n-aş fi aflat, fără ca ea să mă fi, atent, 
secondat. Cât despre cinism, ei bine, el îmi dă ceva bătăi de cap. În 
sensul că nici nu pleacă, nici nu e foarte decis în a se comod instala. 
Pare mai curând fermecat de autosabotaj. 
"Când îţi doreşti ceva cu adevărat, tot Universul conspiră în 
favoarea ta".. Alchimistul, Coelho... Exaaaact! Fraza asta m-a 
urmărit constant în ciuda porţiei de autentic cinism pe care i-am 
servit-o ante şi post lecturat. Am plescăit din buze, le-am elocvent 
ţuguiat, am ridicat o sprânceană, am zis a lehamite : Mdaa, sigur că 
da! Dar, pare-se că şi legile divine au propriul plan pre-ambalat. Zisa 
se împlineşte de fiece dată (uneori imediat, alteori după ce dorinţa-
mi sau curiozitatea tinde să se fi arhivat), consistent şi greu de 
demontat, lăsându-mi cinismul complet destabilizat, ca după un val 
seismic neanticipat. Fapte, nu vorbe, veţi zice. Adevărat! Iată deci, 
cel mai recent act conspirativ  ce mi-a fost plasat. 
Cu José Saramago m-am intersectat, prin studenţie cândva. Nu anul 
e important cât faptul de-ai fi citit şi recitit  Eseul despre orbire, cel 
excelent executat. Mesaj controversat dar greu de anulat (orice 
ficţiune ar trebui să atingă realitatea razant), non-caractere (pentru a 
fi deţinut titulatura, le-ar fi trebuit o identitate ceva mai precisă, nu-i 
aşa?), un oraş fără nume, o maladie neaşteptată. Ideea că orbirea ar 
putea fi contagioasă. Toate igredientele aşadar, să te trimită mai 
acasă decât ai fi vrut să te simţi de fapt, obişnuit cu reţeta unor 
volume, articulate blajin, după oratoriul tradiţional. Şi când 
concentrarea sau subiectul s-au substanţial diluat... 

Un incident casnic a readus subit întrebările (despre cum e să simţi 
lumea aşa)  în cotidian. Nu cred (sper, mai exact) că multora li s-a 
întâmplat ca-n timp ce fredonează în baie, săpunindu-şi părul, cu 
ochii bine încleştaţi, să le rămână curentul fără waţi. N-aş putea 
descrie adecvat toate stările pe care le-am, concomitent, accesat, în 
răstimpul în care am clipit, i-am închis şi i-am deschis iar. Coşmar? 
Eşti ce-i drept răvăşit, dar nu complet debusolat. Eşti prea focalizat 
pe a nega încât să ţipi imediat sau să chemi în ajutor pe cineva. De 
fapt, în ciuda panicii, mintea-ţi reacţionează pragmatic chiar. Nu 
ştiu care jumătate preia comanda, dar ştiu că o face strict în serviciul 
celeilalte perfect refractare deja. Rememorezi cu pulsul galopant 
dispunerea camerei în planul arhitectural, direcţia, mobila. Pipăi 
robinetul, închizi apa, pui recipientul cu şampon pe raft, ghidându-
te după sunetele din planul apropiat. Apoi încerci să vezi ce l-ar 
putea trăda pe cel îndepărtat. Preţ de câteva secunde eşti, cum ar 
veni, foarte ocupat. După, fix rapiditatea adaptării te înfurie grozav. 
De-abia atunci te revolţi, derulând mental o listă a gesturilor simple, 
a drumurilor zilnice, a chipurilor pe care există şansa de-a nu le mai 
distinge. Şi singurul mare regret e că Hei, eu nici nu le-am sesizat! 
Pentru a domoli suspansul, să zicem că pentru mine happyend-ul a 
funcţionat, în ciuda unei miopii rebele şi-a experienţei în sine. Caz 
suspendat.
Săptămâna aceasta Universul a decis că subiectul trebuie, odată 
pentru totodeauna, tranşat. Şi-a făcut ce ştie mai bine. A conspirat. 
Mi-a livrat un cec în... alb. Complet Alb e numele proiectului 
ieşean care a bifat o dublă premieră la nivel naţional: transpunerea 
scenică a unui text Saramago şi ideea de teatru senzorial. De 
departe cel mai inedit experiment căruia m-am oferit voluntar, nu e 
însă şi foarte facil de explicat. Gândiţi un periplu teatral căruia nu-i 
trebuie o scenă neapărat, dar pe care, dacă o are atunci şi tu urci pe 

ea. Orice alt spaţiu non-formal, în acest caz Palatul Roznovanu, 
Liceul Cantemir şi-un ocol pe la Penitenciar, rămâne de preferat. 
Trebuia să-l văd! M-a intrigat. Bine, "să-l văd" nu e verbul cel mai 
indicat. Pentru că legat la ochi e improbabil să o faci. Păi şi ce, te 
leagă? Da! Mai mult, se străduiesc să te deconecteze de la real, 
pentru un ceas şi ceva. Doar un scaun, tu şi palmele-ţi goale şi 
simţurile resuscitate, pe post de receptoare. (Ţi se recomandă 
experienţa fără genţi, telefoane sau paltoane). În loc de scenă, un 
cort. Pe el proiecţia digitală a unei camere sau a unui trafic tipic 
urban. Te simţi transferat într-un desen grafic original, plin de viaţă, 
deşi desenat. Pe un perete, minutarele unui ceas. Pe celălalt un peşte 
înoată agale în vas. Are loc o ciocnire de autovehicule în lanţ etc. 
Ultima imagine e a celor opt tineri actori, care tocmai te-au introdus 
în conflictul prescurtat. 
După, întuneric alb. Tu nu mai eşti tu, ci personaj fără nume, atins de 
orbire pe neaşteptat, martor al unei maladii ce se împrăştie constant, 
captând metafora unei Apocalipse albe la final. Experimentezi 
detaliat spitalul de nebuni, neputinţa autorităţilor, anarhia 
"temniţei" şi pe cea din-afara ei. Te-ncrezi în soţia oftalmologului 
ca-n singura ta călăuză. Eşti martorul unui viol. Şi-al unei crime. 
Supravieţuitorul unui incendiu. Şi-al unei alianţe afective, 
etichetată drept fără şanse, cu puţin timp înainte, când lumea prindea 
nuanţe. Totul e potenţat. Sunetul strident al unei ţevi lovite sau 
scârţâitul unui pat, un ţipăt, un orgasm, flăcări mărşăluind pe tavan; 
izuri şi arome care se întrepătrund constant (clor, formol, fum, 
alcool, versus pâine prăjită, portocală, cafea). Gustarea, un biscuit şi 
lapte, cea mai tare experienţă pe care o ai. Plus impulsurile tactile a 
căror intensitate nici nu o bănuiai, fie că e vorba de simple atingeri 
inopinante sau de senzaţia ploii care te-a surprins neprotejat.
La final eşti năucit de contrast. Conştientizezi "orbeşte" realităţi ce 
transpuse în vorbe sună anormal. Că văzul nu-ţi promite alegerea 
de-a vedea. Că-ţi trăieşti viaţa superficial, reducând-o la un decor 
rotativ de desen animat. Că nu-i vorba niciodată despre acum şi azi. 
Că nici "mâine nu vei fi acolo. Vei sta în mâine şi te vei gândi la 
poimâine, vei galopa înspre răspoimâine, spre alaltăieri, spre 
nicăieri; ca şi cum vrei să prinzi ce deja a zburat". Uite o 
experienţă ce te vrea remodelat. Şi dacă Universul a conspirat, i-a 
ieşit cu vârf şi îndesat. 

Vă mulțumesc că mi-ați amintit că trăiesc, vă mulțumesc că ați dat 
traiului meu un sens, ca să mă descopăr pe mine însumi.
Faptul că m-ați onorat în exclusivitate cu nobila chemare: 
ʻamfitrionʼ m-a rușinat; mansarda în care locuim și ați locuit, 
ridicată la rangul de ̒ vilăʼ se va fi mândrit.
La sfârșitul lui septembrie vom veni la Iași priponiți de coloana 
nesfârșită a legăturilor germano-române. Eu, înveșmântat de dv. cu 
toga de dramaturg, am îndrăzneala să mă prezint în cadrul 
săptămânii culturale germane, răspândită în mai multe orașe din 
țară, cu cele două versiuni ale ̒ Telefonuluiʼ, recenzat de dv., teutonă 
și valahă. M-aș bucura să ne întâlnim. Până atunci, primiți și de la 
Elsa dragi salutări.
� � � � �        Paul Miron
Efuziunile, în mici rafale, nu trebuie să înșele, ele sunt jucate 
oarecum. Și, nici nu se putea altfel, tincturate de bobițe de ironie 
care ar putea să pară că nu-și au locul. Emoția e disimulată sub 
frazarea șerpuită în care surpriza se combină cu gestul de alint al 
celui care crede în sinea lui că „prețioasele cuvinte”cu care îl 
congratulam i se cuveneau de mult. Să mă umflu-n pene, nu alta: 
„Vă mulumesc că mi-ați amintit că trăiesc”, „Vă muțumesc că ați dat 
traiului meu un sens...” Nu-mi fie de deochi!
Considerând pesemne că mi-a mulțumit prea destul, ba chiar... cu 
asupra de măsură, sarcasticul moralist îmi expediază câteva 

bobârnace menite pasămite să-mi ascută 
vigilitatea. Unde mi-a fost mintea când am 
„înnobilat” amabilele gazde, Paul și Elsa, cu 
denumirea de „amfitrioni”? Păi asta chiar 
sunt, și încă de mâna întâi! Dar  că stați,
săpuneala încă nu s-a isprăvit. Cum naiba de 
am putut să confund o „mansardă” precum 
aceea unde și eu ajuns-am, în care, în 
mijlocul unor fastuoase păduri, Paul și Elsa 
își duceau traiul cu o, auziți colo, „vilă”? 
Oho-ho!... Se vede, mă gândesc eu, că am 
sălășluit în valea Țicăului, în preajma 
celebrei Bojdeuci. De unde lucrurile se 
văd... cum s-au văzut! 

● CONFESIUNI ● MĂRTURII ● DOCUMENTE 



D ouăzeci de interviuri, acordate de autoare din 1994 şi 
până în anul apariţiei acestui volum, sunt reunite de 
Ileana Mălăncioiu sub titlul emblematic Am reuşit să 

rămân eu însămi (Polirom, 2016). După cum precizează în Notă 
asupra ediţiei, interviurile au apărut iniţial în presă, câteva au fost 
incluse în cărţile de eseuri şi publicistică, Ileana Mălăncioiu 
antologând acum doar mărturisirile scrise, căci „dialogurile purtate 
oral au […] alte reguli […] şi la transcriere se pierde ceva din aerul 
care le face vii şi convingătoare”. Nu au fost preluate nici fragmente 
din ampla convorbire cu Daniel Cristea-Enache (reprodusă în 
Recursul la memorie), fiind preferat un interviu acordat anterior 
tânărului critic. Dacă vă întrebaţi de ce nu găsim aici interviuri de 
dinainte de 1989, răspunsul este cât se poate de simplu (şi de 
semnificativ, totodată): înainte de '89, nu i-a fost solicitat decât un 
singur interviu, temerara publicistă fiind Tia Şerbănescu, dar textul 
– cu referiri strict de ordin literar şi profesional – a fost scos din 
pagina „României libere” la corectură! Ar mai fi de spus că 
dialogurile sunt ordonate cronologic (cu 
excepţia ultimelor două, inversate, pentru 
a încheia volumul „prin a spune ceva 
despre mine”).
Deşi întinse pe o perioadă de timp relativ 
mare, având intervievatori diferiţi, câţiva 
chiar de peste hotare, dialogurile se citesc 
ca un tot unitar, constituind un fel de roman 
autobiografic ori de jurnal, poate şi pentru 
că, la întrebări care, inevitabil, se repetă, 
răspunsurile nu variază de la un interviu la 
altul, Ileana Mălăncioiu optând pentru 
relatarea aceleiaşi întâmplări/trăiri în 
propoziţii aproape neschimbate. De pildă, 
referindu-se la anii copilăriei revin 
(obsedant) formulările „în casa în care m-
am născut nu existau cărţi” sau „m-am 
născut într-o casă în care singurele cărţi 
erau Biblia şi Vieţile sfinţilor”; viitoarea 
poetă era „neagră şi slabă”, „nu am fost un 
copil dorit”, dar era şi „copil sociabil şi 
fericit”, „vesel şi plin de viaţă”. Revin, iar 
şi iar, referirile la lecturile târzii, începute 
cu Pădurea spânzuraţilor, la juvenilele 
versificaţii pe model eminescian şi 
bacovian, la descoperirea lui Esenin şi a lui Poe, la poemele din 
Sora mea de dincolo, care au fost „exerciţii de vindecare şi de 
supravieţuire”. Cerându-i-se să-şi definească poezia, optează, 
invariabil, pentru formularea rostită cândva de Eugen Negrici: 
„consubstanţialitatea vieţii şi a morţii”. Scrisul este, pentru Ileana 
Mălăncioiu, „un fel de moarte a morţii şi de înviere a vieţii”, iar 
poezia „ţine în bună parte de tinereţe”;  „poetul vorbeşte chiar 
despre sine şi nu poate să facă asta mai mult decât se cuvine” 
(superbă lecţie de bun-simţ dată grafomanilor de duzină!). 
Această constantă a răspunsurilor pe fundalul cărora, din loc în loc, 
apar amănunte inedite, ce nu se mai regăsesc în alte dialoguri 
(savuroasa relatare a înregistrării unei emisiuni cu Alexandru 
Andriţoiu, ori cea referitoare la interdicţia de difuzare dată de „alde 
Dinu Săraru” pe o poezie „cu cruci şi cu biserici”, amintirile legate 
de trecerea prin Chişinău ş.a.) conferă volumului unitatea şi 
curgerea specifică unei opere epice.  
„Bildungsromanul” descifrat în spatele dialogurilor se construieşte 
frumos, de la primul interviu, cel acordat Gabrielei Adameşteanu, 
concentrat pe realităţile sociale, culturale, politice ale primilor ani 
postdecembrişti, un fel de punere în context, de ramă, dialog în care 
Ileana Mălăncioiu se dovedeşte (aşa cum o va face şi în alte 
convorbiri) a fi, pe de o parte, bine ancorată în viaţa „cetăţii”, pe de 
altă parte, o voce puternică, un caracter de o rectitudine morală fără 
cusur… Al doilea dialog, condus cu măiestrie de o altă scriitoare, 
poeta Marta Petreu, pune reflectorul pe omul şi poetul Ileana 
Mălăncioiu, care, la un moment dat, sub tirul întrebărilor, 
răbufneşte amuzat-intrigată: „mi-am vândut sufletul. Adică am 
vorbit despre mine mai mult decât în toată viaţa mea de până acum”. 
Încheierea, aşa cum am spus, e un autoportret în linii puţine, în 
aparenţă un crochiu, dar extrem de sugestiv şi de ferm: „Nu pot 
afirma că am făcut rezistenţă prin cultură, nici că am fost disidentă. 
Dar faptul că am reuşit să rămân eu însămi, în pofida a tot şi a toate, 
îmi dă liniştea necesară pentru a putea merge mai departe”. 
Deoarece chiar este după cum zice, şi anume că „...eu scriu aşa cum 
vorbesc”, dar mai ales fiindcă nu-i place să vorbeşti cu ea „cum ai 
vorbi cu un mort”, mi-o imaginez pe Ileana Mălăncioiu robotind 
prin grădiniţa cu flori sau aşezată, moromeţian, pe prispa casei din 
Godenii Argeşului, „punând ţara la cale” cu nenea Iulică Iorga, 
consăteanul care, deşi se apropie de suta de ani, „are o memorie de 
invidiat şi o luciditate pe măsură”. Nu numai răspunzându-i la 
nelămuriri legate de „Ulici ăsta al dumneavoastră”, de care n-a 
auzit, cum de-a ajuns el preşedintele Uniunii Scriitorilor (savuroasă 
relatare!), ci şi vorbindu-i despre copilărie („mă uita Dumnezeu 
jucându-mă cu ceilalţi copii”) şi sat („lumea satului meu era 
fabuloasă doar dacă vedeai fantasticul banalităţii din ea”); despre 
mâinile care scormoneau, până mai de curând, pământul a cărui 
asprime parcă i-a trecut în fiinţă („N-am încetat niciodată să lucrez 
la câmp, împreună cu ai mei, atunci când mă întorceam acasă […] 
Mai nou […] mă duc anume ca să lucrez”, „am descoperit bucuria 
de a vedea cum răsare şi cum creşte ce ai semănat tu, cu mâinile 
tale”). Despre „truda asupra unui vers”, când „te comporţi ca un 
ţăran care asimilează grădina lui grădinii raiului şi face tot ce e de 

făcut prin ea până la sfârşitul vieţii, convins că lumea nu se termină 
aici, ci, dincolo de hotarul care nu e uşor de trecut, mai există, în mod 
neîndoielnic, ceva”. Despre „Îndoiala de pe Cruce”, lucrul „cel mai 
tragic” din existenţa pământească a lui Isus, despre mama bolnavă 
care-o consola pentru cei doi ani în care fiica şi-a abandonat 
„uneltele” şi a îngrijit-o cu devotament – „lasă, mamă, ai scris 
destul”, dar mai ales despre Dorina, sora cea mică, sora mea de 
dincolo, unde a plecat la doar 33 de ani. Despre prietenii dragi – 
Gabriela Melinescu, Emil Botta, Lucian Raicu, Eugen Jebeleanu, 
Virgil Mazilescu, Marius Robescu, Gellu Naum ş.a., despre Nichita 
şi Marin Preda, despre „Prietenul său Prizonierul”, consăteanul 
Aurel State, al cărui nume e încrustat pe monumentul eroilor din 
centrul satului. Despre debutul editorial, care n-a fost nici pe departe 
primit de critică cu entuziasm, despre capodoperele Pasărea tăiată, 
Ursul, Sturionii, despre curaj şi frică („am spus întotdeauna ce cred 
şi am încercat să fac tot ce stă în puterile mele, asumându-mi 
anumite riscuri, dar, de cele mai multe ori, mi-a fost îngrozitor de 

frică”), despre cenzura cu care a avut 
„raporturi strânse” („I-am dat de lucru cât 
am putut”), despre Bacovia, din versurile 
căruia recită adesea, despre „scânteia divină 
cu care te naşti”, „talentul [ce] poate fi 
perfecţionat prin muncă”. Dar mai ales 
despre Poezia care este „un fel de a-ţi pune 
sufletul pe tavă în faţa cuiva”, „expresia 
unui mod de viaţă” ori „de existenţă”, „un 
exerciţiu de supravieţuire”. 
Dar, cu tot luxul de informaţii pe care le 
oferă, poeta recunoaşte că, „privită din 
afară, viaţa mea nu are nimic spectaculos, 
iar spectacolul interior nu poate fi povestit. 
Atât cât este, poate fi perceput din ceea ce 
scriem fiecare, nu din declaraţii”… 
Ileana Mălăncioiu povesteşte fără revoltă, 
fără mânie – Antigonă a zilelor noastre, doar 
uneori cu sarcasm bine temperat şi ironie 
fină, tăioasă, condusă cu precizie de 
neurochirurg (întrebată de ce a scris şi a 
publicat în regimul comunist, ea replică, 
parcă amuzată: „ar fi trebuit să mă întrebaţi 
de ce am trăit în timpul regimului 
comunist”; în privinţa organizaţiei 

scriitorilor cere ca „Uniunea să fie refăcută pe baze noi, adică fără 
noi”). Cu o neputinţă organică de a accepta impostura, minciuna şi 
compromisul, preţuind prietenia, caldă, dar inflexibilă, punând 
totdeauna între ea şi ceilalţi scutul vorbei memorabile, purtându-şi 
cu demnitate şi mândrie blazonul de om născut la sat („N-am auzit 
pe nimeni că Tolstoi este un scriitor venit de la ţară”), Ileana 
Mălăncioiu scrie aşa cum trăieşte, nu „cum ar fi vrut alţii, ci cum am 
crezut eu”, de aceea îşi poate reedita prima carte fără să-i fie ruşine. 
Aşa cum şi-a putut republica şi aceste interviuri!
Ajunşi cu lectura la finalul recent apărutului său volum, v-aş 
propune un exerciţiu: puneţi în afirmaţia următoare, în locul lui 
Bacovia, numele Ilenei Mălăncioiu: „Bacovia a făcut ce a făcut 
fiecare dintre noi, dar asta nu implică şi reciproca”. Ce altă încheiere 
mai concludentă putem formula?! 

P oate fi dragostea, pe negândite sosită, indiferent la ce 
vârstă, nestemată înfiptă în auritul inel al creației? În ce 
măsură ivirea unei muze renaște 

inspirația doborâtă-n lentoarea/absurdul 
cotidianului? Dar une amitié amoureuse îi 
poate reda unui creator încrederea în sine și 
în  gen iu l  opere i  sa le?  Deopot r ivă 
condamnate într-un moment crud al istoriei, 
de o societate extrem de grăbită să năruiască 
autentice valori culturale. Întrebări cărora le 
aflăm răspunsul în Lucian Blaga și ultima lui 
muză (Ed. Techno Media, 2015), semnată de 
Anca Sârghie, profesoară la Universitatea 
din Sibiu, istoric și critic literar, cu un bogat 
palmares bibliografic, recunoscut și peste 
hotare, dovadă fiind titlul de Cavaler pentru 
merite culturale primit în Franța, în 2000. 
Sensibilă cunoscătoare a universului 
blagian, Anca Sârghie a fructificat cu brio 
șansa  de a o întâlni, de a se împrieteni cu 
ultima mare iubire a lui Lucian Blaga. E 
vorba de Elena Daniello, o îndrăgostită de 
poezie, de artă, casa ei fiind o oază de cultură 
europeană. Cu nobilă tenacitate, Anca 

Sârghie a adunat între coperți dialogurile, mai multe la număr, 
purtate între 1996 și 2010, cu Elen, cum o alinta Blaga. Mai întâi 
cele din casa Daniello din Cluj, în care, vreme de 11 ani, până la 
moartea poetului, acesta venea săptămânal. Rămânea adesea și la 
masă, atât soțul Leon, distins universitar, cât și fiica celor doi, 
apreciind aleasa lui companie. Uneori era invitată și Cornelia Blaga, 
devotata soție. Inteligentă, ea îi accepta rătăcirile amoroase, din care 
”Lu al popii din Lancrăm” revenea cu noi, memorabile stihuri. Într-
un prim capitol, intitulat Greierușa versurilor lui Lucian Blaga, 
autoarea o prezintă pe ”femeia cu suflet de vară”, încă vioaie, tonică, 
veselă la cei 88 de ani ai săi. La vreme de încrâncenate încercări - 
demitere din Academie, de la catedra universitară, interdicție de 
semnătură, distrugerea cărților proprii, considerate metafizice, 
retrograde deci - Elena i-a stat alături Poetului. Inspirându-l, dar și 
reînsuflețindu-i  încrederea în sine atunci când, debusolat, se îndoia 
de propria-i valoare : ”Nu sunt eu autorul (...), port în mine un poet 
mort./ sunt sarcofagul lui./Identitatea de conștiință s-a pierdut.”  
Discretă, iubirea lor arde romantic în lungi plimbări prin Grădina 
Botanică, pe pierdute cărări de pădure, în excursii organizate în grup 
familial, sau în tainică intimitate. Evadări salvatoare din coșmarul  
zilnic , când  se confrunta cu teama de a fi arestat, dosarul păstorit de 
securitate devenind tot mai voluminos, cu criminala încercare de 
anihilare a creației sale filozofice și poetice. Deși nu trimisese și nici 
nu primise scrisori din Occident, în 1956 a fost nominalizat pentru 
Nobel, ieșind, după numărul voturilor primite, al doilea după 
laureatul spaniol, Juan Ramon Jimenez.  Colegi de breaslă nu se 
sfiau să-l denigreze, și să-l toarne la Securitate,  numindu-l ”animal 
de război” sau idealist gata să-și fascizeze țara. Revigorat de trăirea 
propriului sentiment, poetul se răzbună scriind noi cicluri de versuri 
dedicate muzei Elen, traducând goetheanul Faust sau terminând 
autobiograficul Luntrea lui Caron. Un roman în care urmărea nu 
numai o justificare în plan uman, o explicativă sondare a 
îndrăgostirii de ”pădureanca” Elen, creația și iubirea îngemănându-
se, potențându-se reciproc în credința poetului, ci și un necruțător 
proces intentat comunismului ucigaș. Pentru a-l feri de ochii 
securității, atentă și la viața celor care trăiau în preajma poetului, 
Elena a transcris, de mână, pe caiete de curs universitar, Luntrea lui 
Caron, adăpostindu-l în propria-i casă. Unde se adunaseră deja 
manuscrisele multor poezii, unele dintre ele cu dăruită dedicație: ” 
Fii lângă mine. Că-n mine ești cu putere de nerostit. Și cu aceasta 
Faust I e gata. Poemul în românește e al tău. În întregime al tău. Îmi 
dai voie să te sărut.” 
Într-un al doilea capitol al cărții, Într-o vară de noiembrie, Anca 
Sârghie reia dialogul cu doamna Daniello, de această dată la Sibiu 
sau în scurte vizite de reîmprospătat dulci amintiri ale ultimei muze. 
Cum e cea de la Gura Râului, nemurită în tulburătoare versuri: ” Să 
mă mai duc la / Bocca-del-Rio - /(...) din aminire să beau cu nesațiu./ 
Bocca-del-Rio - rană în spațiu”. Sunt identificate poemele inspirate 
de făptura ”întruchipată iar și iar./ în ciclul arzătoarei, reluatei 

tinereți.” Dintre care este ales un ” Portret”: 
”Aramă grea ca vinul - părul,/ sprâncene ușor 
piezișe,/ o cută, vertical pe frunte,/ vădind 
trecutul în restriște.// umeri mărunți, suflet de 
vară/în bluza verde-albăstrie, /ce sub solarele 
incendii/ a devenit stins cenușie.”
În ultimul capitol, Dialog imaginar, biografa 
urmărește ultimii 11 ani de viață ai Poetului, 
luminați doar de târzia lui dragoste, din 
perspectiva Lucian și Dorli Blaga, dar și a unor 
istorici literari, din cărțile cărora extrage 
fragmente semnificative. Convinsă că 
dialogurile sale vor”nuanța aspecte deja știute 
și vor lumina altele, nebănuite”, Anca Sârghie 
reușește o exactă punere în pagina de istorie 
literară. Susținută și de o excelentă acribie 
profesională, povestea de dragoste dintre Poet 
și muza sa din urmă se derulează impresionant, 
autoarea precizând: ”Nu mi-ar fi iertat să nu 
prezint și altora noutatea multor afirmații, 
edificatoare pentru cunoașterea omului, a 
creatorului Blaga, și nu mai puțin a epocii 
nefaste prin care a trecut.” 

DRUMEȚIE 

Popas în iarbă de neuitat.
C-o sărutare, pe-a vieţii măsură,
îmi stingi în gură toate numele

ce din alean ţi-am dat.

Pornim pe urmă iar
ca două vârtejuri de vară pe drum.

Ne suntem dar pentru dar
şi nu ne mai spunem nicicum.

Ne place să umblăm
ca întrupările fumului,

să încâlcim mătasea pământului
cu ţintele drumului.

Rodica LĂZĂRESCU
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chiul Interior, emisiunea săptămânală de 20 de minute pe O care o realizez la Radio România Actualităţi în fiecare 
seară de vineri, orele 20:30, a împlinit, pe 17 februarie, 25 

de ani de când este difuzată neîntrerupt pe principalul canal al 
Radioului Public. Mai mult decât atât, de un sfert de veac, nici 
realizatorul de bază, vocea masculină, nu s-a schimbat... E tot a mea 
şi se pare că nu s-a ofilit deloc. Conceptul Radio România este ca 
astfel de emisiuni să fie susţinute de o voce bărbătească şi de una 
feminină, de aceea, de-a lungul intervalului amintit, le-am avut ca 
partenere pe Oana Şulea, Nicoleta Ionescu, Claudia Laslo, 
Ruxandra Tudor şi... şi, aţi ghicit, Nicoleta Ruba. Culmea este că, în 
dialogurile din ediţia aniversară, doi din cei patru interlocutori 
apreciază înainte de toate vocea ei şi o fac pe bună dreptate, fiindcă e 
un glas de vrăjitoare adolescentă, fermecătoare a curenţilor eterici şi 
a curentelor sufleteşti. 
Ochiul Interior este o emisiune despre nevăzători şi slabvăzători, 
deci, despre deficienţii de vedere de toate categoriile, destinată lor şi 
publicului general. A fost instituită în ideea deplinei egalităţi de 
şanse informaţionale, întrucât pentru deficienţii de vedere cel mai 
rapid şi complet mod de informare este cel auditiv reprezentat de 
radio, singurul mijloc prin care ştirile specifice despre ei pot să 
ajungă la toată lumea. Acest fapt nu ar fi posibil nici în alfabetul 
braille parcurs numai de nevăzători, nici prin sistemele audio 
analogice folosite în trecut, nici prin cele electronice utilizate la ora 
actuală în mediul orbilor, dar nefireşti pentru marele public. Se 
înţelege că nici scrierea vizuală nu se adresează tuturor, chiar dacă 
astăzi cea de pe internet poate fi abordată prin calculator, nu de toată 
lumea însă, nu pe toate sursele. Aşadar, nevăzătorii şi beneficiarii 
obişnuiţi ai presei în ansamblul lor, se reunesc numai în jurul 
radioului. 
În 25 de ani, împreună cu colegele mele, am scos din anonimat sute 
de oameni, am promovat competenţele şi performanţele lor numai 
de ei cunoscute până atunci, unora le-am găsit de lucru, pe alţii i-am 
salvat de la acte de discriminare, pe mulţi i-am orientat spre şcoli şi 
universităţi, pe foarte mulţi i-am călăuzit spre medici oftalmologi 
cu har moral şi geniu terapeutic, pe mulţi i-am ajutat astfel să-şi 
îmbunătăţească restantul vizual ori să-şi salveze vederea, pe 
prietenii orbilor i-am îndrumat să facă ceva pentru ei, pe voluntari i-
am organizat şi stimulat, iar pe cei inexorabil singuri i-am ajutat să 
nu se simtă atât de izolaţi şi în niciun caz uitaţi. Pe copii i-am 
susţinut în tot ceea ce au putut să realizeze pentru ca potenţialul lor 

să nu se piardă. Nu întotdeauna ne-
a reuşit, însă de multe ori succesul 
a fost salutar în primul rând pentru 
cei mici, dar şi pentru sufletele 
noastre. S-a întâmplat ca vecini, 
consăteni sau concitadini ai 
nevăzătorilor, care nu vedeau în ei 
decât nişte infirmi ce se descurcau 
şi ei cum puteau pe lumea asta, 

ferească Dumnezeu de mai rău, s-a întâmplat că au avut revelaţia 
unor semeni performanţi în muzică, în şah, în I.T., în masajul 
medical, în diverse evenimente culturale. I-au privit altfel, au 
început să-i frecventeze, să comunice cu ei, chiar să se 
împrietenească. Ajutorul din partea lor a venit spontan, respectul a 
fost câştigat, sprijinul asigurat. Iar oamenii obişnuiţi au avut de 
câştigat şi ei. Mai întâi fiindcă au reflectat altfel asupra existenţei, au 
realizat că există şi alte coordonate ale normalităţii şi mobilizării 
misterioase ale fiinţei umane, dar absolut reale, că lumea nu se 
sfârşeşte cu dispariţia luminii din viaţa omului, dar că pierderea 
vederii la maturitate e o tragedie incontestabilă şi, pentru ea, în ţara 
noastră încă nu există leac potrivit. 
Aşadar, Ochiul Interior asigură egalitatea de şanse în sfera 
informaţiei specifice unei categorii umane, informaţie transmisă în 
modul cel mai potrivit de receptare a ei de către această categorie, 
mod accesibil de asemenea şi marelui public. Ideea o fi pornit de la 
mulţi nevăzători, fiindcă radioul este mediul lor natural de zilnică 
respiraţie. 
Povesteam, pentru emisiunea aniversară, cu un fost coleg de liceu, 
cum realizam noi pe atunci, la Cluj, în anii '70 ai apusului secol, 
emisiuni la staţia de radioficare a internatului şcolar, sub genericul 
Vocea Departamentului, o aluzie la Departamentul de Stat al 
Statelor Unite. Preluam ştiri din presă, le traduceam pe cele ascultate 
la posturile de radio străine, lansam informaţie insolită, difuzam 
muzica preferată a băieţilor şi a fetelor. Alături de George Nicolescu 
şi de încă vreo câţiva, mă aflam în linia întâi a departamentalilor. Am 
avut mult de tras de pe urma acestui Departament. Când, prins că am 
scris la Radio Europa Liberă ca să-l bag în mă-sa pe Ceauşescu,dar 
să şi cer muzică de la Cornel Chiriac pentru mine şi membrii 
Departamentului, am fost anchetat straşnic de secu, a trebuit să 
descriu întregul nostru proiect jurnalistic. Între timp însă, staţia de 
radioficare arsese, cică de la un scurtcircuit, dar acum îmi dau seama 
că episodul se produsese în intervalul în care securitatea din Satu 
Mare, oraşul meu de reşedinţă de unde plecase scrisoarea, făcea 
cercetări să-mi descopere pseudonimul şi se apropia de mine, intern 
într-o şcoală pentru orbi din Cluj!... Dumnezeule, ce-o fi fost la gura 
lor!
Cererile nevăzătorilor pe la autorităţile statului postrevoluţionar nu 
ştiu dacă şi-ar fi găsit ecoul, în caz că nu ar fi apărut persoana 
providenţială. Este vorba de regretata Eugenia Grosu-Popescu. 
Lucram în 1991 ca inspector în Ministerul Educaţiei, responsabil cu 

OCHIUL INTERIOR

Sergiu Radu RUBA

bine. Chiar foarte bine. Poate te-aude Dumnezeu și-ți mai iartă din 
păcate. A ieșit pe poarta cimitirului mai gârbovit și cu mersul nesigur. 
L-am ajuns din urmă și l-am claxonat ușor. N-a auzit. L-am depășit și 
am rămas pe loc, așteptându-l. Nici nu a închis bine portiera și a 
început să  turuie, precipitat și foarte hotărât: să-mi faceți rost de un 
caiet și de niște pixuri. Vreau să-mi scriu memoriile. Trebuie. 
Neapărat. Lumea asta încă nu știe cine-am fost. Într-o săptămână 
rezolv problema. Voi trebuie doar s-o tipăriți. Ce să spun, lesnicioasă 
treabă. Până seara a avut tot ce și-a dorit. Am plecat ceva mai liniștiți, 
știind că are o ocupație care-l acaparează. Săptămâna următoare ne-a 
întâmpinat cu o mină senină, deși nu  scrisese nici măcar o pagină. La 
fel și în cele care-au urmat: ba trebuiau scoși cartofii, ba culese 

A  fost odată un om. Un om obișnuit. Ca noi toți. Memoria 
celor care l-au cunoscut i-a zămislit, în timp, un portret 
care încă rezistă. Între liniile acestui portret se detașează o 

tușă aparte, care ne vorbește despre plonjeul în propriile-i adâncuri, 
în nesfârșita lui singurătate. Un fel de hău din care, odată cu 
înaintarea în vârstă,  reușea să evadeze din ce în ce mai greu. Această 
izolare era pusă pe seama hipoacuziei cu care se căptușise pe front, 
când o grenadă a explodat lângă el. Rudele și familia știau însă că, 
dintotdeauna, s-a simțit mai bine în lumea lui nepoluată de tot felul 
de ingerințe, decât în lumea reală. Lumea lui, palatul lui, cerul lui, 
biserica lui.  Când însă a rămas cu adevărat singur, lucrurile s-au 
complicat. Solitudinea i se părea când agresivă, când șireată,  când 
devoratoare. Era derutat, abulic. Habar n-avea 
cum trebuie să se raporteze la situație. Treptat, a 
început să pipăie realitatea exterioară. 
Neîndemânatic și fără convingere. A tămâiat 
mormântul nevestei trei zile la rând, a cărat  apă 
de la fântână și a dat de pomană câte o găleată,  
zilnic, vreo două săptămâni. S–a mai gândit că 
vine primăvara și că trebuie pregătită grădina 
dar habar n-avea de unde să înceapă. Până la 
urmă, a adus pe cineva să are și să pună sămânța 
în pământ. A vândut porcii. O parte din găini au 
fost tăiate și puse la congelator. Au rămas doar câteva, pentru ouă. 
Când primăvara s-a instalat de-a binelea a început, ușor-ușor, să 
prindă viață. Se trezea cu noaptea-n cap, se spăla, se bărbierea, se 
îmbrăca cu grijă, se parfuma, își punea pe cap pălăria lui de pădurar 
și, cu o ceașcă aburindă de cafea, ieșea la masa din fața casei ca să 
privească… lumea. Oamenii treceau când la deal, când la vale, 
fiecare cu treburile lui. Trecea și Varvara. La înălțimea și volumul ei 
putea fi zărită de departe. În tinerețe, nevasta lui o chema să-i ajute la 
diferite treburi. Atunci ne amuzam grozav de patima cu care 
povestea el, oricui voia să-l asculte, ce frumoasă era Varvara când 
plivea  straturile și cum îi strălucea la mână un ceas Pobeda. Gurile 
rele spuneau că, atunci când consoarta, doamna învățătoare, pleca la 
școală, el o chema pe Varvara să facă ordine în grajd. Femeile de pe 
uliță îl luau la rost, fiecare cum îi venea la gură: da' ce se-ntâmplă, 
omule? De ce închizi ușile grajdului atunci când o chemi pe Varvara 
să deretice înăuntru? Aud? Ai amuțit? El își scotea aparatul din 
urechi și mergea mai departe, zâmbindu-și enigmatic. Așadar, 
Varvara trecea prin fața casei, saluta respectuos, apoi  iuțea pasul, ca 
să dispară cât mai repede din raza lui vizuală. Ia uite la ea! Umblă cu 
nasul pe sus, ca și cum nici… Nu m-a-ntrebat, măcar o dată,  de 
sănătate… Apoi, brusc, și-a întrerupt gândul. L-a lepădat ca pe un 
lucru otrăvit și imediat și-a construit o altă strategie. A hotărât ca în 
zilele de sărbătoare să se ducă la cimitir. Noul program a fost 
respectat cu sfințenie. Până-ntr-o zi când, ieșind de la slujbă, unii 
oameni mai intrau și-n cimitir să  pună ulei într-o candelă, să mai 
aprindă o lumânare. Deodată, tihna lui s-a făcut țăndări: da' ce faci, 
nănașule, vorbești singur?  Aaa! Am înțeles… vorbești cu nănașa. 
Bine faci, că toată viața n-ai prea avut timp de ea. Și plângi? Și asta-i 

merele, nucile, ba nu găseau oameni care să vină la treabă și tot așa. 
Până-ntr-o zi, când ne-a pus caietul pe masă. Ăst-ai! L-am scris în 
șapte zile. Aici e toată viața mea. Cartea asta îmi va aduce viața 
înapoi. Ce-a fost mai greu a trecut. Acum trebuie s-o dați la tipar. 
Ușor de spus. Vedeam deja o corectură de coșmar. Mai vedeam și-o 
discuție, cel puțin penibilă, cu un redactor de editură care ar fi trebuit 
să-și asume tipărirea. În sfârșit, vedeam multe și mărunte 
inconveniente. Din fericire am avut parte de două surprize plăcute: 
corectura n-a ridicat probleme deosebite și era chiar de mirare că a 
putut scrie cu o oarecare acuratețe, știut fiind că absolvise, cu mulți 
ani în urmă, doar o școală tehnică de silvicultură. Altă surpriză, titlul 
așternut pe copertă: Din memoriile unui veteran de război, gospodar 
cu câine. Adică, altfel spus, cine-am fost și ce-am ajuns. Când am 
ridicat tirajul (30 de exemplare) i-am mulțumit redactorului pentru 
înțelegere și mi-am cerut încă o dată scuze pentru situația în care l-
am pus. Mi-a spus să stau liniștită, că a văzut el cărți și mai proaste.
Odată încheiat acest episod,  omul nostru a devenit mai vioi, mai 
implicat în viața reală. Avea treabă. Și-a oprit cinci exemplare, 
urmând ca pe celelalte  să le vândă. În acest scop, pleca zilnic pe 
teren. Culmea e că, în două-trei săptămâni, a reușit. A urmat o 
perioadă în care părea senin și împăcat. Când ajungeam acolo, 
sâmbăta, îl găseam citind din cartea sa. Mereu și mereu. Asta îl 
hrănea. Îi dădea putere. Într-o zi de primăvară, cam pe când 
înflorește iasomia, ulița noastră a fost luată cu asalt. Multe mașini 
negre, cu geamuri fumurii, curgeau prin fața porții. Întrebând în 
stânga și-n dreapta, am dezlegat misterul:primul ministru de-atunci 
al României, Adrian Năstase, ne vizita comuna. Primarul, gazdă 
bună, l-a invitat la el acasă. Cum eram vecini, gard în gard cu primul 
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AȘ DA ZILE DE LA MINE

gospodar al comunei, veteranul nostru s-a hotărât, instant, că 
trebuie să-i dea primului ministru o carte cu autograf. Zis și făcut. 
Mă duc să mă fețuiesc oleacă, ne-a zis. Ca o noră responsabilă ce mă 
aflam, am vrut să-l ajut să-și aleagă hainele. Nici n-a vrut s-audă. 
Când a ieșit pe poartă mergea atât de țanțoș, încât ai fi putut crede că 
pășește pe covorul roșu. Sepepiștii nu l-au lăsat nici măcar să se 
apropie de poartă. I-a rugat, i-a implorat, le-a explicat… Degeaba. 
S-a creat o oarecare hărmălaie. A fost anunțat primarul, care a venit 
imediat.A luat cartea și a promis că o va înmâna premierului. Cum 
n-a crezut niciodată în promisiuni, s-a întors dezamăgit. S-a așezat 
la masă, și-a scos pălăria și a pus-o alături. A mormăit ca pentru sine: 
și eu care credeam că voi obține o autorizație permanentă pentru 

lemne de foc. A mai mestecat niște 
cuvinte, după care a băut  un păhărel de 
afinată.  A plecat apoi, cu pași indeciși, să 
se culce. In ușă s-a oprit și ne-a privit 
intens. Ne-a cântărit atent, după care a 
punctat: sper că n-ați uitat înțelegerea 
noastră. Habar n-aveam despre ce 
vorbește. Cred că avusese de gând să ne 
spună, dar abia acum a socotit că-i  
momentul potrivit: să-mi puneți această 
carte pe piept, atunci când voi fi în sicriu.

Rândurile de mai sus au fost scrise sub influența unui citat dintr-un 
interviu acordat de Marta Petreu poetului Lucian Vasiliu: 
Grafomanii sunt ca buruienile într-un lan de cultură, dar nu ai ce 
face, eu cred că fenomenul este universal, trebuie să ne bucurăm de 
ei ca de o bogăţie a ecosistemului… cum ne bucurăm    că găsim 
trei fraţi pătaţi, scaieţi şi ciocănaşi în lanuri… (Scriptor nr. 5-6, 
2015). Am vorbit despre unul dintre grafomanii simpatici, 
inofensivi, delicioși și demni, care nu aspiră la cine știe ce culmi 
literare, ci vor doar să-și reevalueze, punct cu punct, întreaga viață. 
Să o cântărească atent, ca pe o monedă de trecere dincolo. Despre 
unul dintre acei oameni, nu puțini care, cum ar spune un mare 
scriitor, au  emoția poeziei (literaturii) dar  le lipsește harul 
expresiunii. Despre ceilalți (snobi, corupți, inculți, agresivi, dispuși 
la compromisuri umilitoare și pentru un om obișnuit, darmite 
pentru unul care se crede a fi, nici mai mult nici mai puțin decât… 
creator) n-am prea putut scrie. Și asta pentru că, de câte ori am 
încercat, mi-am amintit, brusc, o scenă relatată de Tudor Arghezi și 
am simțit că, mai sus de-atât nu se prea poate ajunge. Spune el: O 
domnișoară din învățământ m-a întrebat odinioară ce părere aș 
avea despre Gustave Flaubert (…) Am întrebat-o cine este Flaubert 
și, natural, ignoranța mi-a fost răsplătită cu surâsul marelui dispreț 
academic. Totuși, a ținut să-l lumineze pe maestru cu părerea ei, 
afirmând că Flaubert este un autor care scrie curățel. Ce să mai zic. 
Aș da zile de la mine, vorba manelistului, să pot vedea un filmuleț cu 
această execuție magistrală, realizată cu materialul clientului. Dar 
parcă bucuria ar fi și mai mare dacă aș ști că la toate încheieturile 
sistemului literar (reviste, asociații, edituri) ar exista astfel de… 
instrumente performante, care să detecteze impostura de la distanță.

învăţământul deficienţilor de vedere, cel din şcolile specializate 
precum şi cel din învăţământul obişnuit, cazuri rare pe atunci. 
Doamna Grosu-Popescu, cu state serioase în Radio, venea pe la 
biroul nostru de la etajul întâi din minister, camera nr. 52, pentru a 
realiza materiale cu colegii şi cu mine pe teme de educaţie. De la o 
vreme însă, observ că vine tot mai des, Radioul şi ministerul cu 
pricina fiind amândouă pe General Berthelot, venea şi mă tot ţinea 
de vorbă, întrebându-mă şi despre multe altele decât despre 
educaţie. M-a invitat de vreo trei ori în Radio pentru interviuri la ea 
şi la colegele sale şi a decis să mă provoace: „Credeţi că aţi putea 
realiza o emisiune săptămânală, pe Radio România, despre 
nevăzători şi problemele lor?”. De foarte multe ori în viaţă am 
răspuns da, înainte de a mă gândi cum voi face, dar simţind că se 
poate şi trăgând după aceea ca să se poată. Aşa şi cu această 
emisiune. Doamna Eugenia îmi testa de fapt vocea şi volubilitatea, 
fluenţa, spontaneitatea verbală, reactivitatea, inflexiunile vocale, 
rezistenţa la întreruperi, abilitatea de a mă pune radiogenic în scenă, 
memoria, în condiţiile în care urma să realizez totul fără notiţe. 
Se decide vasăzică să înceapă emisiunea în anul 1992, dar, din 
cauza alegerilor locale, s-a amânat startul ei până luni, 17 februarie. 
Era într-o dimineaţă, aveam zece minute la îndemână. Dar mai e de 
povestit un episod: înainte ca Eugen Preda, directorul de atunci al 
Radioului, să semneze, i-a cerut Doamnei Eugenia Grosu-Popescu 
un titlu. Dumneaei m-a sunat: „Domnule Ruba, în timpul cel mai 
scurt, vă rog un titlu, altfel sunt probleme cu aprobarea. Oana 
Şulea, fata cu care veţi face emisiunea, propune titlul ”O lume fără 
soare”. Nu, zic eu şi o rog să aştepte. Sun peste două ore şi proclam: 
OCHIUL INTERIOR.
Adjudecat. A plăcut atât de mult trimiterea paranormală, dar şi 
conotaţia sincer realistă a titlului, încât aprobarea nu a aşteptat 
niciun minut. Apare tema ochiului interior în cazul disciplinei unei 
profesoare de la colegiul lui Hary Potter şi celebra lui poveste. Toată 
lumea citează însă: ”Iară ochiu-nchis afară înlăuntru se 
deşteaptă”. 
Acesta a fost rezultatul. Dar, pentru a include o astfel de emisiune în 
grilă, Eugen Preda l-a rugat pe Ion Ghiţulescu, pe atunci director de 
programe, ca, într- o deplasare de studiu pe la radiouri publice din 
Occident, să se intereseze şi de acest tip de emisiuni specifice pentru 
nevăzători. Existau prin mai multe locuri, a raportat marele nostru 
reporter sportiv şi voce de neuitat a jurnalismului radio în limba 
română.Dar numai la BBC i se acordau 20 de minute şi era difuzată 
la o oră accesibilă tuturor. La această durată s-a ajuns până la urmă 
şi la Radio România, cu sprijinul decisiv al mult regretatului 
director Paul Grigoriu.
Dumnezeu să-i ţină în Lumina Lui pe cei ce nu mai sunt, să le dea 
sănătate şi viaţă frumoasă celor ce au dat o mână de ajutor, iar 
Ochişorului, după cum alintăm noi această emisiune cu identitate 
atît de oximoronică, mulţi ani fructuoşi ca pe mulţi să-i poată face 
fericiţi!
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acă istorismul are şi o parte bună, cum trebuie să admitem, D ea ţine de stăruinţa cu care a ştiut să orienteze spiritele spre 
o recuperare cât mai deplină a experienţei trecute. 

„Experienţa e un alt nume pentru istorie”, spunea Toynbee, care nu 
avea totuşi o mare stimă pentru istorism. Un vast efort de anamneză e 
în definitiv toată istoriografia. La acest fel de a privi discursul istoric 
trimite în mod expres Mircea Eliade, glosând pe marginea relaţiei 
dintre anamneză şi recuperarea trecutului (Aspecte ale mitului, 
1978, p. 127-131). Fie că e vorba de evenimente mitice sau de o 
restituţie a timpului istoric, omul devine disponibil pentru revelaţiile 
duratei.
Am mai avut ocazia să mă refer la această temă, ale cărei resurse sunt 
practic inepuizabile. Dacă revin asupră-i, fie şi atât de sintetic, este 
pentru că ea poate interesa un public larg în orice clipă, stimulând 
meditaţia asupra trecutului, o meditaţie pe care împrejurările de azi o 
reclamă insistent. Mă grăbesc să adaug că această meditaţie nu 
presupune în chip necesar simpatie pentru „ceea ce a fost”, ci 
recunoaşterea unei experienţe inexorabile.
Nu ne putem imagina fără istorie, aşa cum un om matur, interesat în 
cunoaşterea de sine, nu se poate închipui fără vârstele care i-au 
pregătit maturitatea. „A nu şti ce s-a întâmplat înainte de a fi născut 
este tot aceea ca şi cum ai fi necontenit prunc; căci ce este vârsta 
omului – se întreba Cicero – dacă memoria faptelor noastre nu s-ar 
uni cu veacurile cele de mai dinainte?” O luptă pentru memorie, 
adică pentru salvgardarea dreptului la identitate specifică e oarecum 
toată istoria, fie că o privim ca eveniment sau ca discurs. Importantă 
pentru orice spaţiu cultural, o atare temă suscită interes mai cu seamă 
când e vorba de o zonă de convergenţă ca a noastră. Firește, un studiu 
sistematic reclamă alt cadru şi anumite precauții de metodă. 
Mai întâi, o remarcă. Distincţia între istorie ca tărâm al vieţii umane 
şi istoriografie ca reflex al ei e recentă şi oarecum didactică. În fond, 
istoria e una singură, aşa cum o arăta de altminteri termenul grecesc, 
care şi-a păstrat fecunda lui ambiguitate. Kogălniceanu ştia să vadă 
aceasta la 1837, când punea pe frontispiciul sintezei sale, la Berlin, 
cuvintele lui Sallustius, în care făcutul şi scrisul istoriei apar ca 
îndeletniciri complementare şi la fel de lăudabile: „et qui facere, et 
qui facta aliorum scripsere, multi laudantur”. Nu e vorba însă numai 
de activităţi demne de consemnare, cum s-ar înţelege din maxima 
amintită, ci un gând mai adânc, privitor la consubstanţialitatea celor 
două ipostaze. 
Scrisul istoric nu numai că se constituie pe seama istoriei, dar 

participă la viaţa acesteia, intră în ţesătura ei cea mai intimă şi o 
sporeşte. Milenii de-a rândul, istoriografia s-a voit cu toate astea în 
afara istoriei, fără perspectiva şi fără conştiinţa devenirii sale. 
Interesau mai ales achiziţia şi transmiterea de ştiri, alături de 
programul moralizator şi de retorica justificativă. Herodot voia, prin 
Istorii, ca faptele oamenilor să nu cadă în uitare. La noi, primii 
analişti n-au făcut decât să însemne „cursul anilor”, preocupaţi de 
genealogie şi evenimente dinastice, prelungind oarecum gestul 
comemorativ al epigrafelor de pe morminte şi al pomelnicelor. 
Analele de la Putna nu se ridicau mult peste această condiţie. 
Scriindu-și cronica pe timpul lui Petru Rareş, Macarie voia să nu 
lase faptele în „mormântul uitării”, iar ceva mai târziu, sub 
Lăpuşneanu, Azarie continua să însemne şi el fapte, ca „nu cumva 
cu trecerea vremilor să se scufunde şi acestea în adâncul uitării”. 
Contemporanul său, Montaigne, gândea la fel atunci când reclama 
de la istorici „să ne facă istoria mai mult cum o primesc decât cum o 
estimează”. Funcţia de conservare prima. Istoricii veacului de 
mijloc se pot închipui deci ca un releu menit să asigure tocmai 
această transmisie de ştiri de la o generaţie la alta, transmisie 
susceptibilă a împiedica uitarea, extincţia la care, ca individ, omul 
se ştie condamnat.
Istoria, ca disciplină, poate fi înţeleasă prin urmare şi ca remediu 
soteriologic. Cel dintâi om mişcat de conştiinţa perisabilităţii sale a 
fost şi primul istoric, remarca P. Chaunu, căutând să vadă, ca mai toţi 
istoricii de seamă, şi dincolo de umbra uneltelor sale. Pentru el, ca şi 
pentru noi, istoriografia este un instrument anamnezic, dacă se poate 
spune aşa, iar istoricii nişte „gardieni ai memoriei”. Întâiul sepulcru 
se anunţă, în această perspectivă, ca expresie a unei funcţii istorico-
mnemotehnice.
Istoria se întâlnea din capul locului cu poezia şi metafizica. 
„Oamenii întâi cântă, apoi scriu. Cei dintâi istorici au fost poeţi”, 
spunea Bălcescu, în spirit romantic, pe când Kogălniceanu 
recomanda insistent ascultătorilor săi poema lui Homer ca pe o 
istorie. Fiindcă „ce este Iliada, se întreba el retoric, decât o istorie în 
versuri, cea mai veche şi cea mai frumoasă din toate?” Tânărul 
dascăl de la Academia Mihăileană se gândea, fireşte, la funcţia 
formativă și incitantă a scrisului istoric. „Cele mai înalte izbânzi, 
cele mai slăvite fapte nu vedem oare că s-au îndemnat spre istorie?” 
Şi istoricul evoca îndată pilda marelui Macedonian care „purta 
necontenit cu sine, într-o cutie de aur, poema lui Omir”. Biografia lui 
Alexandru, scrisă de Quintus Curtius, l-a inspirat apoi, în 

campaniile sale, pe Carol XII, stimulându-i geniul spre „izbânzi şi 
slavă”. În acelaşi sens, plutarchienele Vieţi paralele l-au influenţat 
pe Napoleon. 
Astfel înţeleasă, istoria ca disciplină nu e un simplu depozit de fapte, 
ci un mod de a contribui la istorie, o parte intrinsecă. Nu trebuie să 
vedem în ea o metaistorie, senină şi distantă, ci prelungirea firească, 
valorizantă, a actului istoric şi de aceea o sursă activă de istorie. 
Acţiunea nu e univocă. Dacă istoria produce istoriografie, aceasta 
din urmă se repercutează la rândul ei asupra istoriei. Registrele 
comunică între ele, transferul de substanţă este mutual.
„Istoria, s-a spus, este inseparabilă de istorie”, observaţia îl implică 
pe observator. Calitatea acestuia din urmă determină în bună măsură 
calitatea discursului istoric. Este vorba de însuşiri personale, 
desigur, însă şi de calitatea experienţei de care dispune istoricul. De 
aceea, reluând o idee lucianescă, N. Iorga spunea că n-ar trebui să 
scrie istorie decât oameni cu o anume activitate publică. De unde şi 
interesul său înalt pentru memorii, ca expresie a experienţei 
nemijlocite. La această experienţă, de altfel, au recurs multă vreme 
analiştii şi cronicarii români, deţinători de ranguri civile sau 
ecleziastice. Propria experienţă le dădea posibilitatea de a selecta 
fapte, de a le rândui potrivit cu sensul desfăşurărilor umane. În plus, 
ea îi implica în discurs, mai mult chiar decât le-ar fi plăcut să 
recunoască. Ureche, Costin, Cantacuzino, Neculce au fost dregători 
cu o bună cunoaştere a activităţilor de stat, iar Cantemir domn în 
două rânduri.
De la aceste culmi ale istoriografiei noastre umaniste până la marii 
istorici din epoca modernă se poate vorbi de o tradiţie a scrisului 
implicat în drama istoriei însăşi. Unii au şi mărturisit că scriu „din 
inimă”, iar alţii şi-au plătit scump opţiunile politice. Se poate spune 
chiar că o serie tragică se defineşte, de la M. Costin la G. Brătianu, 
indicând grade şi modalităţi diferite de implicare. Discursul istoric 
s-a interferat mereu cu discursul politic. M. Costin ştia bine că e 
nevoie, „la acest fel de scrisoare”, de „gând slobod, fără valuri”. 
Năzuind spre un adevăr cât mai deplin, el căuta să împace, la acest 
nivel, ambele discursuri, căutând în paginile istoriei argumente 
pentru propria sa luptă. Marile teme ale istoriei noastre atunci s-au 
formulat, adesea dilematic, spre a deveni un câmp de tensiuni mereu 
reînnoite. Ceea ce interesează în cazul amintit e felul cum îmbina 
Costin anamneza întemeiată pe experienţa proprie şi studiul epocilor 
revolute, mergând până la etnogeneză. Regăsim la el o conduită 
exemplară, una ce evocă în acelaşi timp mai multe motivaţii. Se 
poate spune că orice restituţie istoriografică bine condusă e un fel de 
a coborî în noi înşine, cum de altfel înclină să creadă şi unii istorici 
contemporani (R. Koselleck). Invitând la solidaritate cu generaţiile 
anterioare, anamneza istoricului e şi un aport la cunoaşterea de sine.

Text preluat din volumul de autor Chemarea istoriei. Un an de 
răspântie în România postcomunistă, Iași, Editura Junimea, 2015, p. 
240-244, apud Cronica, XXV, 34 (24 august 1990), p. 1, 2.  

os Niculae nu i-a îndrăgit niciodată pe cei fără M Dumnezeu. În 1940, la răpirea Basarabiei, sora, 
cumnatul și nepoții din satul de peste Prut au fost 

închiși în dubă și duși în Siberia. Nu s-au mai întors niciodată. Anul 
următor, în iunie, a plecat pe front, la ordinul Mareșalului și a 
încercat să dea de urma lor. A trecut Prutul pe la Ungheni, aproape 
de Bosia lui natală și a căutat să-i găsească. N-a mai găsit decât o 
casă dărăpănată și o ogradă plină de bălării. În Rusia a văzut cu ochi 
lui ce poate să facă fărădelegea cu oamenii și credința lor. I-a urât și 
i-a blestemat pe bolșevici. Nu se temea că neamul nostru evlavios ar 
putea să fie sedus de ei. Dar în 44 s-a întors cu ei în spate de pe 
frontul răsăritean. Consătenii lui, speriați de moarte, au deprins 
frica. Și-a adunat câțiva oameni de încredere și, după alegerile 
măsluite din 46, s-a refugiat în bălțile Prutului, în vale, către 
Grozești. Dar după plecarea Regelui, șansele lor s-au năruit. 
Încolțiți de un comando sovietic, au fost prinși, judecați în grabă 
chiar în fața consătenilor, declarați bandiți și duși la gherlă. Cei doi 
feciori au fost scoși din gospodărie, iar în locul lor au adus o familie 
de lingurari din satul vecin. După acest episod, consătenii au înțeles 
că trebuie să se supună, dacă vor să mai aibă tihnă. Numele lui moș 
Niculae Costin a fost scos din catastife, iar în mintea oamenilor a 
rămas cu cel de “bandit”. Moș Niculae a fost purtat pe la Aiud și 
Poarta Albă, unde a stat până la decretul din 64. Când s-a întors, cei 
mai mulți nu l-au mai recunoscut sau nu au mai vrut să o facă. Doar 
era un ciumat, de care e bine să te ferești. A făcut jalbă și a reușit, 
peste mai mulți ani să-și recapete casa, dar fără pământul din șesul 
Jijiei.
Povestea lui moș Niculae am aflat-o în 1990, chiar din gura lui, la 
sediul PNȚCD, unde venise să se înscrie. Era un om înalt, uscățiv și 
trist. Dar când vorbea despre credința lui în țară și rege se înviora. 
Ochii lui melancolici, odată senini ca cerul unei zile de vară se 
tulburau ori de câte ori venea vorba de bolșevici și fiii lor strînși în 
jurul lui Iliescu. Nu avea nici o îndoială că el este răul întruchipat. 
Era primul anticomunist adevărat pe care îl întâlneam și tot primul 
care dădea un diagnostic fără greș grupării Iliescu. La alegerile din 
90 a încercat fără noroc să le deschidă ochii consătenilor. Dar cine 
să asculte un “bandit” ?  Nu mă mai recunosc, - îmi zicea - eu nici 
măcar nu mai am nume. Toți mă țin de “bandit”. Veniți 
dumneavostră de încercați, poate vă ascultă, sunteți om cu 
școală.... Eu v-aș face un deserviciu. Mai am numai o dorință, să nu 

se piardă numele lui Mihalache, săracul, apostolul nostru, al 
țăranilor, pe care l-am iubit și l-am avut oaspete în casa mea.
M-a convins și i-am urmat sfatul. Ajuns la Bosia, am întrebat de el, 
Costea ? …îhî, banditul, îngăimă un țăran de vârstă mijlocie, vizibil 
nedumerit că mă interesez tocmai de un ciumat din satul lui. - Da de 
ce-l cauți? că el e cu țărăniștii, în vreme ce noi toți suntem cu domnul 
Iliescu… -Tocmai de aceea îl caut, i-am răspuns. -Atunci caută-l 
într-acolo, la marginea satului, spre luncă, și-mi întoarse degrabă 
spatele, vizibil îmbufnat.
L-am găs i t  pe  băt rân în 
cerdacul casei, muruită în 
nuanță de siniliu, asemenea 
ochilor lui frumoși. N-a fost 
deloc surprins de întâmplarea 
cu consăteanul. - Nimeni nu-mi 
mai știe numele adevărat; m-
am obișnuit deja. Uneori mă și 
întreb de nu vor fi având ei 
dreptate, de vreme ce nu am 
convins pe nimeni că rostul 
meu pe lume a fost să nu mă 
ră tăcesc  de  neam ș i  de 
credință. Iată-i! Or fi ei liberi 
să cugete? Da, de unde, s-au 
prelins ca o ploaie de vară în 
balta lui Iliescu...
Am revenit la o vreme în satul 
de pe malul Prutului, să-l revăd 
pe bătrân și să verific dacă ceva 
s - a  s c h i m b a t  î n  m i n t e a 
oamenilor. M-am prefăcut a nu 
ști unde stă și am oprit un tânăr 
cam la 30 de ani. L-am întrebat 
de moș Costea și s-a uitat 
nedumerit.  După ce l-am 
descris, tânărul a început a se 
dumiri. A..., banditul aceala 
bătrân! Păi știi dumneata ce 
pensie i-au făcut ăia de la 
deținuții politici? Banditul 

dracu…, eu muncesc și nu am cât el. Îmi încordez resorturile 
pedagogice și încerc să-i explic faptul că i se cuvine o reparație, 
după anii lungi de suferință. Dau să-i arăt că lupta lui a avut un rost, 
că până la urmă el a avut dreptate, dovadă că am scăpat de 
comunism. Am avut servici atunci, iar el a stat la pușcărie și acum 
are pensie. Dreptu-i?  Rostește cuvântul a stat cu apăsare, ca să 
pricep și eu că în vremea în care el muncea, banditul stătea pur și 
simplu la umbră, iar acum s-a procopsit.              

întâlniri de destinAlexandru ZUB

EXPERIENȚA UMANĂ 
ÎNTRE ISTORIE ȘI ANAMNESIS

rost și rest

POVESTEA LUI MOȘ NICULAE, ALIAS “BANDITUL”

Mihai DORIN
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e cititorul sastisit de stăruința toponimică pe valea Căcainei P îl transfer acum spre locuri pe care el însuși le caută, în zile 
de arșiță sau de plictis estival-duminical, făcând doar un pas 

de uriaș peste dealul Tătărașilor, ca să pogorâm în valea Ciricului, 
odinioară hotar al spațiului locuit de mahalagiii ieșeni, dincolo de 
care se întindea, spre răsărit, moșia târgului, cu locuri de pășunat, 
fânețe și  arătură. Tocmai de acolo a găsit cu cale Aron-vodă să ia din 
folosința târgoveților o bucată mare de loc, pe care a dăruit-o 
mănăstirii ctitorite de el în țarină (în anul 1594). A rămas până azi 
amintirea Tiranului, încondeiat și de Gr. Ureche, și de Miron Costin, 
și de Hasdeu, în Răzvan și Vidra, prin numele său, preluat de fostul 
sat de poslușnici mănăstirești, Aron-vodă, denumit și Aroneanu de 
pe la începutul veacului al XIX-lea (atestare din 1825) și fixat 
oficial,în anul 1896, în această variantă derivată.
Cu o lungime de vreo 10 km și cu obârșia în două izvoare de pe 
coastele dealului de la sud de Stânca (Roznovanului), Ciricul a avut 
un curs permanent și un debit suficient pentru a alimenta câteva 
iazuri vechi. Denumirea pornește de la cuvântul comun ciric, de 
origine turcă (čerek, mai vechi čirik „unitate de măsură pentru 
cereale, baniță”), răspândit în sudul țării cu sensul „sfert” (de vită 
tăiată, de pâine, de delniță etc.), iar în Moldova desemnând o măsură 
pentru suprafețe de teren, egală cu un sfert de pogon, sau o unitate de 
lungime de un sfert de stânjen (Emil Suciu, Dicționarul elementelor 
românești de origine turcă, București, 2010). Dacă baza lexicală a 
numelui apei este certă, e greu de imaginat un motiv pentru care un 
pârâu să aibă unul dintre înțelesurile menționate. Ca în numeroase 
cazuri similare, dificultatea  se depășește ușor, dacă admitem 
originea hidronimului într-un antroponim Ciric (poreclă), urmând 
cu necesitate relativă probarea existenței acestui nume de persoană. 
Documentele nu sunt generoase în această privință, dar norocul nu 
lipsește dacă știi unde să-l cauți.Părintele C. Bobulescu a avut o 
bună idee notând extrase din Catastiful unui negustor din Tătărași, 
străbunicul său matern (în Tătărașii sau traiul negustorului Ioan 
Movileanu din veacul al XIX-lea, Iași, Casa Editorială Demiurg, 
2013). Printre datornicii acestuia din anul 1838 îi vedem și pe 
Gligori Ciricu și Inachi Ciricu (p. 34). Fiindcă termenul turcesc ciric 
nu putea pătrunde în limba română decât în veacul al XVI-lea, 
urmează că nici o poreclă Ciric și, în consecință, nici numele 
pârâului nu pot fi presupuse ca existând mai înainte. Probabilitatea 
acestui scenariu denominativ se confirmă prin apariția în documente 
a hidronimului curând după anul 1600, în legătură cu iazurile făcute 
pe cursul pârâului pe la sfârșitul acelui secol și existente până astăzi, 
cu amenajări moderne, pentru pescuit și agrement.

putea fi iazul Ciricului (= al lui Ciric), de la care, prin extensia 
obișnuită a numelor de ape din aval spre amonte, s-a ajuns la 
denumirea pârâului, mai întâi pe moșia târgului Iași. Mănăstirea va fi 
cumpărat sau primit ca danie heleșteul curând după ctitorirea ei din 
anul 1583. Planul adesea citat în acest serial, al inginerului hotarnic 
Vasile Pop, din anul 1840, îl situează, cu numele Heleșteu Sf. Sava, în 
stânga podului de peste Ciric, din capetele străzilor actuale Ion 
Creangă și Aurel Vlaicu, iar în planul lui Gr. Bejan (1896-1897) 
apare ca Iazul lui Niță Simionovici. A fost secat după ultimul război, 
la capătul unei existențe de peste 350 de ani. Astăzi, pe locul fostului 
heleșteu sunt nouă blocuri noi de locuințe de pe str. Fântânilor, cu 
nume vechi, amintind de fântânile di la Ciric, vreo nouă, de pe malul 
drept al pârâului, lângă o fostă nisipărie, toate existente și cartate la 
1840.
Al doilea iaz de pe Ciric, bătrân de patru veacuri, este cel cumpărat de 
Mănăstirea Aron-vodă înainte de 1631 și pe care îl numim în prezent 
Lacul Aroneanu. Al treilea este Iazul Ciric, tot al Mănăstirii Aron-
vodă, iezit „din vechi”, stricat de viituri și refăcut, pentru a-l lua în 
folosință, cu bezmen (chirie), de un Macovei Vâlcul, în 1789, când a 
construit, pe dig, o moară de apă, iar alături o casă și un bordei, acesta 
pe moșia Mănăstirii Sf. Ioan (Zlataust). Ultimul detaliu documentar 
identifică iazul ca fiind Ciricul, căci iezitura reparată atunci, peste 
care astăzi trece șoseaua spre aeroport, apare în planul din 1840 pe 
hotarul dintre moșiile celor două mănăstiri. Peste un deceniu, Ioniță 
Vâlcul, fiul morarului mort, solicita „prețăluirea” lucrărilor făcute de 
tatăl său, căci încetase tocmeala bezmenului de 10 ani cu Mănăstirea 
Aron-vodă (Ibidem, X, p. 256-257, a. 1799; p. 308, 310, 352, 353, a. 
1800). Opresc și eu aici episodul, după numai „un ciric” din recolta 
de știri arhivistice despre pitoreasca vale din anatolia ieșeană.

Mircea CIUBOTARU

„MISTERELE ONOMASTICE”
 ALE IAȘILOR (XXIX)

pecialiștii străini cu studii de românistică sunt păsări rare în S mediul științific actual, iar contribuțiile acestora se 
dovedesc relevante pentru că a) au calitatea de semnal, 

întrucât atrag atenția asupra unui spațiu cultural mai puțin 
cartografiat cu instrumentele istoriei culturale (spațiul sud-est 
european) și b) au calitatea de simptom imagologic, reflectând în ce 
lumină este interpretată identitatea românească din unghiul culturii 
savante. 
Conul de umbră în care se situează, pe plan extern, istoria, limba și 
cultura românilor ține atât de factori obiectivi, cât și subiectivi. 
Dintre aceștia, importantă îmi pare a fi strategia, încă firavă, de 
consolidare a studiilor românești din străinătate. Se remarcă, de 
asemenea, absența unui program notabil de traducere în limbi de 
circulație internațională a operelor importante din patrimoniul 
cultural românesc, iar acest deserviciu are, pe termen lung, 
consecințe nedorite. În ciuda unor astfel de neajunsuri, legate mai 
degrabă de slăbiciunile politicilor oficiale, românii nu au trăit și nu 
trăiesc în izolare culturală. De-a lungul vremii, izvoarele de 
influență au curs nu numai dinspre Orient, ci și dinspre Occident, iar 
hibridizarea ideologică a caracterizat, în epoci diverse, cultura 
timpului. Deși în culturi diferite se manifestă cu rate de asimilare 
deosebite, competiția dintre modele înlesnește schimbul de 
ideologii și de resurse de culturalizare pe care un popor și le 
apropriază la un moment dat al devenirii sale istorice. 
Cartea lui Alex Drace-Francis, Geneza culturii române moderne. 
Instituțiile scrisului și dezvoltarea identității naționale 1700-1900 
(Polirom, 2016), este o cercetare cu profil interdisciplinar care își 
propune să reconstituie procesul complex de evoluție a canoanelor 
culturale din spațiul românesc, în tranziția de la epoca veche la cea 
modernă. În prezent, autorul este profesor de istorie culturală (sud-
est) europeană la Universitatea din Amsterdam, iar volumul tradus 
în limba română de Marius-Adrian Hazaparu este, la origine, o teză 
de doctorat elaborată, la începutul anilor 2000, sub îndrumarea 
istoricului Dennis Deletant. 
Alegerea temei de cercetare a fost motivată de „lipsa lucrărilor 
serioase în limba engleză care să trateze dezvoltarea literaturii și 
culturii române din punctul de vedere al noilor teorii sociologice și 
istorice” (p. 9). Metodologia valorificată în realizarea lucrării a 

presupus fructificarea unor cunoștințe de istorie, sociologie, 
antropologie și filologie, pentru a menționa doar domeniile cu o 
bună reprezentare bibliografică. Aparent eclectică, tehnica de lucru 
este, de fapt, adaptată realităților socio-culturale explorate: 
producția românească de carte, învățământul, presa, viața politică și 
literatura vremii, scrierile călătorilor străini. 
Cartea este organizată în trei părți. În prima secțiune, autorul are ca 
reper cronologic perioada dintre 1700 și 1829, iar rostul acestei părți 
este de a individualiza axele asupra cărora autorul va insista: 
tipăriturile, educația și ideologemele pe care se sprijină discursul 
intelectual al vremii. Peste această fundație, autorul plasează, în 
părțile următoare, respectiv epoca de până la Revoluția de la 1848 și 
epoca de până la 1900, cadrele istoriei culturale românești din 
secolul al XIX-lea, plasate în context european. Astfel, cititorul are 
prilejul de a urmări, de la un stadiu istoric la altul, prefacerile care 
determină continuități și discontinuități în viața culturală a 
românilor. Această abordare de tip generativ, prin care produsele 
vieții culturale (tipăriturile, educația publică și privată, gazetele și 
revistele ș.a.) sunt corelate cu structurile de adâncime ale unor 
constructe ideologice (românitate, popor, națiune, patrie, literatură, 
europenitate, modernizare), se dovedește adecvată mai cu seamă în 
explicarea „paradoxurilor” (de fapt, a contrastelor firești) din istoria 
culturală românească a secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea. Grație 
acestei tehnici de lucru, perspectiva diacronică este completată cu 
date de geografie culturală pe care autorul le angajează în 
argumentare atunci când prezintă impactul unor sfere de influență, 
cu informație sociologică extrasă din sursele considerate credibile 
și, nu în ultimul rând, cu „stilurile” de discurs intelectual prevalente 
într-un anumită epocă.
Concluzia de fond decurge din analiza obiectivă a datelor avute la 
dispoziție de autor: „structura identității culturale românești nu este 
specific românească, ci e construită în jurul relației neîntrerupte cu o 
diversitate de modele prescriptive localizate în altă parte”. 
Unele din constatările pe care se întemeiază concluzia dovedesc o 
remarcabilă acuitate interpretativă. Din rațiuni tipografice, ne vom 
opri doar asupra unora dintre remarcile referitoare la educație. 
Merită, de pildă, reținută constatarea că educația a jucat, în secolul al 
XIX-lea, rol de instrument ideologic orientat atât spre luminarea 

poporului, cât și spre modernizarea instituțională în sensul creării 
unei societăți raționale, însă aceste idealuri de sorginte iluministă 
aveau să fie înveșmântate în haina structurală a autorității 
religioase, iar acest „mariaj straniu între principii științifice și forme 
religioase avea să constituie baza socială și intelectuală pentru 
evoluțiile românești ulterioare” (p. 171). Nu avem decât să ne 
gândim la misiunea dublă, de apostolat social și de transmițător de 
cunoștințe științifice, pe care educatorii, învățătorii și profesorii și-o 
asumă, în chip implicit și explicit, până astăzi, pentru a valida 
justețea unei astfel de observații. O altă constatare pune în lumină 
practica, născută tot în secolul al XIX-lea, de a căuta succesul 
politic prin intermediul capitalului simbolic dobândit prin 
intermediul presei culturale. Relevantă pentru autor este polemica 
Maiorescu - Gherea, simptomatică pentru analiza raporturilor 
dintre aparență și esență pe scena vieții publice românești. Dacă 
Junimea a pus în circulație „o revistă literară care promova 
autonomia esteticului”, dar care „era condusă de bărbați ocupând 
poziții importante de putere politică”, gruparea de la 
Contemporanul „ai cărei patroni erau condamnați la marginalitate 
politică, insista asupra funcției socio-politice a literaturii” (p. 190). 
E cumva inutil să adăugăm că practica de a face politică în numele 
(sau sub pretextul) unor idealuri culturale e astăzi revigorată, 
mediul universitar fiind, după 1990, cea mai stabilă pepinieră de 
politicieni. Mai mult decât atât, fenomenul a căpătat excrescențe 
nefirești dacă ne gândim că tot felul de politicieni fără blazon au 
încercat să se legitimeze în spațiul public drept „profesori 
universitari”, iar unii au mers atât de departe încât și-au fabricat un 
traiect academic notabil doar ca fals intelectual. Să fie aceasta o 
dovadă că, încă din epoca constituirii, sistemul universitar e tarat de 
superficialitate, elitism și formalism, așa cum se întreabă Alex 
Drace-Francis? Mai sigur este că, în perioada 1848-1890, „educația 
era în permanență evocată ca fiind instrumentul prin care națiunea 
română se putea desăvârși, în practică, ea a funcționat ca un 
mecanism și un mijloc pentru inculcarea unor modele străine” (p. 
170). Cât de departe ne simțim astăzi față de o astfel de 
considerație? În colțul nostru de lume vechiul și noul au împletituri 
complicate și noduri greu de desfăcut. 

GENEZA CULTURII ROMÂNE MODERNE 
O INTERPRETARE

Ioan MILICĂ 

Un loc de heleșteu de pe valea Ciricului, mai sus de un alt heleșteu, al 
Mănăstirii Sf. Sava, era întărit de Miron Barnovschi mănăstirii cu 
hramul Sf. Ioan Novi (Nicoriță), la 5 iulie 1629 (Ioan Caproșu, 
Documente privitoare la istoria orașului Iași ‒DIOI, I, p. 266). Acel 
iaz de pe pârâul Ciricului, făcut de Buzuca și Sava, ctitori ai bisericii 
cu hramul Sf. Apostoli Petru și Pavel, și cumpărat de Mănăstirea 
Aron-Vodă, era întărit și acestei mănăstiri, la 26 mai 1631, de Moise 
Moghila (Ibidem, p. 294), astfel încât călugării celor două mănăstiri 
ajung la judecată în fața domnului, la 15 iunie 1631. Atunci s-a 
constatat că monahii de la mănăstirea lui Nicoriță au plăsmuit cartea 
de danie a lui Miron Barnovschi, care a fost, după obicei, ruptă, fiind 
mincinoasă, iar Mănăstirii Aron-vodă i s-a reconfirmat dreptul de 
stăpânire asupra heleșteului (Ibidem, p. 294-295, și X, Addenda et 
corrigenda, p. 372-373, original slavon). Alexandru Iliaș voievod a 
confirmat și el această stăpânire, la 22 ianuarie1633 (Ibidem,I, p. 
306-307). Povestea acestui litigiu are totuși o ciudățenie: ispisocul 
de danie al lui Miron Barnovschi, original, s-a păstrat și este cel din 5 
iulie 1629. Atunci, ce carte de la acest domn, considerată falsă, a fost 
ruptă la judecata lui Moise Movilă? Putem presupune că la 1629 
călugării de la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou au primit doar un loc de 
heleșteu de pe valea Ciricului, menționat alături de alte danii 
de locuri din Tătărași, dar ei au întocmit un alt ispisoc, 
revendicând heleșteul deja existent al Mănăstirii Aron-vodă. 
Nu-i de mirare înșelătoria, căci, știutori de carte românească 
și slavonească, lacomii călugări erau specialiști în asemenea 
matrapazlâcuri. Zeci de cazuri cunoscute îi plasează pe 
primul loc în statistica acestui soi de înșelătorie, dar nu am 
exemple de pedepse corporale pentru astfel de... furăciuni. 
Negustorii prinși cu ocaua mică se pregăteau de țeapă, 
gârbaci sau falangă, după dispoziția lui vodă, dar se vede că... 
discriminarea pozitivă funcționa bine și în vechime, sutana 
sau rasa semnalizând excepția de la regula punitivă.
Ciric trebuie să fi fost un meșter de iazuri sau un morar din 
secolul al XVI-lea, precum Buzuc și Sava, mai sus pomeniți. 
Iazurile de pe pârâul Ciric au fost importante pentru ieșeni și 
mănăstiri, fiindcă nu se puteau face heleșteie trainice nici pe 
Nicolina (cel de la Frumoasa nu a dăinuit multă vreme), nici 
pe Bahlui, care inunda mereu șesul și rupea ieziturile (iazul 
cel mare, singurul de altfel, era domnesc și avea un dig solid, 
care a rezistat până în veacul al XIX-lea), și nici pe mizera 
Căcaină (cu excepția micului iaz al Mitropoliei ‒ vezi 
episodul XXVIII). Pe Ciric, cel mai vechi pare a fi fost 
heleșteul Mănăstirii Sf. Sava, menționat în 1629. Acesta ar LIVIU SUHAR - RESTAURANTUL CIRIC



TE CULCI OM LIBER...
Te culci om liber și te scoli legat,
ai adormit într-un minut de pace,
în timpul nopții, iar război se face,

și te trezești de oști înconjurat.
Te culci sperând în zorile opace,

și te trezești la ziuă disperat,
adormi pe-obraz de altul mângâiat,

și singur ești când pulsul nopții tace.
Om tânăr te-ai culcat, te scoli bătrân,

te scoli cărunt, când te-ai culcat valid,
te culci – gând slobod, te trezești în ham...

Eu, din ce-am fost să fiu, cu ce rămân?
Știu că mai bine nu mă mai trezeam,

și totuși ochii singuri se deschid.

CEASUL OPRIT
Când va fi ora de pe ceasul oprit,

vino să vezi cum s-odihnește timpul
întins ca orașul de la zare la zare,

poți să pipăi clipa veșnică,
trup tot mai mult și mai greu,

tăiat cu dalta, 
spune-mi: ce zi e?

E azi mereu,
niciodată alta.

VÂRTEJUL ROZEI NEGRE
Dă-mi un vis, orice-ar fi, 

dar să fie doar vis,
însă fă-mă să cred că sunt ruptă din rai,
după orice surghiun lasă cerul deschis,

ca să am ce râvni 
și să nu poți să-mi dai,

lasă stelele sus fără punte și scări,
și iubirile limpezi fără zațuri și rest,

dă-mi un vis de plutit pe tăria din mări,
jucării, Taj Mahal, 

Moby Dick, Everest,
înzecește speranța ca să sufăr ușor 
roza neagră de tigri scrijelită adânc
pe întâii creștini pentru Edenul lor,

dă-mi să mușc dintr-un vis 
cum 

din pâine 
mănânc.

LECTURI
Îmi trece pe la geam o carte cenușie de pradă,

cât pe ce să mă prindă,
apoi, amuzantă, lectura vrăbiilor

mi-a luat toată după-amiaza,
spre seară, la căpătâi,

o pasăre velină,
cu litere adânci

subînțelese în pene.

DOINA
Cu o pădure se adună fumul,
la cap, decapitarea se adună,

la pâine, golul ceasului flămând,
și nimeni, de când pungi cu aur sună,

n-a înțeles că ia adăugând,
haotică e adunarea fugii,

desparte și îmbină totodată, 
ciment și cer, arhitectura rugii,

un fier cu ghimpi, o piele sfâșiată,
nici unul să ne dea nu se sfii,

din ce e greu și cu scrâșniri se duce,
ne-năbușim de-atâtea bogății,
tezaure adânci, avem de toate,

și nu ne mai lipsește nici o cruce,
doar învierea de pe urmă, poate...

ELISABETA ISANOS

adu Cernătescu e una din figurile insolite în cultura R română contemporană, unul dintre puținii hermeneuți cu 
studii de specialitate în țară și în străinătate (licențiat în 

filosofia culturii la Școala Națională de Științe Politice și 
Administrative București, cu un masterat în hermeneutică la 
Universitatea de Vest din Timișoara și o specializare 
postuniversitară în Științe Hermetice și Arte esoterice la Colegiul 
„Nicolas Flamel” din Viena, precum și un doctorat în aceeași arie de 
preocupări). Scrierile sale propun o altfel de interpretare a textului, 
ca purtător concentric sau radial de semne și simboluri, exegeză ce 
se sprijină și pe  elemente de istorie a culturii, de antropologie și 
istorie a artei, de semiotică, psihanaliză ori fenomenologia 
religiilor.
Cu o asemenea pregătire conceptuală, hermeneutul este capabil să 
ofere o perspectivă nouă asupra unor opere importante ale literaturii 
române (Literatura luciferică. O istorie ocultă a literaturii române, 
Editura Cartea Românească, București, 2010), printr-o reevaluare a 
intențiilor auctoriale și o abordare polisemică la care lectorul este 
invitat să ia parte, spre a descoperi sensuri ascunse, accesibile doar 
printr-o grilă inițiatică.  

Volumul Antiparadisul lui Mihai Eminescu (eseuri hermeneutice), 
apărut în 2016 la Editura Rafet (manuscrisul a câștigat Marele 
Premiu al Festivalului Internațional „Titel Constantinescu”, 
Râmnicu Sărat, 2016), cuprinzând articole apărute în reviste 
prestigioase („România Literară”, „Viața Românească” și 
„Convorbiri Literare”) și a fost răsplătit cu Premiul de Excelență 
pentru exegeză al Festivalului Literar „Mihai Eminescu” (Suceava, 
ianuarie 2017).
Desigur, viața și opera eminesciană constituie punctul de plecare 
pentru o întreagă bibliotecă de cercetări, volume, inevitabil, inegale 
valoric, însă este remarcabil faptul că Eminescu încă provoacă 
reacții, dezbateri, dezvăluiri, iar interesul suscitat acoperă atât opera 
în întregul ei, cât și largul context al unei epoci  insuficient și 
incomplet cercetate, cu luciditate, discernământ și doza necesară de 
fascinație. 
Cartea se adresează unui public avizat, cu un bagaj de lectură 
consistent și cu o aplecare spre un anumit gen de receptare, posesor  
și mânuitor al unui instrumentar care nu e la îndemâna oricui. Radu 
Cernătescu desenează trasee inițiatice jalonate de secrete și misterii, 
spiritul romantic ce-și revendică seva din Pomul cunoașterii 
hermetice, numerele de aur, pătratul de aur, paseri măiastre, gravurile 
pierdute ale lui Dürer, tărâmuri fragile și iluminate, dizlocate sau 
relocate sub diverse forme ale unei arhitecturi a cuvântului. Textul 
eminescian (uneori un vers, o sintagmă sau chiar un singur cuvânt) e 
punctul de plecare într-o aventură a cunoașterii, a ipotezelor 
seducătoare: eseurile hermeneutice adunate în prezentul volum își 
propun să treacă dincolo de clișeele criticii estetice, relevând 
apetența poetului pentru „puterile ascunse și interzise”.
Pelerinajul spiritual eminescian se concentrează în privilegiate 
popasuri arhetipale, în ritualuri meditative prin intermediul cărora 
hermeneutul ne relevă asocieri neașteptate, arătându-și entuziasmul 
pentru o aptitudine pe care omul modern a pierdut-o demult. E vorba 
de încrederea în structura magică a lumii, care ea singură și deja 
oferea un efect psihologic reconfortant.
Radu Cernătescu este intens preocupat și de istoria epocii în care a 
trăit Eminescu, perioadă ce amprentează puternic o lume încă aflată 
sub semnul lui Prometeu, în numele căruia romanticii s-au implicat 
într-un misionarism secular, răspândind o cosmo-teologie, care nu 
mai avea în centrul ei zeul, ci pe criticul lui, pe filosoful care, trasând 
o paralaxă cognitivă, poate determina apropierea omului de stele. 
Această apropiere atrage după sine grade diferi te  de 
comprehensiune, iar creatorii de  paradoxuri convergente străbat 
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simultan, în operele lor, 
d rumur i  dus- în tors 
î n s p r e  ș i  d i n s p r e 
arhetipuri, văzute ca 
matrice de informaţie, 
ca centre de gravitaţie a 
simbolurilor. 
Se observă, așadar, 
motive-semnal care 
t r a n s l e a z ă  e p o c i 
culturale diferite, cum 
este cel al lui arbor 
e re c t a ,  p r e z e n t  î n 
inc ip i tu l  poemulu i 
Scrisoarea III, descoperit de Eminescu pe coperta cărții lui 
Dimitrie Cantemir, Sistema religiei muhamedane (ediția princeps, 
Sankt Petersburg, 1722), însă cu trimiteri mult mai adânci: Modelul 
gravurii, făcută la indicațiile principelui moldav, se cere căutat nu 
în zona teologiei, cum încă mai susțin partizanii motivului 
„arborelui lui Iesei”, ci al alchimiei, domeniu care i-a înflăcărat 
tinerețea lui Cantemir, fost discipol al alchimistului van Helmont. 
Nu întâmplător, Eminescu ține să accentueze măreția copacului 
din visul sultanului, hiperbolizarea pregătind însă efectul antitetic 
de mai târziu, când visul care „se-nfiripează și se-ntinde 
vulturește” este întrerupt abrupt de un bătrân „atât de simplu, 
după vorbă, după port”.
Dealtminteri, se pot decupa alte numeroase motive călătoare, un 
exemplu concludent fiind cel al „preotului cel păgân al lui 
Zamolxe”, regăsit în Creanga de aur: Cu riscul de a părea la prima 
vedere un deficit de inspirație, Sadoveanu – cel care l-a numit 
întotdeauna pe Eminescu „poetul meu favorit” și l-a ținut „la 
îndemână pururi” – a preluat și a plasat „teribilele potriveli” 
textuale într-un conText inițiatic ce prezintă ficțiunea marelui poet 
ca pe o imagine a adevăratei realități. Astfel, regăsim în acest 
împrumut semnul de egalitate pus de Sadoveanu între ficțiune și 
tradiție, între text și metatext, în spiritul unei norme inițiatice care 
spune că real este doar arhetipul capabil să perpetueze Tradiția 
până la devoțiune.
Alte interferențe ale unor puternice patternuri inițiatice sunt 
evidențiate în simbolul insulelor paradisiace, al insulei din insulă 
(un relict inițiatic pe care l-a literaturizat și îmbogățit cu referințe 
comparatiste și conotații hermeneutice desprinse din acest vast 
sincretism de motive paleocreștine, neoplatoniciene, hermetism, 
gnoze diverse…, temă cu care Eminescu a venit în contact fie pe 
calea culturemelor comparatiste induse de prietenii săi masoni, 
precum hermeneutul Moses Gaster, sau poate pe canale teurgice) 
și în cel al nudității exemplare, văzută ca pe o moarte simbolică, o 
katabază cu rol capital în toate riturile inițiatice ce aveau ca scop 
desistarea legăturilor profane și accederea la o identitate nouă, 
paradisiacă.
Detectând în opera eminesciană nostalgii ale unui paradis 
multiplicat (topos care poate fi, de exemplu, peștera, andreion 
inițiatic în care omul muritor intră spre a ieși de cealaltă parte ca 
om îndumnezeit), cititorul este condus cu măiestrie prin 
labirinturile  unor demonstrații de finețe, între răul lui Plotin și 
binele Sf. Augustin, tămăduiți fiind de frica de omul negru 
(Erotokritos, Ruy Blas al lui Victor Hugo și Harap-Alb al lui Ion 
Creangă) și fascinați de posibilitățile ascensionale ale spiritului: 
Începuturile literaturii moderne românești coincid, într-un mod 
care poate părea surprinzător dacă nu s-ar dovedi inevitabil, cu 
indigenizarea la noi a motivului romantic al „preumblărilor prin 
munți”. (…) Acest avânt spre înălțimi, generat de viziunea 
romantică a muntelui ca prelungire a infinitului neîmplinit, va 
anima spiritele pe tot parcursul secolului al XIX-lea…
Totodată, parcurgând paginile cărții, ne este relevată și o altă latură 
interesantă  din biografia eminesciană, și anume implicarea totală, 
profundă și nefățarnică în viața cetății: Eminescu a avut un 
adevărat cult al activismului social. La Iași, București sau Viena a 
aderat la organizații mai mult sau mai puțin oculte, mereu 
încrezător în forța pe care o dă apartenența colectivă la un ideal. 
Astfel, la Viena face parte din „Societatea literară și științifică a 
românilor”, „Societatea literară socială România”, unificate în 
„Societatea Academică România Jună”, la București e membru 
activ în „Societatea Orientul”, „Românismul”, „Balcanii”, 
„Societatea Carpații”,  și tot aici proiectează Societatea „Matei 
Basarab”.
Eminescu a fost fascinat și de cărțile vechi, având viziunea cărții ca 
trăire ucronică, o locuire a trecutului ca un prezent afectiv, o 
împreună-lucrare, împreună-viețuire în proximitatea arhaică a 
sacrului. Făcând achiziții pentru Biblioteca Academică din Iași, el a 
fost mereu în căutarea unei Cărți singulare, mereu în așteptarea 
întâlnirii cu o carte veche, văzută ca o șansă în plus de a descoperi 
opul care conține, în formulare filoniană, „o scânteie din adevărul 
etern”.
Aparent organizat în secvențe disparate și dispuse aleatoriu, 
demersul polivalent al autorului urmărește riguros, cu un 
entuziasm bine temperat, centre de forță, dezvoltând un discurs 
analitic, bazat pe o documentare acribioasă, dar și pe o conexiune 
afectivă cu opera eminesciană. Este de remarcat și interesanta 
ilustrație de copertă, care îi aparține tot autorului (grafică la 
versurile gonindu-se în roate / Cu-aripile-ostenite, un alb ș-un 
negru corb), precum și bogata bibliografie de specialitate 
consultată. Cu certitudine o cercetare de valoare, cartea, suntem 
siguri, nu va trece fără să provoace măcar o tulburare a 
deprinderilor comode în clișee festiviste, ca și cea mai recentă 
apariție semnată Radu Cernătescu, Arcanosophia (Editura 
Junimea, Iași, 2016).
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Cioran, Constantin Noica) a cuprins două momente: „spirituală” 
(1925-1929) şi „nespirituală” (1929-1932), corespunzătoare 
perioadelor de creştere şi descreştere spirituală. Marile influenţe 
care au fost hotărâtoare asupra generaţiei tinere: cea a războiului 

Marii Uniri şi cea a doi oameni remarcabili – 
Vasile Pârvan şi Nae Ionescu. Mircea 
Vulcănescu aminteşte şi de influenţele din 
afară: misticismul orientalizat german, 
maurrasismul francez, fascismul italian, 
comunismul rus, marxismul german şi 
naţional-socialismul german. Generaţia tânără 
a cunoscut momentul culminant în/prin 
Asociaţia „Criterion” (1939). 
Ce generaţii s-au mai remarcat după toate 
acestea? Poate generaţia reprezentată de 
Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Şt. Augustin 
Doinaş, Marin Preda? A lui Tudor Vianu, Edgar 
Papu şi alţii? Şi cum s-ar numi ea? Poate ca una 
care a încercat să vorbească despre simbol ca 

mască şi să iubească mitul, urmându-i fireşte iubirea sau neiubirea 
realităţii prezente,  descoperirea căilor care duc la adevăr şi 
libertate într-o epocă opusă libertăţii spiritului? Critica literară ar 
putea face posibilă o definiţie cât de cât cuprinzătoare şi 
semnificativă. Ar fi, aceasta, cea de-a şaptea generaţie, urmând 
identificarea numerică a lui Mircea Vulcănescu, pentru a se acoperi 
un gol în succesiunea generaţiilor. Şi acum ni se par sugestive şi 
încurajatoare spusele ilustrului cărturar: Există totuşi nădejdea că 
generaţia tânără, formată în vremuri anormale, şi care în vremuri 
obişnuite se risipeşte zadarnic, în momentul în care i se va cere 
acest sacrificiu va fi o generaţie mare şi la înălţimea misiunii ei. E 
aici mai mult o nădejde şi o chemare, pe care le-aş dori profetice, 
decât un fapt câştigat.
Desigur, nouă ieşenilor ne face mare plăcere existenţa generaţiei 
junimiste, spiritul ei decisiv în cultura românească din acea vreme, 
unul de edificare a noului tip de intelectual creator şi a noii 
direcţionări a literaturii. Eugen Lovinescu exprimă capital spiritul 
junimist ieşean în câteva cuvinte: „Când o mişcare culturală, în 
afară de mortarul câtorva generaţii de oameni culţi, privind unitar şi 
serios problemele vieţii româneşti, a dat criticii teoretice pe T. 
Maiorescu, poeziei pe M. Eminescu, prozei pe I. Creangă, teatrului 
pe I.L. Caragiale, istoriei pe A.D. Xenopol, filozofiei pe Vasile 
Conta – acea mişcare nu poate fi privită decât ca un fenomen de 
mare însemnătate”.

D emersul „aventurii” livreşti în spaţiul criticii literare 
contemporane se poate face în „zigzag” – ca să folosim 
chiar termenii Doamnei Mioara Bahna –, un critic literar 

adoptat cu folos de intelectualitatea oraşului Râmnicu Sărat. E 
justificată mobilitatea de spirit, dacă avem în vedere că autoarea a 
semnat şase cărţi de profil în seria , urmărind Aventura lecturii
aspecte din poezia şi proza românească, din arii conexe literaturii ori 
din literatura străină, după cum se precizează în subtitlurile 
volumelor apărute între 2012-2016, într-o cadenţă de invidiat. În 
aceeaşi serie, intenţia autoarei a fost de a prinde în spectrul criticii şi 
creaţiile dramatice actuale, mai rar vizibile în edituri, după cum îşi 
motivează staţionarea (momentană) în cuvântul de înaintare al 
recentei cărţi  (2016). Domenii conexe literaturii artistice
Citind invers, prin răsturnarea sensului „aventurilor”, se poate 
înţelege că protagoniştii textelor critice nu sunt scriitorii cu operele 
aferente, ci vizaţi sunt cititorii, actanţi într-un decor imaginar, fie şi 
butaforic. Pe aceştia îi are în vedere Mioara Bahna în  Constatări…
la volumul Dintre sute de femei… Prezenţe feminine în scrisul 
românesc actual, apărut la editura ieşeană Tipo Moldova, la 
sfârşitul anului 2016, în colecţia „Opera omnia”  (publicistică şi 
eseu contemporan). Atentă la „modul de abordare critică a unei 
creaţii”, harnica autoare pune faţă în faţă substanţa textului critic cu 
formula de accesibilizare a informaţiei, astfel încât pot beneficia de 
câştigul întreit  şi scriitorul vizat, cititorul activ autorul textului 
critic. 
Precizările din studiul introductiv, în fapt, o autocronică aplicată, 
zburătăcesc multe din îndoielile cu care lectorul ar veni la festinul 
lecturii critice. De sub sinteza autoarei reiese că textele supuse lupei 
critice aparţin unor scriitoare din generaţii diferite, din ţară şi 
străinătate, iar interpretările critice au apărut în ultimul deceniu, 
majoritatea în presa literară. De asemenea, se motivează lipsa de 
omogenitate tematică, estetică, de apartenenţă la o generaţie ori la o 
mişcare literară, chiar de ierarhizare valorică, prin prisma unui 
spectru dezmărginit al creaţiei literare contemporane, ceea ce nu 
exclude ca măcar câteva nume ale scriitoarelor doamne/ titluri de 
opere vizate să aibă o staţionare anume (fie şi vremelnică!) în istoria 
literaturii române. Alegerea unui nume/ titlu dintr-o puzderie de 
apariţii editoriale este cumpănit explicată de Mioara Bahna: „[…] 
de obicei, încerc să-mi spun părerile despre cărţi care fie întrunesc 
nişte condiţii care să le situeze în l literaturii de calitate, perimetru
fie, aşa cum tocmai arătam, îmi dau posibilitatea să le remarc ceva, 
poate chiar inefabil, care ar putea să germineze, în alte condiţii, 
favorabile, devenind, astfel, punct de plecare sau parte a unor 
construcţii care să-şi merite, cu adevărat, locul în domeniul spre care 
acum doar tind” (p. 10-11).
Ordinea expunerii textelor, aleasă de autoare, este alfabetică, ceea 
ce anulează un viciu de procedură al animozităţilor (feminine!). 
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Totuşi, între numele scriitoriceşti se 
disting Cleopatra Lorinţiu, Ileana 
Vulpescu, Nora Iuga, Gabriela 
Adameşteanu, Doina Ruşti, Valeria 
Manta-Tăicuţu ş.a. Nu putem zăbovi 
într-o critică a criticii asupra fiecărei 
cronici, dar e de bun augur să 
semnalăm aprecieri de istorie 
literară, prin care criticul Mioara 
B a h n a  p u n c t e a z ă  e l e m e n t e 
definitorii ale profilului spiritual 

scriitoricesc ori ale operei pe care o prezintă. 
Deşi tonică şi conciliantă în relaţiile amicale, Mioara Bahna nu face 
rabat de la nici o operaţie de critică analitică, fiindcă stăpâneşte 
echilibrat tot instrumentarul oportun unui critic literar. Se mişcă 
natural de la poezie la proză, 
încadrează opera într-un curent 
l i te rar,  surpr inde  v iz iunea  ş i 
specificul actului de creaţie, păstrează 
distanţa necesară atât pentru un 
spectru panoramic, dar pune sub lupă 
şi firul cuvântului ori strecoară ironii 
optimizante descoperind ascunzişuri 
neaşteptate. 
De pildă, subliniază că în Provizorat 
(2013),  Gabriela Adameşteanu 
abordează „formula realismului 
o b i e c t i v,  p r i n  p a n o r a m a r e a 
întregului”, ceea ce observă şi în 
opera Norei Iuga, căreia i se adaugă şi 
elemente ale subiectivităţii, romanul 
Harald  ş i  luna  verde  (2014) 
p ro iec tându-se  ca  „o  sc r i e re 
c o m p l e x ă ,  c u  e l e m e n t e  d e 
metaliteratură, memorialistică, 
bildungsroman, cronică de familie, 
care îmbină tehnici ale romanului 
obiectiv şi ale celui subiectiv, prin 
trecerea de la perspectiva unică la 
pluriperspectivism”. Sau în proza 
Parabola vulturului (2015), de Lucia 
Olaru Nenati – observă autoarea – 
„naraţiunea obiectivă, în ansamblu – 
capătă adesea note lirice […] în 
vederea receptării unei panorame a timpului său semnificant”, 
fiindcă „textele ei au un caracter analitic puternic, tema reflecţiilor 
fiind, de obicei, subiacentă relaţiilor interumane”. Complexitatea 
romanului-jurnal Arta conversaţiei (1998), de Ileana Vulpescu o 
obligă la ramificarea palierelor de receptare critică, prin raportare la 
unele concepte de frescă socio-literară, planuri confesionale, tipuri 
caracteriale, conexiuni între personaje, constante şi variante epice 
etc., fapt demonstrabil şi în fragmentul următor: „«Dosare de 
existenţă», punctate de uriaşe eşecuri şi de puţine împliniri, ale unor 
inşi cărora li se prezintă amplu portretele, se înlănţuie în acest 
roman-fluviu, creând o imagine de ansamblu, verosimilă, a lumii 
româneşti, ai cărei factori de unitate sunt, în primul rând, cele două 
personaje feminine, mama şi fiica, în discursul cărora – uneori 
justificativ, alteori, doar constatativ – se amestecă nostalgie, 

xtrem de interesante sunt definiţiile date termenului E generaţie de Mircea Vulcănescu, cel atât de prețuit de 
Constantin Noica. Şi nu numai el. Şapte sunt principalele 

accepţii ale termenului generație: biologică, sociologică, istorică, 

statistică, culturală, psihologică, economică. Generaţia tânără ar fi 
a șasea cunoscută în istoria României moderne, după cele existente 
în viziunea filozofului şi cărturarului Mircea Vulcănescu: generaţia 
premergătoare (apărută după revoluţia lui Tudor Vladimirescu – 
1821); generaţia paşoptistă (care a organizat revoluţia politică 
naţională, între care N. Bălcescu, Ion Brătianu, Golescu, 
Kogălniceanu, Rosetti, Avram Iancu); generaţia junimistă 
(reprezentată de intelectuali ai vechii aristocraţii – Carp, Negruzzi 
ş.a. – la care s-au adăugat cărturari şi scriitori ca Maiorescu, 
Eminescu, Creangă, P.P. Carp, V. Pogor). Ca spaţiu de exprimare a 
ideilor a fost revista „Convorbiri literare”. Această generaţie 
cuprinde două etape: una culturală, la Iaşi, alta politică, la 
Bucureşti. În Ardeal a existat generaţia memorandiştilor, 
iniţiatoarea rezistenţei împotriva politicii ungureşti. Generaţia 
socială apare în jurul anului 1907, an al răscoalelor ţărăneşti, și 
cuprinde curente divergente, precum „semănătorismul” legat de 
numele lui N. Iorga şi A.C. Cuza, „poporanismul” legat de 
Constantin Stere. Revistele acestei generaţii au fost „Semănătorul” 
şi „Viaţa Românească”. Generaţia unirii – numită şi de foc, de 
sacrificiu, este generația gândirii – după numele publicaţiei 
„Gândirea”. Marile figuri cunoscute ale acestei generaţii sunt Nae 
Ionescu, Goga, Blaga, Crainic, Şeicaru, Camil Petrescu, Em. 
Bucuţa, Vianu, Ralea, Cezar Petrescu ş. a. În sfârşit, generaţia 
tânără (reprezentată de Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil 
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amărăciune, mândrie, patetism, dezamăgire, în funcţie de episodul 
evocat ori de omul de care se leagă o amintire sau alta” (p. 214). 
Cronicile literare pentru lirica feminină aduc din penumbră 
răspântii de lumină peste imaginarul poetic, abundent argumentate 
cu versuri. Nici aici n-au fost folosite criterii de selecţie (mişcare de 
idei, specie literară, consacrare ori debut, vârstă…), ci s-a acordat 
seriozitatea necesară şi girul încrederii debutantei Ani Bradea (vol. 
poeme în zid, 2016) şi, deopotrivă, sonetistei Valeria Manta-Tăicuţu 
(vol. Citeşte, Ulise, şi plângi, 2005). Relevanţa creaţiilor lirice 
feminine constă în sensibilitate, rafinament stilistic, configuraţie 
confesională, abilitate prozodică…, chiar dacă multe din teme şi 
motive – iubirea, timpul, creaţia, visul, moartea, jocul, nostalgia, 
anotimpurile, miturile etc. – au circulaţie universală. Observaţiile 
critice ale autoarei au în vedere ansamblul din cartea Simonei-
Grazia Dima (Interiorul lucrurilor, 2011), ce „cuprinde o poezie 

confesivă, o poezie-jurnal, în care eul, 
urmărind spectacolul cotidianului, face 
continuu bilanţul vieţuirii”, ori din cartea 
Magdei Grigore (Vânătorul de sacru, 
2010), ce reprezintă „o amplă meditaţie 
pe tema condiţiei umane limitate, aşezată 
sub dintotdeauna remarcata tiranie a 
t i m p u l u i ” .  A i d o m a ,  d e t a l i i l e  – 
„înregistrarea «reliefurilor» cotidianului, 
din perspectiva unui «tu» impersonal”, 
„implicarea pasageră în orizontul 
e x i s t e n ţ i a l  a l  u n o r  s e m e n i ” , 
„conştientizarea – neplăcută, desigur – a 
trecerii timpului”, „acceptarea unicităţii 
existenţei” – particularizează imaginarul 
artistic al poetei Victoria Milescu (Sub 
steaua câinelui, 2012).  
Cititoare pasionată şi tenace, Mioara 
Bahna face parte din categoria criticilor 
acribioşi care nu surpă şansa niciunui 
scriitor, ci îi deschide ori îi consolidează 
arborescente căi de afirmare. N-a 
intenţionat să acorde atenţie în mod 
diferenţiat poetelor ori prozatoarelor, cu 
atât mai mult cu cât un scriitor poate 
aborda ambele genuri de scriere. 
Autoarea, prin propria paradigmă a 
percepţiei critice, a găsit liantul necesar 
să coaguleze într-o singură carte 

imaginea de ansamblu a literaturii contemporane, raportându-se la 
vocile feminine, după cum însăşi precizează.
Prin asamblarea unui evantai de cronici literare, volumul Mioarei 
Bahna – Dintre sute de femei… Prezenţe feminine în scrisul 
românesc actual – constituie o întreprindere curajoasă ce-i va 
profila propriul piedestal pe una din aleile literaturii româneşti.

Aș vrea cu tine să mă duc departe,
La Polul Nord, sub cerul de opal,

Când gheața mării clare se desparte
În blocuri plutitoare de cristal.

Desfășurând culorile-i spectrale,
S-ar înălța deasupra noastră ca un fald

Dantela aurorii boreale,
De purpură, de aur și smarald.

Banchiza albă ne-ar așterne-n față
Covoare de omăt imaculat.

Și-n adăpostul mic, scobit în gheață,
Am arde-un foc de spirt denaturat.

Din larga-mpărăție de zăpadă,
S-ar aduna fantasticul norod

Al nopților polare, să ne vadă:
Urși albi, de vată — foce mari, de glod...

Iar când natura-n soare nou învie
Și când văzduhul nu mai e opac,

Într-un bazin de sticlă argintie
Ar licări oglinda unui lac.

Acolo-n apa-i calmă și albastră
M-aș duce-n zori de ziuă să mă scald

Și cât ar fi de frig, iubirea noastră
M-ar face să-mi închipui că mi-I cald!

● LITERE



Întotdeauna am crezut că omul este o fiinţă care se 
deosebeşte de celelalte doar pentru că se face 
responsabil de faptele proprii, în fond cu mult mai 
importante decât el însuşi. Fiecare în mod evident, 
mai subtil sau cu desăvârşire vulgar, încearcă să 
distorsioneze imaginea gesturilor sale în percepţia 
contemporanilor crezând că astfel se impune 
convenabil în timp. Victimă ilustră  a acestei amăgiri, 
Ovidius Publius Naso a făcut mult peste ceea ce 
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oricare altul dintre oameni ar fi făcut: chiar s-a sacrificat! La propriu; fiind convins că opera sa merită. 
– Cum?  Ascunzând motivul meschin al relegării sale şi susţinând că a căzut victimă propriilor sale 
scrieri: Ars amandi şi Remedia amoris. Încoace, cercetătorii au descoperit că acestea fuseseră scrise cu 
zece ani înainte de a fi fost alungat de Augustus la Tomis.
Când şi eu am descoperit aceasta în scrierile altora, am fost convins cât de om era acel poet antic – care 
este puţin, în timp, şi al nostru. Şi am încercat să-l cunosc. Am strâns tot ce am găsit tipărit despre el în 
bibliotecile Bacăului. Am aflat atunci că mizeria umană este veche, că prostia s-a ridicat întotdeauna 

împotriva inteligenţei învingând-o aproape mereu, că necinstea, slugărnicia şi trădarea sunt mijloace 
sigure de reuşită. Şi totodată am văzut – căci am văzut! - cum marele Ovidiu le primea pe toate acestea 
iertând, deşi cu hohote de plâns, conştient că opera sa este mult mai importantă decât sine. De ce?, m-
am întrebat. Pentru că fapta omului este deasupra sa, mi-am răspuns. Ajuns aici, mi-am permis să cred 
că Ovidiu a preferat să moară la Pontul Euxin pentru ca scrierile sale să trăiască în veşnicie la Roma; 
şi… l-am făcut să spună în Bucuria de a fi îndurerat la Tomis: „Nu mai speram… să fiu…ucis…!”
L-am descoperit pe Ovidiu sub un dictator ce se declarase zeu, a cărui soţie, Livia, fusese „o adevărată 
nenorocire pentru republică, dar şi o mare nenorocire pentru neamul lui Augustus”. (Tacitus, Annales, 
I, X)
L-am iubit pe Ovidiu. Am crezut că vremea în care trăiam semăna cu a lui, că intelectualii în mijlocul 
cărora mă învârteam semănau cu cavalerii romani, cu deosebire că ultimii se îmbăiau cu mult mai des, 
şi am crezut, mult prea tânăr fiind... că semăn cu El.
Acum ştiu că fiecare nu seamănă decât cu sine.
Şi totuşi, câtă fericire îmi procură să constat, încă o dată, că oamenii iubesc mai ales ce se naşte din 
nobilă eroare…! (V.S.)

PARTEA A II-a (secvențe)
Toamna anului 17 e.n., la Ovidiu, în noua sa locuință. 

BOZA: Acum cred că vă pare rău să ne părăsiţi.
GERULA: Hai, copilaşi. (Îi împinge.)
BOZA: Ia şi fierul ăsta, Gerula. Să le arunci 

frigările în drum, că poate le-or trebui. (Ies 
toţi trei, Boza ia punga.) Ce face Ovidiu?

MUGULA: Scrie.
BOZA: Tot supărat?
MUGULA: Tot. Şi l-a mai speriat şi Vestalis 

acum.
BOZA: Slujbaşii  împăratului ,  până nu 

scormonesc ca dihorii în sufletul omului, nu 
se simt mulţumiţi. Cică l-au ajutat să-şi 
îndrepte greşeala.

MUGULA: Se simte singur, Boza, şi nu ştiu cum 
să-l iau. Când îl prinde dorul pe unul de-al 
nostru, cântă. Dar el tace şi scrijeleşte cu 
cuţitaşul în tăbliţele de ceară. Cu cât 
scrijeleşte mai mult, cu atât se albeşte la 
faţă, de parcă ar tăia în el în ceara aceea, şi 
parcă s-ar goli de tot sângele.

BOZA: E om bun.
MUGULA: Noaptea se zbate în somn, se roagă 

de unul Fabius Maximus să meargă undeva 
şi să ceară nu ştiu ce... Altă dată se chinuie 
pentru că un Messalinus Cotta îl mustră în 
vis pe degeaba. Iar în nopţile grele de 
căldură, de multe ori plânge în somn şi-i 
cere unui Albinovanus Celsus, să-l lase. 
Cred că vrea să-şi ia viaţa atunci.

BOZA: Eu plec în dimineaţa care vine.
MUGULA: Cineva, Boza, îl chinuie în somn, 

Ovidiu strigă la dânsul, îl imploră, îl înjură, 
dar niciodată nu i-a spus numele.

BOZA: Tu şi Gerula rămâneţi.
MUGULA: Îţi mulţumesc. Da, în vis, numai 

prietenii au chip şi nume. Ştiu asta şi mă 
frământ când, după ce aţipeşte, murmură 
numele soţiei Fabia, care n-a fost în stare să-
i facă un copil. Care nu a venit la dânsul 
măcar o dată în atâţia ani.

BOZA: Înţeleg că şi tu vrei să rămâi. Am hotărât 
bine. Vulpea neagră să se întâlnească cu 
Gerula în faţa circului. Nu aici. Ai grijă să nu 
cadă bănuieli asupra lui Ovidiu.

MUGULA: Totul va fi, o, Boza, ca şi până acum, 
numai că, să mă ierţi, o urăsc. Îi urăsc 
numele: Fabia... Fabia... Fabia! Ştiu că 
încalc legea lui Zamolxe care nu dă voie să 
urăşti decât numele duşmanului de pământ 
şi de casă, dar eu urăsc numele care seamănă 
îndoiala în sufletul meu. (Invocaţie.) 
Aoooooo a! Pe sânul meu, Zamolxe, nu 
creşte grâul şi meiul, nu mă pot duce dintr-o 
dată în cele patru colţuri ale casei să apăr 
bătrânii şi copiii; nu pot trage în bătăliile tale 
cu patru săgeţi deodată! N-am voie să urăsc 
numele ei fiindcă nu sunt decât ceea ce sunt 
şi păcătuiesc. O, mare zeu!

BOZA: Femeie!
MUGULA: Pentru că nu sunt decât femeie, 

blestemul nu va cădea pe capul fiului meu, 
aşa că, puţin îmi pasă dacă şi tu o să mă 
alungi de la sân, Zamolxe, cum au făcut 
preoţii când i-am văzut unindu-se cu luna.

BOZA: Femeie afurisită, noi te lăsăm aici ca 
nădejde, nu drept oaie tăiată!

MUGULA: Ascultă, Boza, per Zirax, sunt din 
familia cotensilor! Ştiu că din pricina asta 
femeia o să moară, dar Ovidiu nu va mai voi 
să se întoarcă la Roma! Şi mai ştiu că voi 
muri când feciorul meu va ucide primul lup.

BOZA: E bine că ştii. Breth va fi fratele meu.
MUGULA: Zeule mare! O, Boza, cât eşti de bun!
BOZA: Femeie, să fiţi supuşi până mă întorc. Veţi 

şti că am plecat în ţara odrisilor. Gerula 
părăseşte Tomisul numai dacă Pomponius 
Flaccus îşi mişcă legiunile spre Capidava. 

Dacă până în vară nu mă întorc, îl ucizi pe 
Vestalis şi pleci cu Ovidiu. Te va urma de 
teamă să nu fie acuzat că el a pus la cale 
omorul.

MUGULA: O s-o fac când trebuie! (Intră Ovidiu 
cu o togă în mână.)

OVIDIU: Îţi cer iertare, Mugula, dar am încercat 
toga de sărbătoare şi am văzut că într-un loc, 
la poale, e ruptă. Cred că de alaltăieri, când 
a u  s c ă p a t  î n  d r u m  c â i n i i  d e  l a 
thermopolium.

MUGULA: N-am avut nici eu timp. Am pus 
prunele în lozniţă. (Ia toga şi se duce pe o 
banchetă.)

OVIDIU: Ce mai faci, Boza? Nu e puţin 
supărată?

BOZA: Dacă bagi seama femeilor, nu ajungi să te 
vezi împlinit.

OVIDIU: Ai auzit? Vestalis vine la mine.
BOZA: Lupul îşi amuşină prada.
OVIDIU: Nu-i aşa, Boza. Vestalis mă respectă. A 

obţinut de la arhonţi, pentru mine, dreptul 
de-a purta armă şi de-a păzi cetatea.

BOZA: Îţi convine ţie pentru că te plictiseai 
acasă, iar lor le convine pentru că soldaţii 
lor se plictisesc pe ziduri. Şi ăsta nu-i 
meritul lui Vestalis.

OVIDIU: Eşti nedrept, ştii foarte bine, că de 
câţiva ani, datorită lui, arhonţii şi hegemonii 
cetăţii îmi acordă cinstea. Locul meu la 
teatru este în loja de onoare, la marile 
dionisii, peste câteva zile, voi face parte din 
juriu. Însuşi regele Cotys, acest poet 
sensibil din seminţia ta, mi-a scris cuvinte 
de cinste şi m-a rugat să-l însoţesc pe 
primipil la Calatis.

BOZA: Bietul serv!
OVIDIU: Ce vrei să înţeleg, Boza?
BOZA: E o biată slugă a lui Pomponius Flacus.
OVIDIU: Ca roman, nu am dreptul să ascult 

asemenea vorbe.
BOZA: Iartă-mă!
OVIDIU: Să nu uiţi, fiu al lui Zirax că nu te-am 

ajutat împotriva patriei mele. Mai bine 
mort, decât trădător. (Alt ton.) Cu toate că 
patria a ajuns să se confunde cu împăratul...

BOZA: Chiar tu te îndoieşti, Ovidiu. Şi asta e 
crimă.

OVIDIU: Crima o cunoşti numai când există o 
lege împotriva ei. Ciudat că adevărata 
crimă, de cele mai multe ori, este chiar 
sancţiunea legii: ucide un cavaler sau un 
senator pentru insultă adusă împăratului, 
omul care... (Ironic): numai la rugămintea 
poporului, şi din devotament pentru patrie a 
acceptat puterea.

BOZA: Vorbeşti cu dedesupturi şi nu ştiu ce să 
cred.

(Breth intră în fugă, se opreşte lângă Mugula, se 
joacă.)

OVIDIU: (luându-l pe Boza de umeri, a glumă): 
E greu de trăit, prietene, într-o lume în care 
semenii caută intenţii ascunse peste tot! 
Oricum, nimic de acum înainte nu va putea 
întrece, în viclenie, vorbe goale şi intrigi 
politice, aceste timpuri.

BOZA: Omule, ţi-e sufletul amar ca mierea 
strânsă de albinele Corsicei din flori de 
cucută.

OVIDIU: Vouă, dacilor, vă mai este permis să 
visaţi o vreme. Dar feriţi-vă!

BRETH: Mamă, după ce cresc, eu nu te omor. 
(Mugula îi prinde tâmplele în palme, îl 
priveşte lung.)

MUGULA: Da, Breth.
BRETH: Bădia mi-a arătat cum se omoară un 

căţel. Când a murit mi l-a dat, dar nu mai era 
bun. Cred că şi tu dacă mori, nu mai eşti 
bună, nu-i aşa?

MUGULA (îl strânge la piept): Aşa-i, puiule, aşa 
este! Dar tu trebuie să te supui legii... (Îl 
îndepărtează.) Şi eu mă supun.

BRETH: Mamă, cine e femeia asta rea?
MUGULA: Legea este soţia celui puternic, Breth.
OVIDIU: Voi aveţi legile voastre. Noi avem legile 

noastre. Eu şi Mugula avem un copil. Legile 
mele sau ale ei au putut să-l oprească să se 
nască? Nu! De fapt, acesta este esenţialul. 
Restul sunt vanităţile şi spaimele celor care 
au puterea.

BOZA: Atunci de ce nu pleci cu femeia şi copilul 
la Zargidava? Lângă tatăl cel mare, ai scăpa 
de spionii împăratului...

OVIDIU: Vezi tu, eu ţin foarte mult la Mugula, 
dar... ne deosebim enorm. Uite: Mugula! 
Mugula, pentru ce ţi-ai da viaţa, în lumea 
asta, fără să stai pe gânduri?

MUGULA: Pentru Breth şi pentru tine.
OVIDIU: Ai văzut?
BOZA: Mai mult decât puteai spera.
OVIDIU: Poate. Dar pentru mine, tot ce-i mai 

scump nu sunt decât eu şi tot ceea ce am 
scris.

BOZA: Păcat, puteai să fii întreg. Numai să vrei şi 
noi...

MUGULA: Are dreptate. Lasă-l în pace.
OVIDIU: Nu am deloc dreptate, femeie. Nu sunt 

egoist, dar sunt mândru că opera mea va 
nesocoti chiar rugul, căci este hărăzit ca 
faima să-mi crească în timpul nesfârşit.

BRETH: Tată, tu ştii să jupoi o oaie?
OVIDIU (surprins): Ce-ai spus, copile?
BOZA: E mic, Ovidiu.
MUGULA (lovindu-l peste gură pe Breth): 

Învaţă-te să taci când oamenii vorbesc.
BRETH: Dar sunt şi eu om.
OVIDIU (nervos, Mugulei): Alungă copilul de 

aici! Deseară să i se dea trei vergi.
MUGULA: Pleacă! Pleacă dincolo, n-auzi?
BRETH: Nu vreau bătaie deseară. Nu vreau!
BOZA (arătând spre Breth): Femeie!
MUGULA: Breth! Când tatăl pedepseşte, fiul îi 

sărută mâna. Şi taci.
BRETH (se întoarce, sărută mâna lui Ovidiu. 

Suspinând, iese.)
BOZA: Aşa. (Pauză.)
OVIDIU (priveşte de la unul la celălat): Vă las. 

Poate vreţi să mai vorbiţi acum, înainte de a 
vă despărţi... Mai am de scris la Roma vreo 
două tăbliţe...

(...........................................................................)
BOZA: Tot mai nădăjduieşti?
OVIDIU: După ce a murit Augustus, nu. Îmi fac 

doar datoria. Cu toate că în felul acesta îl 
sâcâi pe Tiberius şi pe înalta sa mamă. 
Uneori am impresia că cineva mă urmăreşte 
în tot, până şi în somn simt că mă ameninţă 
un jungher ucigaş: târzie răzbunare a 
proaspătului împărat jignit odată. Pe mine 
poezia şi o oarbă rătăcire m-au pierdut, am 
creat... şi pata de pe mână n-o mai pot spăla. 
Să fie numai Arta iubirii vina mea! Dar, 
lucrurile acestea v-au plictisit îndeajuns.

MUGULA: Pe mine nu, Ovidiu. Fiindcă sunt 
primejdii pentru mine.

OVIDIU (o mângâie pe cap): Întotdeauna ai fost 
prea bună pentru ca să merit... Vă las.

GERULA (intră, către Boza): Stăpâne...
BOZA (arată spre Ovidiu.)
GERULA (spre Ovidiu): Stăpâne, tinerii voştri 

prieteni întreabă dacă aveţi bunătatea să-i 
primiţi.

OVIDIU: E Afris?

GERULA: Închipuiţi-vă. Şi alţi vreo doi de 
aceaşi teapă.

OVIDIU: Roagă-i să intre. De câte ori ţi-am spus 
să nu-i faci să aştepte? Du-te şi cheamă-i!

(Intră Afris cu cei doi tineri.)
GERULA: Văd că nu mai e nevoie. (Aparte.) Lac 

să fie că broaşte-s destule! (Mugula se duce 
pe banchetă, ia furca şi toarce.)

AFRIS: Zeii să te aibă în pază prea strălucit 
prieten.

OVIDIU: Bine aţi venit în casa noastră! (Se 
îmbrăţişează cu Afris.)

AFRIS (către Boza, ridicând mâna): Ave!
BOZA: Noroc!
TÂNĂRUL I (se îmbrăţişează cu Ovidiu): Am 

fost plecat câteva zile la Sardes şi m-am 
plictisit fără tine.

OVIDIU:  În to tdeauna  vorba  ţ i -a  fos t 
cuceritoare. Îţi mulţumesc.

TÂNĂRUL I (către Boza): Ave!
BOZA: Noroc!
TÂNĂRUL II (se îmbrăţişează cu Ovidiu): 

Bătrâne, era să mor de râs când am auzit 
cum le-ai arătat tomitanilor uneltele intime, 
c â n d  t e - a u  r ă s t u r n a t  c â i n i i  l a 
thermopolium! Ha, ha, ha!

OVIDIU: Hm! Hm! Mă bucur că ai venit.
TÂNĂRUL II (către Boza): Ave amice!
BOZA: Noroc!
TÂNĂRUL II: Ave la toată lumea, că sunt 

democratic! Ce mai faci, Mugula?
MUGULA (răsucind fusul în mână): După cum 

binevoieşti a vedea, merg călare.
(Râsete. Tânărul II încurcat se uită la OVIDIU.)
TÂNĂRUL II: Dar nu am vrut să o supăr.
AFRIS (îl ia de după umeri pe Boza): Am auzit, 

prietene, că pleci spre Apollonis.
BOZA: I-am spus numai lui Zada, alaltăieri la 

therme.
AFRIS: A fost de ajuns să se audă până la Rin.
TÂNĂRUL I: Dacă doreşti, poţi călători cu 

corabia lui Decius Strabo. Se află în port de 
la prânz şi, după cum am înţeles, nu întârzie 
pe aici.

BOZA: Rămân îndatorat, dar vreau să merg 
călare. Am şi aranjat să mă întâlnesc chiar 
azi cu nişte nobili odrişi la Zada, acasă.

TÂNĂRUL II (disperat): Acultă, Afris...
AFRIS: Eu care am călătorit mai mult pe mare te 

invidiez.
BOZA: Iar eu te invidiez pe tine. (Râd 

împreună.)
AFRIS: Suntem chit.
OVIDIU: Prieteni, să mergem în casă. Gerula, 

adu-ne coşul cu fructe şi vin din cel negru. 
(Gerula iese.)

TÂNĂRUL I: Să mergem.
AFRIS (ia de umeri pe Tânărul II): Nu fi trist, 

scumpe prieten. Ovidiu Naso va citi din 
Ibis.

TÂNĂRUL II: Dar nu ştiu cum se potriveşte de 
fiecare dată...

BOZA: Pe mine, vă rog să mă iertaţi. Dacă mă uit 
la soare, văd că e timpul să plec.

OVIDIU: Să nu întârzii mult.
BOZA: Atât cât să hotărâm plecarea şi să legăm 

merindele. Pe diseară! (Spune ceva 
Mugulei, pleacă.)

AFRIS: Pe diseară!
TÂNĂRUL I: Să ştii că îţi vom simţi lipsa dacă 

ne uiţi pe acolo. Pe diseară.
BOZA (tresare, ridică privirea de la Mugula): 

Pe diseară!
(Mai spune ceva în şoaptă Mugulei, apoi iese,
ceilalţi intră în casă, Mugula rămâne singură.)
MUGULA (cântă):

Aaaa! Zamolxe – o auzea
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Zamolxe o asculta, din gură-mi grăia
Şi mi-i osândea.
Lumea cât o fi şi s-o pomeni
Nu veţi întâlni, nici noapte, nici zi.
Soarele cât o sta, către răsărit
Luna s-o vedea tot către asfinţit.
Luna de-o luci către răsărit,
Soarele mi-o fi tot către asfinţit.
De atunci luna când luceşte, soarele 
asfinţeşte
Soarele când răsare, luna intră-n mare.

(Apar Decius şi Rufius, uşor neliniştiţi.)
DECIUS (aranjîndu-şi hainele): Rufius, dacă nici 

de astădată nu aducem o dovadă grăitoare 
împotriva lui Ovidius, Cassius Severus în 60 
de zile mă vinde sclav trans Tiberim.

RUFIUS: Iartă-mi vorba proastă, stăpâne, dar 
vinde corabia şi scapi de datorie.

DECIUS: Zât, porc de câine! (Spre Mugula.) Hm! 
Hm! Sluga voastră se bucură să vă poată dori 
ca zeii cei buni să vă aibă în pază.

MUGULA (tresare): Ah! Nu era nimeni la 
poartă? Bună ziua!

RUFIUS: Cu plecăciune, prea înaltă doamnă. 
Calităţile şi înţelepciunea voastră sunt 
recunoscute ca inestimabile la Pontul Euxin.

MUGULA: Fii cuviincios, băiete! N-ăi fi atât de 
prost încât să nu ştii că lauda prea multă este 
batjocură curată.

DECIUS: E un biet neisprăvit, modestă doamnă, 
care nu a aflat că nobleţea stă în simplitate.

MUGULA (cu neîncredere): Hm, bun!
DECIUS: Dar poate nu vă amintiţi cui îi faceţi 

cinstea să-l ascultaţi: sunt Decius Strabo, cel 
care i-a adus strălucitului Ovidiu buna veste 
a morţii cezarului Augustus! Constat cu 
durere că nu i-a folosit la nimic; se află tot 
departe de cei care-l iubesc.

MUGULA: Cu toate acestea nu văd nici un motiv 
ca cei de aproape să nu-l iubească.

RUFIUS: Vă cer iertare, dar stăpânul se gândea 
la... partea bărbătească.

DECIUS: Gândeam, e adevărat, la marii săi 
prieteni din Roma, care se află în lungă 
supărare...

MUGULA: În tot atât de lungă fericire se află 
prietenii săi din Tomis.

DECIUS: Subtilitatea voastră mă pune în 
încurcătură şi aş dori să trecem la lucruri mai 
la îndemână pentru mine.

MUGULA: Cum doriţi. Să chem stăpânul casei?
DECIUS: Vai, nu. Poate e ocupat şi scrie. Noi 

suntem în trecere pe aici şi m-am gândit că, 
în semn de mare preţuire pentru acel care mi-
a devenit mai apropiat decât un tată, m-am 
gândit, zic, să aduc câteva... Rufius!... 
neînsemnate daruri.

RUFIUS: Îndată, stăpâne! (Scoate o cutie de 
piele.)

DECIUS: Întîi, pentru Ovidiu o scrisoare de la 
exilatul Anaxilaos şi două cărţi ale unui 
celebru astrolog.

MUGULA: Îmi pare rău, dar nu pot primi nimic 
fără ştirea lui.

RUFIUS: Greşeşti... (Ezitând) stăpână!
MUGULA: Eu zic să-l chem.
DECIUS: Dacă insişti, puţin mai târziu... Iată o 

fibulă făcută în atelierul lui Emilius Paulus 
special pentru a prinde stola unei doamne 
distinse ca tine.

MUGULA: Oh, e minunată!... Vai, păianjenul 
ăsta parcă-i viu. Dar... îmi pare rău... Eu nu 
port decât straie de ale noastre...: (I-o 
întinde.)

RUFIUS: Stăpână, puneţi-l pe sânul stâng. 
Oricare bărbat se va teme că păianjenul ţi-l 

va ciupi şi nu-şi va desprinde ochii de la el.
MUGULA (râzând): Eşti o jăvruţă plăcută, 

băiete. Te pricepi să încânţi.
RUFIUS: Mă jur pe sufletul meu, stăpână, că spun 

doar adevărul.
DECIUS: Bineînţeles că-n casa lui Ovidiu 

prietenii sunt bineveniţi şi cred că nu-s 
puţini...

RUFIUS: Ba, stăpâne, să-mi fie cu iertare, nu cred 
că bunul cavaler mai are timp şi pentru 
altceva în afară de muze!

MUGULA: Nu-i adevărat, el nu-i un posomorât, 
ci dimpotrivă. Chiar azi ni-e casa plină de 
prieteni.

DECIUS: Probabil vecini aduşi de plictiseală.
RUFIUS: Ce viaţă monotonă...
MUGULA: Ba nu! (Cercetând fibula.) Sunt 

tomitani întorşi din lungi călătorii.
DECIUS: Bieţi sărăciţi de hoţi, pe mare sau pe 

uscat şi n-au cui să se plângă.
RUFIUS: Atâtea năpaste pe capul sărmanilor 

călători!
MUGULA: Dacă în neamul lui Afris găsiţi 

oameni sărmani, atunci un calic se află în 
ospeţie la Ovidiu.

RUFIUS (surprins) :  Pe zei ,  s tăpâne,  e 
pitogoreicianul!

DECIUS (salvând): Şi iată acum (Punându-i-o la 
încheietura mâinii) o minunată brăţară care 
înlănţuie soarele, luna şi stelele pentru a 
proteja această încheietură.

MUGULA (gânditoare): Afris, pitagoreic? Crezi 
că ei, acolo, iscodesc viitorul? Doar asta-i 
interzis prin legea lui Augustus.

DECIUS: Vorbeşte gura fără dânsul. (Îl loveşte 
brutal.) Slugă blestemată, cum poţi să spui 
aşa ceva despre prietenii prietenului meu?

RUFIUS (minţind): Îndurare, nobile stăpân. Eu 
vorbeam de Afris care a fost exilat în 
Numidia! Am crezut că...

DECIUS: Să nu mai crezi nimic, pescar tâmpit. Să 
taci.

MUGULA: Deci este o greşeală. Îţi mulţumesc. 
M-ai liniştit.

RUFIUS (viclean): Greşesc întotdeauna când am 
în faţă o femeie atât de înţeleaptă şi 
frumoasă.

MUGULA (demnă): Să-l ierţi, prea nobile... Şi-ţi 
mulţumesc pentru bogatele daruri ce mi-ai 
adus. O să-i vorbesc lui Ovidiu despre tine. 
Cred că o să-ţi primească scrisorile astea şi o 
să se răscumpere într-un fel.

DECIUS: Nici nu ştii cât mă bucur... să îi fiu de 
folos.

RUFIUS: Mai ales eu... (Intră Gerula.)
GERULA: Mugula!! Vine...! Dar ce-i cu ăştia 

aici?
MUGULA: Când ai dus fructele şi vinul în casă, 

au intrat prin poarta părăsită.
GERULA: Aha... Vine Vestalis! (Cei doi se 

privesc semnificativ.)
MUGULA: Întâmpină-l cu cinste şi pofteşte-l de 

grabă încoace.
(Apare Vestalis urmat de Leios şi Iros.)
VESTALIS (Mugulei): Nu mai e nevoie. Ovidiu e 

acasă?
MUGULA: Prea înalte, te aştepta abia la cină!
VESTALIS: Am primit veşti care îmi cer prezenţa 

imediată în altă parte şi m-am gândit să-l 
întâlnesc. (Lui Decius.) Salve!

DECIUS: Ave, prea puternice!
RUFIUS: Sluga prea plecată!
VESTALIS (descoperă hîrtiile pe bancă): Ei! 

Anaxiolaos?
MUGULA: Le-a adus în dar acest prieten al 

nostru.
VESTALIS: O scrisoare adusă în dar? (Râde.) 

Curios! Oricum, trebuie s-o citesc eu întîi, 
aşa că o confisc. (Dă scrisoarea lui Leios.)

MUGULA: Cum ţi-e voia, stăpâne.
RUFIUS (lui Decius): Stăpâne a mers în plin. Cu 

siguranţă că o trimite la Roma. (Decius îl 
calcă.) Au!

VESTALIS: Doreşti ceva?
DECIUS: Prea puternice, corabia noastră, după 

cum ştii, e gata de drum. Cer învoirea să ridic 
pânzele mâine în zori.

VESTALIS: Mergi şi aşteaptă hotărîrea mea în 
port.

DECIUS: Am plecat... Cu plecăciune!
MUGULA: Bună ziua...(Decius şi Rufius,  

plecăciuni,  ies. Gerula îi însoţeşte, 
morocănos.)

MUGULA: Pofteşte în casă, Vestalis. Mai sunt 
oaspeţi acolo.

VESTALIS: Nu. Aş dori să vorbesc cu Ovidiu 
aici, în grădină. Aştept să-l aduci...(Mugula 
iese. Apare din nou, cu Ovidiu.)

OVIDIU: O, Vestalis, câtă încântare! Ce cinste 
pentru casa mea modestă. (Cu braţele 
întinse.) Nici fratele meu dacă ar fi trăit nu m-
ar fi bucurat mai mult vizitându-mă. (Vestalis 
nu face nici un gest.) Mugula, să cinstim 
oaspetele.

VESTALIS: Nu sunt decât în trecere, mulţumesc. 

Aş vrea să discutăm aici.
OVIDIU (încurcat): Mugula, mergi tu... ai grijă 

de oaspeţii din casă... Te rog să nu te superi.
MUGULA: De ce? Când bărbaţii au de vorbit, o 

femeie cu minte îşi vede de treburi. Vestalis, 
poate doreşti câţiva mieji de nucă fierţi în 
miere de albine... Sau poate petale de 
trandafiri...

VESTALIS: Eşti bună, Mugula, dar mă grăbesc.
MUGULA: Atunci, pe curând. (Iese.)
VESTALIS: Pe curând!... Ovidiu, nu te-aş necăji 

cu vizita mea dacă... (Îi vede pe Leios şi 
Iros.) Ei, voi! Mergeţi şi staţi de vorbă cu 
paznicul porţii. Să nu vă fie urât! (Iros şi 
Leios se retrag, Vestalis se plimbă.) Uite, aş 
vrea să stabilim de la început că eu îţi sunt 
prieten. Adevărat, până în adâncul inimii.

OVIDIU (încântat): O, asta, pentru mine, e mai 
presus de orice îndoială: nu de puţine ori mi-
am revendicat, în faţa tuturor, prietenia ta 
prea generoasă.

VESTALIS: Şi nu ai greşit. Dar vezi, tu cum 
răspunzi la sacrificiul meu?

OVIDIU: Vorbeşti de sacrificiu?! În prietenie?
VESTALIS: Iar te grăbeşti şi înţelegi greşit: 

prietenia ce-ţi acord, de fapt, e o onoare 
pentru mine. Dar mai încolo... urmează 
sacrificiul. Îmi pun în joc întreaga carieră 
din pricina relaţiilor tale cu indivizi dintre 
cei mai îndoielnici. Sunt mare iubitor al 
poeziei. Dovadă, am învăţat de-a rostul 
poemul care cântă... modestele... dar 
multele... fapte de vitejie ce-am comis acum 
trei veri în bătălia cu dacii la Aegissus. Poate 
acest viciu al meu, dragostea nestăpânită 
pentru poezie, mă face să-ţi trec prea multe 
cu vederea.

OVIDIU: Vestalis, îţi cer să fii mai clar...
VESTALIS: De unde atâta dragoste de 

limpezime când ţii pe lângă tine un individ 
cu ocupaţii din cele mai obscure?

OVIDIU: Vorbeşti de cine?
VESTALIS: Vorbesc de Boza, fiul degenerat al 

lui Zirax, despre care o lume spune că 
unelteşte în taină împotriva romanilor. El 
tulbură triburile dacilor palei, cotensi, 
sargaţi şi britolagi şi tot el, se pare, i-a 
îndemnat să ne atace la Aegissus.

OVIDIU: Vestalis, tu crezi cu adevărat povestea 
asta? Sărmanul om e un proscris la daci... 
(Vestalis refuză printr-un gest.) Nu, nu, te 
rog! E un proscris! Dă-mi voie să spun ce 
ştiu cu siguranţă despre el.

VESTALIS: Ca să aud din nou că Zeul Zamolxe 
nu l-a primit la dânsul când l-au ales ca sol, 
fiindcă a trăit după ce l-au aruncat în suliţi 
barbarii lui Zahrysos?

OVIDIU: Acest britolag perfid, n-a aşteptat să se 
răcească bine trupul marelui înfrânt de la 
Genucla, Zirax, pe care-l găzduia, că a şi 
încercat să scape de fiu pentru a pune mâna 
pe comori. Acum, în nopţile când spiritele 
rele mănâncă luna, napeii şi piengiţii, care 
au aflat, vin sub zidurile cetăţii şi-l cer pe 
blestematul Boza să-l vâneze cu săgeţi albe, 
dacă-i sănătos.

VESTALIS: Dar britolagii, sau cotensii, de ce nu 
vin să-l ceară? Am mărturii că protejatul tău, 
Ovidiu, a fost amestecat în luptele de la 
Aegisus. Şi bănuiesc că nu-i departe de 
gândul de a reface regatul părintelui său. O 
să vedem.

OVDIU: Cine are curajul să mintă chiar în aşa 
măsură?

VESTALIS: Iros din Boreis, Leios din Geleontes 
şi Killes din Agadeis.

OVIDIU: Ostaşii tăi.
VESTALIS: De dimineaţă să te prezinţi cu el la 

mine. Doresc să mă conving. Şi mai vreau să 
reţii că am dublat paza cetăţii: nu vreau să 
stric relaţiile cu bazileii din jur arestându-l 
fără dovezi. Cavalere, cred că...

OVIDIU: Îmi voi face datoria de roman, Vestalis.
VESTALIS: Nici nu gândesc altfel. Îmi pare rău 

că vei fi pus în lumină proastă dar, să ştii că, 
în afară de... situaţia cu barbarul ăsta, îmi dai 
serioase motive de nelinişte.

OVIDIU: Dar, rogu-te, ce mai poate fi?
VESTALIS: Nimic foarte grav pentr tine... Dacă 

îmi pun eu, întreaga situaţie, în joc!
OVIDIU: Pe zei, ce crimă am făcut de trebuie să 

te primejduieşti atâta pentru mine?
VESTALIS: Primesc tot felul de reproşuri că îţi 

permit să apari în public cu toga şi că, mai 
mult, îţi permit să uzezi de drepturi pe care 
numai un cetăţean le are.

OVIDIU: Dar Augustus m-a relegat: nu sunt 
aicea în exil. Altfel mi-ar fi confiscat şi biata 
mea avere de la Roma.

VESTALIS: Sunt unii care s-ar bucura dacă 
împăratul ţi-ar preschimba pedeapsa din 
relegare în exil.

OVIDIU: Blestemul să-i  ajungă pe ei , 
nemernicii! Să aibă soarta lui Tantal: în veci 
mâncarea să n-atingă, nici apa nu le steie în 

faţă!
VESTALIS: Alţii îmi reproşează că te las să-i 

jigneşti în scrisori, vorbindu-i de rău, atât 
timp cât ei te înconjoară cu laude şi onoruri 
din cele mai alese.

OVIDIU: Dar eu nu le fac nimica. Urăsc doar 
locurile. M-am plâns de frig şi de năvala 
barbarilor la ziduri. Nu oamenii, ci locul l-
am ocărât în versuri.

VESTALIS: Şi ce-i mai grav, Ovidiu – doar ştii 
că-s pus să-ţi urmăresc şi gândurile de s-ar 
putea – e că nu vrei să renunţi la vechea 
pretenie faţă de Anaxilaos. Primeşti 
scrisori fără să ştiu, ascunzi în casă, uite, 
cărţi scrise de astrologi proscrişi...

OVIDIU: Nu-i nimic advărat din tot ce spui. 
Acum văd cărţile pe bancă. Nu ştiu cine le-
o fi adus aici.

VESTALIS: Dar brăţara de zei pitagoreici la 
mâna femeii cu care trăieşti în adulter, 
încălcând lex iulia de adulteris, tot eu 
insinuezi că am adus-o?

OVIDIU: O, tu, Minerva, limpezeşte-mi 
gândul. Nu ştiu ce se întâmplă. Vestalis, de 
la un timp aud tot felul de sunete ciudate: 
parcă mă strigă cineva. Simt că mă paşte o 
primejdie necunoscută: Vestalis, nu scrie 
toate acestea împăratului, te implor! Nu e 
nimic adevărat, dar marele Cezar mai are 
parcă timp să cerceteze? Am mulţi 
duşmani, Vestalis!... (Luminat!) Eu, unul, 
nu mă prea pricep. Te rog, ajută-mă, prea 
nobile prieten. Uite... Aş putea să-ţi fac un 
dar care să acopere, măcar în parte, efortul 
ce-o să-l faci pentru a mă salva.

VESTALIS: Nu insista, Ovidiu. Şi-aşa sunt într-
o situaţie grea din pricina nestăpânirii tale.

OVIDIU: La cine să apelez atunci? Măcar de m-
ar ucide împăratul. Mi-i teamă numai să nu 
mă exileze pe veci la Pont, departe de soţie 
şi prieteni.

VESTALIS: Tu, cavalere, nu de asta suferi. De 
atâta vreme, te cunosc prea bine. Eşti 
dezolat că nu poţi fi la Roma să-ţi guşti 
succesul pe deplin. Eşti invidios chiar şi pe 
mediocrii ce strâng în versul lor frunze de 
laur veştejit. Pe când tu, aici, între geţi, ce 
poţi culege? Pahare cu vin prost, vorbe de 
clacă şi peste ziduri, aruncate, săgeţile 
barbarilor muiate în venin. Tu trebuie să 
scapi, să-ntorci mânia cezarului cel nou şi 
să te duci la Roma. Locul poetului e în 
cetate iar al soldatului aicea, la fruntarii.

OVIDIU: Nu am putere să-nţeleg: mă scalzi în 
ape când fierbinţi, când reci ca gheaţa. De 
fapt, nu ştiu cât eşti cu mine şi când îmi 
devii potrivnic.

VESTALIS: M-am gândit, Ovidiu, să te ajut.
OVIDIU: Eşti generos, mare soldat...
VESTALIS: Voi trimite la Roma scrisori din 

cele mai frumoase despre tine. Iar cărţile 
astea să le rupi. Distruge-le, curaj, doar ale 
tale sunt. Mugula şi cu Boza, vom spune 
că-ţi sunt slugi şi nu femeie şi prieten. Îl voi 
ruga pe Cezar să ierte, căci toate cele auzite 
de dânsul sunt doar zvonuri răspândite de... 
cum îi spune asinului acela?

OVIDIU: Cassius Severus. Vrea să obţină prin 
delaţiune o parte din averea mea.

VESTALIS: Asta nu se va întâmpla niciodată. 
Voi trimite şi daruri bogate, totodată, pe la 
cei mai devotaţi prieteni.

OVIDIU: O, zei, îmi vine să cred că visez. 
Vestalis, dă-mi voie să acopăr cheltuielile.

VESTALIS: Dacă o doreşti... Să ştii că nu 
aveam de gând să accept oferta ta, dar m-
am gândit dinainte că fiind mândru, nu vei 
lăsa să-mi cheltuiesc averea pentru tine, cu 
toate că asta ar fi fost plăcerea vieţii mele. 
Iată un act de donaţie.

OVIIU (uimit): Pentru mine?
VESTALIS: Nu, pentru Anicetus, fiul meu cel 

mare, din partea ta. Am hotărât astfel 
pentru a ocoli vorbele răuvoitorilor şi 
pentru a te putea salva! Să ştii că-mi vine 
greu, dar ai insistat atât... Semnează jos.

OVIDIU (citind): Vai, zei, dar aici e vorba de 
chiar casa asta! Ce scrie mai departe? Că... 
primesc... o altă casă-n loc! Dar nu înţeleg, 
prea înaltule Vestalis, eu mă gândeam...

VESTALIS: Nu-ţi fă probleme fără rost 
prietene: primeşte, e un dar în schimbul 
darului de la prieten!

OVIDIU: Vestalis, eu... cum să-ţi spun? Atâţia 
ani am dorit să am o casă ca la Roma încât 
acum, s-o schimb pe o..., nu prea îmi vine. 
Eşti mult prea bun. Chiar peste aşteptări, o 
zei!... În schimbul ajutorului ce-mi dai, o să 
gândesc la darul ce-am să-ţi fac.

(........................................................................)

Piesa Bucuria de a fi îndurerat la Tomis a fost 
pusă în scenă la Teatrul Naţional al 
Radiodifuziunii Române, 1997, regizor 
Cristian Munteanu.

● LITERE



e la Chişinău am primit recent două cărţi, amândouă D despre istoria mişcării teatrale din Basarabia, amândouă 
apărute în 2016 la Editura Cartier. Cea dintâi – Geneza 

Teatrului Naţional din Chişinău, 1818-1960 (o cronică) e semnată 
de Iurie Colesnic, iar cea de a doua – O cronică a Teatrului Naţional 
Mihai Eminescu din Chişinău, 1918-1930 este o ediţie îngrijită de 
Petru Hadârcă, directorul actual al instituţiei. Ele oferă iubitorului 
de teatru şi de istoria culturii date cvasicomplete despre evoluţia 
teatrului în limba română în ţinuturile de peste Prut, despre oamenii 
care s-au zbătut să înfiinţeze şi să facă viabil un teatru în pofida 
condiţiilor vitrege, despre apariţia/ dispariţia/ transformarea unor 
forme organizatorice până la realizarea idealului suprem: crearea 
unui Teatru Naţional.
Iurie Colesnic îşi începe cercetarea de pe la 1818, vorbind despre 
nişte case Krupenski din Chişinău în care ar fi avut loc spectacole ale 
unor trupe străine (trupa lui Iosif Ghenzel, alcătuită din actori ruşi şi 
polonezi, ar fi jucat aici, la 1820, Şcoala nevestelor de Molière). 
Despre teatru în limba română nu poate fi vorba însă decât după 
jumătatea secolului al XIX-lea, şi atunci doar despre turneele unor 
trupe ieşene constituite ad-hoc din actorii Teatrului Naţional. E 
semnalată astfel prezenţa la Chişinău, în 1862-63, a unei trupe 
conduse de Th. Theodorini, fără a se preciza repertoriul. În schimb 
despre turneul organizat de un alt fruntaş al Teatrului din Iaşi, 
Nicolae Luchian (o adevărată stagiune, cu durata de cinci luni, 
noiembrie 1868 - martie 1869 şi cu peste 40 de reprezentaţii) există 
suficiente date: au fost prezentate piese româneşti – Cinel-Cinel, 
Cucoana Chiriţa, Piatra din casă, Iorgu de la Sadagura, Nunta 
ţărănească, Baba Hârca – şi piese din repertoriul francez al 
momentului. Din trupă făceau parte actorii ieşeni P.S. Alexandrescu, 
Gabriela Negroni-Luchian, Maria Vasilescu, Mihail Popovici, Al. 
Evolschi, Gh. Botez ş.a. Abia peste 15 ani vine la Chişinău o altă 
trupă ieşeană, condusă de Costache Bălănescu, care susţine 30 de 
reprezentaţii cu Baba Hârca, Doi ţărani şi cinci cârlani, Florin şi 
Florica, Rusaliile – cum se vede, dramaturgii preferaţi erau 
Millo,Negruzzi, Alecsandri –, dar şi francezii bulevardieri care 
făceau reţetă în teatrele din Iaşi, Bucureşti şi Craiova. Alte trupe 
româneşti au circulat prin oraşele basarabene contribuind la 
formarea gustului publicului pentru teatru şi la cultivarea limbii 
române într-o perioadă în care aceasta lipsea cu desăvârşire din 
şcoli, din presă, din administraţie, etc., mediul familial fiind singurul 
în care se vorbea româneşte. Iurie Colesnic explică apariţia târzie a 
unor trupe teatrale autohtone tocmai prin barierele puse de 
oficialităţi în calea afirmării limbii române. Unii învăţători şi 
profesori au făcut timide încercări de a alcătui trupe de diletanţi, dar 
acestea au rămas singulare, fără urmări.
Se poate vorbi despre teatru în limba română pe scene din Basarabia 
abia după Marea Unire din 27 martie 1918. Încă din luna ianuarie 
Teatrul Naţional din Iaşi (condus de directorul M. Sadoveanu) 
aducea la Chişinău spectacolele sale Fântâna Blanduziei de 
Alecsandri, Răzvan şi Vidra de Hasdeu şi Apus de soare de 
Delavrancea. În componenţa trupei, pe lângă ieşenii Aglae 
Pruteanu, State Dragomir, Const. Momuleanu, se aflau şi actori 
bucureşteni şi craioveni aflaţi la Iaşi în refugiu (trupele reunite). C.I. 
Nottara, de pildă, juca rolul lui Ştefan cel Mare în Apus de soare. 
(Pan Halippa: „A fost atunci o sărbătoare în capitala Basarabiei care 
nu se va şterge niciodată din amintirea noastră”). Într-un emoţionant 
mesaj adresat artiştilor Teatrului Naţional şi semnat Românii din 
Basarabia pot fi citite cuvinte emoţionante: „Voi ne-aţi adus astăzi 
îndărăt pe Hasdeu al nostru pe care împrejurările nenorocite din 
trecut ne-au făcut să-l pierdem. Voi ne-aţi îmbogăţit sufletul cu 
lumina răsărită în Basarabia noastră pe care noi n-am putut-o păstra 
pentru noi. Căci ne-a fost soarta în trecut: fiii noştri cei mai buni 
trebuiau să plece sau peste Prut sau peste Nistru. Ferice de cei dintâi, 
căci ei ajungeau să-şi poată servi neamul, dar amar de durere pentru 
cei din urmă, care treceau Nistrul ca să slujească străinului – 
duşmanului. [...] Căci pentru noi Prutul astăzi nu mai e hotar şi peste 
Nistru nu mai duce nici o punte, decât pentru a trece la cei o jumătate 
de milion de fraţi de acolo, care s-au trezit şi ei la viaţă naţională [...] 
Pentru cultura neamului nostru întreg de acum nu mai sunt piedici: 
suntem una şi vrem să fim una pentru toate vremurile”. (pag. 32-33).
Cercetarea lui Iurie Colesnic menţionează apoi principalele forme 
de organizare teatrală, începând cu Compania dramatică română 
întemeiată şi condusă de scriitorul D-tru Iov şi de actorul ieşean 
Mihail Popovici-jr. (1919). Din trupă făceau parte actori de la Iaşi 
(Vlad Cuzinschi, P.P. Petrone, Iancu Profir, Bruno Braeschy, Const. 
Ramadan, Sorana Ţopa, Natalia Profir, ş.a.), iar programul 
repertorial cuprindea piese de Caragiale, Mihail Sorbul, Ronetti 
Roman, Tolstoi, Giacometti, ş.a. Reprezentaţiile au debutat la 15 
iunie 1919 cu Doi sergenţi (cronică în „Rampa”).
Urmează fondarea Teatrului Popular din Chişinău la iniţiativa unui 
grup de intelectuali. A fost inaugurat la 10 oct. 1920 în prezenţa unor 
fruntaşi ai Basarabiei (Pan Halippa, Ion Inculeţ, Sergiu Niţă ş.a.), cu 
spectacolul Fântâna Blanduziei în care jucau actori ieşeni şi 
basarabeni (Ştefan Braborescu, Const. Momuleanu, Gh. Mitu-

Dimitriu, D-tru Moruzan, Natalia Bădescu-Riegler). Au urmat 
spectacole cu piese importante: O noapte furtunoasă de Caragiale, 
Revizorul de Gogol, Manasse de Ronetti Roman, Institutorii de Otto 
Ernst ş.a., printre interpreţi aflându-se Aurel Ghiţescu, Gina Sandri-
Bulandra, Const. Calmuschi, Mişu Fotino, Laura Vrânceanu, 
regizor şi director fiind Gh. Mitu-Dimitriu.
După un singur an, în 1921, se pun bazele Teatrului Naţional din 
Chişinău. Deschiderea primei stagiuni: 6 oct. 1921 cu Răzvan şi 
Vidra de Hasdeu, având în distribuţie pe Vasile Leonescu şi Maria 
Severineanu (rolurile titulare), Gh. Mitu-Dimitriu, Const. 
Momuleanu, Radu Popeea ş.a. Trupa număra 68 de actori (!), trei 
regizori, doi scenografi şi doi directori (Gh. Mitu-Dimitriu şi Const. 
Mărculescu). Repertoriul primei stagiuni e impresionant: 13 piese 
originale (Fântâna Blanduziei, principalele trei comedii 
caragialiene, Domnul notar de Oct. Goga, Manasse de Ronetti 
Roman, ş.a.) şi un număr semnificativ de piese din dramaturgia 
universală (Molière, Shakespeare, Scribe, Ohnet, Banville ş.a.)

Cercetarea lui Iurie Colesnic e minuţioasă, onestă, bazată 
pe date de arhivă, de bibliotecă şi de presă („Rampa”, „Dreptatea” 

ş.a.) încât cititorul află totul sau aproape totul despre evoluţia 
teatrului basarabean, dar nu numai despre repertoriu, trupă, calitatea 
spectacolelor, afirmări individuale şi colective, ci şi despre 
confruntări de opinii, despre succese şi eşecuri, despre neînţelegeri 
şi renunţări, despre relaţiile teatrului cu oficialităţile nu întotdeauna 
atente şi generoase cu o mişcare artistică în curs de edificare. Lipsa 
fondurilor duce la retragerea unor actori, în 1923-24 teatrul ne mai 
având o trupă stabilă, dar continuând să prezinte spectacole. 
Directorii sunt schimbaţi foarte des, după cum băteau vânturile 
politice.
Urmărind stagiune cu stagiune evoluţia teatrului, până în 1960 (n-am 
înţeles de ce până în 1960!), Iurie Colesnic obţine – şi oferă 
cititorului – o imagine amplă şi dinamică, gravă şi dramatică a 
întregii mişcări teatrale din Basarabia, realizează profiluri de artişti, 
reproduce din presă interviuri, articole, cronici, memorii, decizii, 
etc. încât cartea lui e un fel de istorie animată, antrenantă, cu pagini 
pe care le citeşti cu bucurie, cu uimire sau cu tristeţe, dar întotdeauna 
cu interes.
Am avut şi momente de confuzie pentru perioada interbelică, când 
am citit paginile rezervate teatrelor din Balta şi Tiraspol, confuzie 
provenită mai ales din paginaţia volumului. Citeam, de pildă, pe 
pagina din stânga desper relaţia teatrului din Tiraspol (RASSM) cu 
ţărănimea colhoznică, iar pe pagina din dreapta despre programul 
Teatrului Naţional din Chişinău - România, fără a se face nici un fel 
de precizare, de delimitare între cele două instituţii cu programe şi 
idealuri naţionale diferite.

el de al doilea volum, realizat de Petru Hadârcă, are un şi mai Cputernic impact de mărturie, căci e alcătuit din documente 
originale care confirmă şi ilustrează eforturile de creare şi 
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menţinere a unei scene româneşti de anvergură naţională, 
documente pe care cercetătorul le-a adunat din Arhivele Naţionale 
ale României şi din fondurile unor ministere de resort (arte, culte 
ş.a.), precum şi din presa vremii (cu prioritate din „Rampa”). Este 
impresionantă declaraţia autorului (din „Argument”-ul care 
prefaţează volumul): „Deşi cunoşteam în detaliu istoria înfiinţării 
Naţionalului basarabean, aşa cum a fost expusă şi argumentată 
pentru prima dată de reputatul critic Leonid Cemortan în 
monografia Teatrul Naţional din Chişinău, 1920-1935. Schiţă 
istorică (Ed. Epigraf, Chişinău, 2000), contactul nemijlocit cu 
documentele acelor timpuri a avut efectul halucinant al 
transformării unei lumi ipotetice, descrisă în studii savante, în una 
reală, a cărei existenţă este incontestabilă: da, în perioada 
interbelică s-au pus bazele instituţionale, arhitecturale şi estetice ale 
Teatrului Naţional din Chişinău! Tezele de sorginte bolşevică 
despre înapoierea culturală şi despre începutul sovietic al teatrului 
din Moldova se topesc în faţa acestor vestigii de arhivă pe care le 
vezi cu ochii tăi şi le ţii în mână: originalul unor documente cu 
ştampila România – Teatrul Naţional Chişinău sau cu semnătura 
unor figuri legendare ale culturii noastre, cum ar fi: Octavian Goga, 
Victor Eftimiu, George Topîrceanu, Nichifor Crainic, Ion 
Minulescu, Ion Marin Sadoveanu, sau scrisorile în manuscris 
semnate de Constantin Mărculescu, Athena Rally, Costache 
Antoniu, Aurel Ion Maican, Virgil Cioflec”. Într-adevăr, asemenea 
documente cuprinde volumul, documente vorbind clar despre 
istoria zbuciumată, entuziastă şi dramatică în aceeaşi măsură, a 
naşterii şi devenirii Teatrului Naţional din Chişinău din perioada 
reunirii Basarabiei cu patria-mamă. Sunt paginate cronologic acte, 
decizii, programe, liste cu trupa de actori, repertorii, turnee, rapoarte 
de inspecţie, decrete regale de numire a unor directori, decizii de 
revocare a altora, cuvântări, memorii şi scrisori ale actorilor, 
interviuri, articole, cronici, etc., etc., încât activitatea teatrului ne 
este oferită în integralitatea şi complexitatea ei, ca şi relaţiile 
instituţiei cu administraţia, cu publicul şi cu presa, relaţiile cu 
celelalte instituţii teatrale din România şi, nu în ultimul rând, 
relaţiile interne din teatru, conflictele, succesele, eşecurile, 
momentele de entuziasm sau de disperare, atitudinea şi aşteptările 
publicului spectator, etc.
Era foarte necesar ca aceste documente originale să fie făcute 
publice pentru că ele umplu uriaşul gol de informaţie pentru 
perioada respectivă şi, mai ales, pentru că ele contribuie decisiv, 
irevocabil, la stabilirea adevărului istoric multă vreme deformat sau 
ascuns cu totul. N-au existat în Basarabia studii, documente, dovezi 
despre evoluţia teatrului românesc din anii 1918-1940 (amintitul 
volum al lui Leonid Cemortan a apărut abia în anul 2000). N-au 
existat nici măcar colecţii complete de publicaţii din care să poată fi 
adunate date... Dar nici în România nu s-a vorbit/ scris suficient şi 
limpede despre acest fenomen cultural. Istoria teatrului în România 
(3 vol.) nu oferă decât informaţii sumare şi atent cenzurate; la fel şi 
cele opt volume de Teatru Românesc ale lui Ioan Massoff. În aceste 
condiţii, deformarea adevărului istoric devenea uşoară pentru cei 
interesaţi.
Prezentul volum de documente îngrijit de Petru Hadârcă face 
dovada imposibil de contrazis sau de contestat că teatrul românesc 
din Basarabia, profesionist şi stabil, s-a născut odată cu Teatrul 
Popular (1920), devenit, un an mai târziu, Teatrul Naţional din 
Chişinău. Cad astfel vechile mistificări conform cărora teatrul 
românesc profesionist din Republica Moldova a luat fiinţă în 1928, 
când, la Balta, în Transnistria, a fost organizată o trupă stabilă de 
teatru în limba română, finanţată de la buget; sau în 1933, când, la 
Tiraspol, a fost înfiinţat Teatrul Moldovenesc de Stat (care, din 
1936, s-a numit „A.M. Gorki”).
Reiese limpede din paginile bogate în informaţii şi comentarii că 
actualul Teatru Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău este 
succesor de drept al fostului Teatru Naţional din perioada 1920-
1935, el marcând o continuitate de teatru în limba română în 
teritoriul pruto-nistrean şi, totodată, înscriindu-se – pentru 
respectiva perioadă – ca o componentă importantă şi necesară a 
ansamblului teatrului românesc, alături de celelalte Naţionale (din 
Bucureşti, Iaşi, Craiova şi Cluj). El şi-a îndeplinit cu seriozitate – şi 
cu conştiinţa că serveşte idealul naţional – sarcinile pe care orizontul 
de aşteptare al publicului i le-a pus în faţă: reprezentarea 
dramaturgiei originale şi a celei universale de valoare, precum şi 
promovarea limbii române pe scenă.
Împreună cu volumul semnat de Iurie Colesnic (despre care am 
vorbit anterior), cartea realizată (cu pasiune şi sentiment al datoriei) 
de Petru Hadârcă contribuie la clarificarea definitivă a 
controverselor de opinie şi la înlăturarea tuturor mistificărilor 
privind istoria teatrului românesc din Basarabia. Alăturate 
monografiei anterioare realizate de criticul şi teatrologul Leonid 
Cemortan, aceste două lucrări întreţin şi pun în valoare ideea 
românităţii şi a legitimităţii limbii române în ţinutul românesc-
basarabean.
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rogramul de vineri 3 februarie al orchestrei filarmonicii P ieşene a fost atractiv pentru că a oferit două capodopere ale 
creaţiei ruseşti, interpretate de doi tineri români şcoliţi şi cu 

început de carieră dincolo de hotarele patriei.
Concertul pentru vioară în la minor, opus 82 de Aleksandr 
Glazunov a fost ascultat mai rar la Iaşi. Melodica instrumentului 
solist, dezvoltările textului muzical rezervat orchestrei 
(tumultuoase doar în secţiunea finală) dezvăluie încă din prima temă 
a lucrării caracterul romantic. Un romantism temperat, conform 
indicaţiei înscrisă deasupra portativelor primei părţi - moderato. Tot 
ce asculţi rămîne în climat nostalgic, discursul viorii este, 
bineînţeles, subliniat melodic, dar în pofida ornamentelor ce 
luminează elementele tehnice şi expresive, patetismul nu dă pe 
dinafară, ci lasă inocenţa să se exprime liber. Atît în cazul viorii, cît 
şi al orchestrei. Toate ingredientele genului concertant sunt la locul 
lor: dublele corzi, înălţarea melodiei în registrul acut, flageoletele, 
tempo-urile rapide. Spre deosebire de multe concerte pentru vioară 
din perioada romantică, tocmai partea a II-a, andante sostenuto, 
impune solistului trecerea de la expresia reţinută la contrariul 

expansiv, încă un aspect atipic 
fiind alocarea cadenţei solistice 
la  finalul  păr ţ i i  mediane. 
Glazunov a respectat cutuma 
opusului romantic şi a inventat o 
temă melodică maiestuoasă, 
strălucitoare pentru începutul 
părţii a III-a,  a lăsat în voia ei o 
melodie populară rusească de 
dans, pentru a inspira tot 
discursul spiritual lăsat viorii. 

Vlad Stănculeasa a demonstrat muzicalitate şi bună stăpînire a 
tehnicii violonistice, dobîndită la Universitatea Naţională de 
Muzică din Bucureşti, Academia Internaţională Yehudi Menuhin din 
Elveţia şi la Conservatorul din Lausanne. Au fost evidente 
acurateţea sonoră, lejeritatea şi agilitatea tehnică, dar mai puţin 
subliniate fluxul dramaturgic, strălucirea textului muzical ce-i 
aparţine ca solist. Cu siguranţă, alte texte concertistice din 
repertoriul violonistic vor lumina deplin,cu prilejul viitoarelor 
apariţii la Iaşi, calităţile foarte tînărului interpret. 
Exact o jumătate de secol desparte momentul definitivării celor 
două lucrări înscrise în programul simfonic din 3 februarie. În 1953, 
Dmitri Şostakovici depăşea numărul fatidic 9, impus de Beethoven 
cu ultima sa simfonie, număr care i-a obsedat pe mulţi compozitori 
dornici să-l egaleze. Opus-ul în mi minor a fost pentru Şostakovici o 
eliberare, abia dispariţia dictatorului Stalin, duşmanul său de 
moarte, dîndu-i libertatea creionării portretului în partitură. Spre 
deosebire de Concertul lui Glazunov, Simfonia a X-a în mi minor 
opus 93 s-a bucurat de cîteva versiuni interpretative la Filarmonica 
„Moldova” - îmi amintesc serile memorabile datorate dirijorilor 
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ermenul şi ideea de “generaţie” au căzut în prezent în T desuetudine, posibil fie din lipsa unei solide coagulări care 
să justifice apartenenţa la grup, fie din egocentrismul 

artistului.  Cu toate acestea, simpozionul de arte vizuale “Mountain 
Plein Air” organizat la Tihuţa vara trecută probează existenţa unei 
“generaţii” în care există o contopire de impulsuri şi aspiraţii. 
Lucrările prezente pe simezele Galeriei “Dana” sunt o mărturie şi o 
mărturisire a conştiinţei prezentului şi a aparteneţei la un grup de 
valori. Factorul ce concretizează atitudinea artiştilor faţă de subiect 
şi, implicit, faţă de lumea realului pe de o parte, faţă de universul 
propriu interior,  pe de altă parte, este stilul, unificator în încercarea 
de a da o „tuşă” de adevăr realităţii.
Locul ales, Pasul Tihuţa, a fost un pretext pentru articularea 
mitologiilor personale. Natura a fost văzută ca un model ce pozează 
spontan, ce resurectează noi valenţe ale sensibilităţii, fără o reţetă 
prestabilită a creaţiei, fiecare pânză purtând marca interioară a unei 
personalităţi pe care căutările nu o dezorientează, ci o definesc. 
Dinamismul tonifiant al lui Ioan Pricop, limpede de cuceritor, 
poartă cu sine dimensiunea abstracției în impresiuni vizuale ce 
relevă faptul că în a lor concepere peisajul devine un desen în spațiu 
care accede la formă prin alfabetul personal al artistului, scris cu 
tușe simple, infinit articulabile.
Mobilitatea aparte a desenului, fina și cuceritoarea ironie a lui 
Eugen Alupopanu în peisajele “normale” cu ipostazele 
inepuizabile, îi asigură artistului o detașare de motiv. Eugen 
Alupopanu preferă, după clocotul cromatic ce-i caracterizează o 
serie de peisaje, o viziune panoramică mai austeră a împrejurimilor 
Tihuței, mai temperată față de cea vie, strălucitoare a naturilor 
surprinse anterior, ce se realizează ca urmare a acordului total dintre 
verva execuției și tehnică, ambele asigurând prin echilibru, 
armonia. Performance-ul este pentru artistul Eugen Alupopanu un 
act de trăire integrală și directă a realității. În mijlocul naturii, cu 
mâinile goale ori ajutat de un cuțit, artistul delimitează, în genunchi, 
prin smulgerea ierburilor, silueta propriului corp în covorul vegetal. 
Alături, într-un bol cu apă, umplut treptat cu iarbă și pământ, se 
formează o pastă cu care artistul se unge pe corp, înainte de a se 
întinde pe spate, în poziția christică a răstignirii, pe pământul 
purificat. Așezarea artistului în propria ramă vegetală, parcă 
absorbind lent tensiunile pământului, poartă cu sine metafora 
întoarcerii la originar, mai degrabă un memento mori transformat în 
limfa vitală a picturii. Această metaforă, descrisă prin joncțiunea 
organicului și vegetalului, este compusă prin tușe simbolice în 
luc ra rea  c rea tă  imed ia t  după  pe r fo rmance ,  Pic tură 
postperformativă brută, unde prin urmele pământului proaspăt 
întins pe pânză se pot întrezări contracții cromatice ale expresiei, ce 
nu este menită să exprime o oarecare stare sufletească, ci arată faptul 
că acea condiție a sufletului din momentul performativ este pusă în 
mod autentic în slujba picturii.
Marinela Ciobanu știe secretul creării unei atmosfere în care 
culoarea este manevrată cu lejeritate, iar sensul întregului se lasă 
înțeles într-un aer de reculegere ascetă. Stăpână pe tehnică şi 
concept, artista este fidelă orientării stilistice pe care și-a ales-o în 
arta peisajului, “fizionomia” naturii purtând o încărcătură cromatică 
aparte, ce transmite spre nesfârșit. 
Paleta aleasă de Andrei Morteci utilizează contrastul alb/negru, 

într-un dialog exacerbat tensional prin intervenția griurilor calde și 
oranjurile ce temperează tușele de negru. Artistul atenuează 
picturalitatea, modelează formele in crescendo pentru a deplasa 
energiile spațiului dinspre interior spre exterior.
Masa tăcerii a lui Ciprian Croitoru salvează genul peisajului de 
pitorescul facil, conceptul gravitând în jurul unui punct central în 
jurul căruia se organizează simetric și ritmat formele. Artistul 
decide să surprindă buturugi dispuse circular, fragmente fără viață 
care prin aranjament trimit la simbolistica brâncușiană. Un 
exercițiu de asceză a naturii în care artistul reușește să impună, prin 
siguranța amplă a gestului, viziunea monumental. O căpiță de fân, 
ce amintește de cele din seriile lui Monet, este subiectul ales de 
Maria Morteci. Pe ansamblul de paie uscate, aspect fundamental al 
vieții rurale, artista surprinde stările naturii, viața, lumina, 
atmosfera, umbra păsărilor în zbor, documentând efemerul clipei. 
Mitruț Peiu, colecționar de priveliști, conjugă peisajul montan cu 
simboluri heraldice ori cu reprezentări ale cotidianului,  conducând 
motivul lucrărilor sale pentru a justifica o mitologie personală cu 
puternice ramificaţii istorice și sentimentale. Mai mult decât atât, 
artistul alege din multiplele variațiuni ale naturii, acele locuri 
asupra cărora omul și-a pus amprenta, precum casele pestrițe ori o 
magazie rudimentară, alături de care surprinde o ipostază 
performativă a artistului Eugen Alupopanu, parcă într-o luptă cu 
pământul ce stă să-l cuprindă.
Nostalgiile spaţiului, ale naturii contorsionate de trecerea timpului 
și fierbințeala verii, probează certe sensibilități cromatice în 
lucrările Elenei Gheorghiţă. Din crengi înverzite, frânturi de lemn 
sau vegetație, dintr-un organic disparat, se manifestă alcătuiri de o 
surprinzătoare coerenţă. Melancolia ar fi ipostaza definitorie a 
picturii Andreei Pricop. Angajată într-un subtil joc al imaginaţiei, 
artista transformă peisajul în invocarea magică a altor lumi, de 
basm, captivând privirea cu tonurile sale rupte între rozuri stinse și 
verdele robust.  
Claudiu Ciobanu își continuă căutările în sfera figurativului. 
Artistul caută și portretizează povestea din spatele personajului 
ales, impulsionând pensonul să alerge pe pânză pentru a reda mai 
mult decât un chip, ci o fuziune a arșiței verii și a vieții austere, cu o 
dominantă tonală vie, expresivă. Agresiunea spațiului transformă și 
obiectul, un fotoliu obișnuit este supus unui proces de purificare 
prin foc, ce încearcă fără patetism să străbată stinghiile planului.
Impulsul contemplativ și predilecția pentru devenirea lirică a 
materiei, în cazul Rodicăi Crîșmaru sub forma portretului, este 
configurat sub învelișuri de umbră, în lumina pură a nopții și a unei 
firave flăcări tremurătoare. Artista se remarcă prin accentele 
specifice, mai exact prin vibrația particulară a luminii, nu atât spre 
un punct central, ci către acel loc în care se realizează o stare de 
suspendare temporară a tensiunii ce permite o mișcare ulterioară de 
creștere dramatică. În ceea ce privește peisajul, fragmentele 
surprinse sunt delimitate în zone ademenitoare în care vegetația 
împresoară cu minuție atmosfera, când solemnă, când de 
sărbătoare.
Smaranda Bostan expune un triptic al evoluției și, paradoxal, al 
disoluției formei umane în peisaj. Plecând de la verdele cuminte ce 
acoperă colinele, artista călătorește pe un fundal ce  amintește 
urzeala iilor românești, mai întâi spre soare, pe care-l intuim a 

lumina prin ochiurile pânzei, apoi spre sine. Formele se constituie 
într-un ritm de alternanțe multiplicate, prin gradul intensității de 
lumină încorporată în tente. Oprindu-se asupra propriei imagini, 
artista alege să se surprindă singură în fața luminii, unde atmosfera 
de culoare trimite la incantație, la ridicarea materiei deasupra 
elementelor lumii reale. La rândul său, George Cernat preferă o 
ornamentică bogată, de sorginte folclorică, pe care o aplică peste 
coline. Rupând monotonia, artistul își cultivă semnele asemenea 
unui grădinar, le ocrotește și le asigură creșterea fără a estompa tema 
ce-și trage resursele vitale din tinerețe. Nimic dogmatic nu sufocă 
pânzele artistului, natura oferindu-i delicata sa substanţă 
emoţională.
Pentru Adrian Crîșmaru peisajul este acel element ce asigură 
recuperarea expresiei substratului autentic românesc și pământesc 
al ființei, cel care înglobează și absoarbe valorile spirituale. Artistul 
coase pe lucrare cu un fir extras dintr-o zadie bistrițeană, readucând 
obiectul la nivel simbolic, înapoi în natură, după îndelungi procese 
de prefacere și uzură. Prin intervențiile sale cromatice peisajul 
capătă o dimensiune spirituală, arareori observabilă în alte 
surprinderi ale naturii, cu o greutate emoțională și mistică aparte. 
Obiectul principal din acțiunea lui Adrian Crîșmaru “Am plantat un 
tablou”, sita, este același obiect-simbol pe care l-am văzut surprins 
pe pânză în urmă cu puțini ani, dar și într-un material video în care 
artistul delimita materia brută, indezirabilă, prin cernere. De această 
dată, artistul intervine asupra pământului ud, negricios, unde s-a 
desfășurat performance-ul lui Eugen Alupopanu, prin acoperirea cu 
un strat subțire de făină aurie. Alături este săpată o groapă pentru a 
îngropa sita înrămată. Acest obiect nu necesită înzestrarea cu calități 
estetice fiindcă este în fapt o prelungire a artistului: așa cum și 
groapa în care a fost introdus este o sită pentru obiectele exterioare, 
delimitându-le în funcție de mărime, așa această sită are o afinitate 
electivă pentru materia pe care o filtrează. Actul de îngropare este în 
fapt un act de dăruire, artistul oferă acelui spațiu reprezentarea 
simbolică a filtrului său personal. 
Pregătindu-și cu atenție spațiul, delimitând fizionomia unei cuști 
prin suprapuneri de folie transparentă susținută de cadre de lemn, 
regizorul Radu Mihoc se introduce într-un spațiu strâmt, 
claustrofobic, pentru a sintetiza, prin intermediul mișcărilor 
corpului, procesul creator. Subiectul este artistul văzut ca un tot 
universal, pictor, scriitor, actor, care prin intermediul 
instrumentarului specific își asumă izolarea, angoasa. Constant de-a 
lungul procesului de metamorfozare este doar fumul tigărilor ce 
inundă cubul de plastic, artistul ilustrând trecerea timpului prin 
joncțiunea exaltare/disperare dusă la paroxism. Acțiunea este 
construită in crescendo astfel încât singura replică de la final, 
parafrazare a “Poezie pe care a scris-o magistrul Ursachi pe cînd se 
credea pelican”, este aparent o auto-sabotare, dar în fapt o efuziune a 
parodiei și ermetismului, o esențializare a artistului contemporan. 
Un astfel de proiect nu s-ar fi putut realiza fără sprijinul lui Bogdan 
Vrâncean, un mecena postmodern din ținuturile Bistriței, ce a oferit 
acestei generații nu numai sprijinul financiar, ci mai ales prietenia și 
onesta apreciere. De asemenea, toată gratitudinea Galeriei „Dana”, 
care prin profesionalismul și dedicarea ing. Mihai Pascal, continuă 
nobila susținere a valorii. 

MOUNTAIN PLEIN AIR. MITOLOGII CARDINALE

Alexandru Lăscae (2003), Misha Katz (2006), Tiberiu Soare 
(2012) şi Adrian Petrescu (2015). Orchestra cunoaşte această 
lucrare monumentală şi cred că o interpretează de fiecare dată cu 
multă dedicaţie pentru că muzica este excepţională şi pentru că toţi 
instrumentiştii au prilejul să-şi demonstreze calităţile tehnic-
interpretative, solistice. Şostakovici acorda o atenţie specială 
fiecărui instrument din ansamblul simfonic, singur sau tuttist (în 
cadrul unui grup şi chiar în întreaga adunare de pe scenă). Pasajele 
compuse pentru un trompetist, pentru un clarinetist, pentru un 
oboist, pentru un cornist, pentru un instrument de percuţie sau 
pentru toate cele înglobate în orchestră au individualitate 
melodică, expresivă, atrag imediat atenţia celui ce ascultă. La fel, 
părţile extrem de ritmate în care toţi cîntă, pretind chiar fiecăruia 
virtuozitate tehnică. De aici încolo, se pune problema 
omogenităţii, a sincronizării tuturor partidelor de instrumente. 
Marea calitate a tînărului dirijor Vlad Vizireanu a fost puterea de a-
i stăpîni şi motiva pe fiecare. 
Dacă în părţile lente (I şi IV), dramatismul, prezenţa insidioasă ori 
violentă a răului ar fi meritat mai multă susţinere, părţile dinamice, 
în ritm alert (cum este spectacolul covîrşitor din partea a II-a) au 
fost excelent realizate de Vlad Vizireanu, iar orchestra şi-a dovedit 
marile calităţi. Sigur, Şostakovici a compus simfoniile pentru un 
aparat orchestral imens, care poate exprima tot spiritul dramatic, 
tragic al ideilor-matrice, toată strălucirea sonoră. Filarmonica din 
Iaşi nu are atîţia instrumentişti cîţi ar fi nevoie pentru interpretarea 
simfoniilor de Bruckner, Mahler sau Şostakovici. Tocmai acest 
impediment a fost în cea mai mare parte depăşit de instrumentiştii 
experimentaţi şi de cei foarte tineri, uniţi într-un ansamblu bine 
sudat, capabil să realizeze o variantă memorabilă a Simfoniei a X-a 
de Dmitri Şostakovici.    
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u toate că prin sintagma critic de teatru se înțelege omul C care prin însăși natura profesiei este obligat să meargă și să 
vadă cât mai multe spectacole posibil, ceea ce poate să se 

deconteze printr-o anumită rutină, o temporară neiubire de teatru 
(George Banu) sau, și mai grav, lehamite ori suprasaturație, îmi 
place să cred că nu mi-am pierdut încă bucuria și emoția cu care 
aștept fiecare premieră. Din acest punct de vedere, spectacolul cu 
piesa O lună la țară a lui Turgheniev de la Teatrul Național „Marin 
Sorescu” s-a bucurat în propriul meu orizont de așteptare de ceea ce 
se cheamă îndeobște regim special. 
Au fost mai multe motive pentru o atare situație. Mai întâi e vorba 
despre faptul că, deși scriu cronică de spectacol de aproape 34 de 
ani, nu avusesem încă ocazia, până la acest spectacol, de a vedea 
celebra piesă montată pe vreo scenă din România. Da, știu foarte 
bine, dacă în proză Turgheniev este socotit rivalul lui Tolstoi, în 
ceea ce a scris el pentru scenă se invocă un oarecare cehovianism 
avant la lettre. 
Cel de-a doilea considerent ține de ceea ce îmi spuseseră câțiva 
actori din distribuție despre felul în care s-a desfășurat procesul de 
pregătire a viitoarei premiere. Despre entuziasmul, despre bucuria 
întâlnirii nu doar cu un text bogat în semnificații,  în sentimente, în 
emoții, în trăiri, ci și despre aceea a întâlnirii cu regizorul Cristi 
Juncu. Care, ce mai?, îi fermecase și cu care au lucrat cu imensă 
plăcere și devotament. Da, știu și asta, actorii sunt  lesne 
impresionabili, iar unui critic de teatru comme il faut nu îi este defel 
îngăduit să se lase păcălit de subiectivitatea lor! O subiectivitate în 
absența căreia poate că nici un actor nu ar putea suporta, de la un 
moment dat încolo, condiția de alter-ego al lui Sisif, așa cum foarte 
bine a intuit această realitate, într-un text celebru, inegalabilul 
Albert Camus. Cu toate acestea, până la proba contrarie, adică până 
la întâlnirea cu reprezentația, îmi place să le dau actorilor crezare, 
găsind, poate, și  astfel sursa îndemnului de a parcurge sute de 
kilometri (cu trenuri care în România întârzie cu o rigoare de ceas 
elvețian) cu dorința de a mă convinge că dreptatea este de partea lor.
Cel de-al treilea motiv ce m-a făcut să aștept cu speranțe crescute 
întâlnirea cu spectacolul craiovean este legat de numeroasele 

AȘTEPTĂRI
ȘI DEZILUZII

Mircea MORARIU instantanee fotografice din repetiții ori din reprezentații de dinaintea 
premierei oficiale, pe care le-am văzut răspândite pe facebook. 
Fotografiile respective nu surprindeau doar detaliile unui decor cu 
totul aparte (autor: Cosmin Ardeleanu), ci și stări, pasiuni, emoții. 
Momente de maximă exacerbare precum acela al pasiunii carnale 
fără zăgazuri, în fine dezlănțuită, dintre Natalia Petrovna (Iulia 
Colan) și Beleaiev (Claudiu Mihail) ori cel a beției deznădăjduite a 
aceleiași Natalii. 
Of, Doamne, din păcate, cu totul alta a fost realitatea scenică cu care 
m-am întâlnit în seara premierei. Nu, O lună la țară nu este ceea ce 
s-ar putea numi fără drept de apel un spectacol prost. Are momente 
bine construite, dispune de o distribuție bine alcătuită, actorii își fac 
datoria. Cred în ceea ce fac. Câteodată își face loc pe scenă și 
emoția, și pasiunea, și exacerbarea. Da, doar câteodată, ceea ce din 
start înseamnă nu îndeajuns. De aici evidența că O lună la țară nu 
este nici pe departe spectacolul de mare anvergură, de fierbinte 
emoție, de imensă concentrare la care m-am așteptat eu. Nu știu în 
ce măsură se poate vorbi despre un eșec total, fără drept de apel, al 
regizorului, deși, așa după cum o voi spune mai la vale, Cristi Juncu 
a comis cel puțin două mari greșeli, erori impardonabile sau, mai 
degrabă, este vorba despre propriile mele iluzii care s-au spulberat 
rând pe rând pe măsură ce reprezentația înainta din cale afară de 
molcom, fără capacitatea de a mă prinde, de a mă face ca timpul 
meu propriu să se suprapună peste timpul ei. Să coincidă, să se 
însoțească cu acesta, așa cum se cuvine să 
stea lucrurile într-un spectacol nu de esență, 
ci de factură cehoviană, în cel mai modern, 
mai revoluționar sens al sintagmei, așa cum 
cred că și-au dorit și regizorul, și semnatarul 
decorurilor, și autoarea costumelor 
(Cristina Milea), și creatorul coregrafiei 
(Bordas Attila), și întreaga distribuție. 
Prima greșeală și cea mai gravă făptuită de 
Cristi Juncu ține de gestionarea incorectă a 
imensului spațiu, a spațiului-capcană, pus 
la dispoziție de scena Teatrului „Marin 
Sorescu” din Craiova. Care în O lună la țară 
are decor, are și personaje și cu toate 
acestea, privit din sală, arată copleșitor de 
gol. Cauze și explicații pentru această 
situație cu totul regretabilă ar fi multe, dar 
cea mai la îndemână și mai plină de adevăr 
cred că ține de lipsa de experiență a lui Cristi 
Juncu în lucrul pe o scenă atât de mare, gata-
gata să înghită și să facă actorii să pară pur și 
simplu niște pitici. Dacă în cazul montării 
spectacolului cu piesa Școala nevestelor, de 

la Naționalul din Târgu Mureș, Cristi Juncu a găsit soluția 
îmblânzirii unui spațiu care, la prima întâlnire sunt sigur că i s-a 
părut ostil, nu aceleași lucruri bune se pot spune despre ceea ce s-a 
petrecut la Craiova. Iar ceea ce obiectivul aparatului fotografic a 
izbutit să camufleze, în realitatea vie a reprezentației nu s-a mai 
regăsit.
Cea de-a doua mare problemă a spectacolului este răsfățul la care s-
a dedat regizorul. Hiper-prezența lui. Regăsibilă ca atare în primul 
rând în felul în care a decis că trebuie desenat rolul Spighelski de 
actorul Claudiu Bleonț. Cel care deschide în cel mai chaplinesc mod 
cu putință reprezentația, care suferă de omniprezență, care dă 
expresie, vorbește, traduce gândurile, trăirile, îndeosebi ale 
personajelor feminine. Nu cred că era nevoie de această limbuție 
pentru simplul motiv că teatrul însemnă și tăceri, și sugestie, și 
subînțelesuri, și complicități, și alianțe cu spectatorul care, din start, 
trebuie creditat a fi unul inteligent. 
Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova- O LUNĂ LA 
ȚARĂ de I.S. Turgheniev; Traducerea și adaptarea: Bogdan 
Budeș; Regia: Cristi Juncu; Decor: Cosmin Ardeleanu; 
Costume: Cristina Milea; Coregrafia: Bordás Attila; Cu: Claudiu 
Bleonț, Iulia Colan, Claudiu Mihail, Ioana Florentina Manciu, 
Cătălin Vieru, Iulia Lazăr, Valentin Mihali, Adrian Andone, 
Tamara Popescu, Dragoș Măceșanu, Alina Mangra, Alexandru 
Dragomir; Data premierei: 17 decembrie 2016.

R eciteam într-o seară nişte însemnări din Jurnalul lui 
Mihail Sebastian şi gânduri negre m-au întristat. Uităm. 
Uităm atât de uşor. Ne silim să închidem stagiuni cu 

evenimente, să deschidem stagiuni cu spectacole-eveniment şi-i 
uităm pe cei ce înaintea noastră s-au străduit să ţină în sărbătoare 
Teatrul românesc. Rar ne aducem 
aminte de cineva şi atunci ne grăbim să 
zicem nişte vorbe, să legăm prezentul de 
trecut. Nu e bine să lăsăm colbul să 
prindă crustă pe coloanele de marmură 
ale Teatrului. Să păstrăm flacăra vie a 
Teatrului românesc!
În tinereaţea mea am cunoscut artişti a 
căror viaţă a fost numai Teatrul şi nimic 
altceva: Crin Teodorescu, Ion Omescu, 
Ion Coman, Gabriel Negry - critici, 
dramaturgi, poeţi, balerini, regizori.
Niciodată n-am aşteptat să vină toamna 
mai repede ca atunci, în anul acela, când 
am început să urc lungul şi anevoiosul 
drum al teatrului cu traista-n băţ plină de 
speranţe şi de vise. Eram nerăbdător să 
ajung la Piatra Neamţ şi să cunosc trupa 
actorilor atât de lăudată în lumea 
artiştilor. După o călătorie de zece ore, 
schimbând mai multe trenuri personale, 
am coborât pe o vreme mohorâtă în gara 
de la poalele muntelui Cernegura. Perla 
Moldovei m-a dezamăgit. Credeam că 
oraşul Piatra Neamţ are tramvaie, 
microbuze, troleibuze, dar... cât vedeai cu ochii, şantier. Blocuri 
neterminate, macarale şi buldozere. Târâind după mine valiza de 
lemn cu lacăt solid de garaj, m-am apropiat de un grup de muncitori 
care aşteptau la dos să se oprească ploaia. Unde-i Teatrul Naţional? 
am întrebat eu. N-am primit nici un răspuns. Oamenii s-au uitat la 
mine ca la unul care a înjurat. M-am retras din calea lor şi am mers 
mai departe târâind valiza de recrut după mine. Urcam pe singura 
stradă care ieşea din gară spre muntele Cozla. Castanii bătrâni cu 
umerii lăsaţi, cu bretonul pe ochi, lăcrimau trist. Nişte copii desculţi 
alergau şi se hârjoneau prin ploaia toamnei timpurii. I-am oprit şi i-
am întrebat dacă au auzit de Teatrul Naţional. Da, au răspuns ei, 

avem teatru dar nu-i naţional, e teatrul 
de stat, stau artiştii în el. Uite nene, e sub 
biserica lui Ştefan cel Mare, mai la deal, 
acolo unde se vede turnul cu ceas, mi-au 
arătat ei cu degeţelele negre de nuci şi 
mânjite de cerneală. Le-am mulţumit 
frumos şi mi-am continuat drumul 
trăgând valiza spre nişte scări care urcau 
la pădure. După un sfert de ceas asudat şi 
ud leoarcă de ploaie am ajuns la scări. Am 
răsuflat uşurat. Sub scări, lângă o clădire 
veche rămasă în picioare, dormita un 
autobuz RATA pe care scria Teatrul de 

Stat. Mai la deal, în stânga clădirii, sta ţeapănă o crâşmă celebră, 
Garofița, a cărei istorie o pot scrie mulţi actori care au trecut prin 
Piatra Neamţ. M-am strecurat pe lângă autobuz şi am ajuns în faţa 
unei uşi scunde pe care scria Poarta, şi mai jos, pe un carton, nu 
trintiti usa. Am bătut în uşă şi am intrat. De după un paravan s-a 

ridicat un oblon mic şi un omuleţ în 
uniformă maro, cu o caschetă pe care 
scria Paza, m-a fixat cu doi ochi de 
viezure şi mi-a zâmbit. Pe cine căutaţi?, 
a întrebat el. Sunt actor, am răspuns 
scurt, şi sunt repartizat la dumnevoastră 
aici. Buletinul? Am scos actul, s-a uitat 
pe o hârtie ce-o avea în faţă, m-a bifat, şi 
mi-a spus: Domnul director vă aşteaptă 
pe toţi trei mâine la ora nouă în biroul 
lui, până atunci, vă odihniţi în cabina de 
sus, urcaţi pe scări deasupra mea. În 
cabină pe o canapea mă aşteptau o 
pătură, o pernă şi două cearşafuri curate. 
Am făcut un duş, am scos din valiză o 
bucată de pâine neagră şi nişte perje, m-
am culcat şi până dimineaţă am dormit 
ne-ntors. Dimineaţă, grijit frumos, am 
ieşit să cunosc locul împlinirilor mele, 
nu înainte de a mă uita la scenă. Întuneric 
şi linişte peste tot. La poartă era acum un 
tinerel subţire cu ochii jucăuşi şi 
zâmbitori care m-a salutat şi mi-a spus 
La ora nouă să fiți la domn' director. Am 
ieşit în faţa teatrului. Peste drum, un 

şantier în lucru forfotea de maşini şi oameni, se ridicau deodată şase 
blocuri legate printr-un fel de pasarelă, unde aveau să funcţioneze 
fel de fel de magazine. M-am uitat la ceas, nouă fără un sfert.
În holul Teatrului o mulţime de lume, artişti, tehnicieni, personal 
administrativ. După cuvântul de deschidere, după îmbrăţişări, urări 
şi îndemnuri, toată lumea la treabă.
Printre cei de faţă nu era greu să observi nişte chipuri deosebite... 
Rada Moldovanu, Cristian Vasile sau Gabriel Negry, Sereda 
Sorbul, Adria Pamfil Almăjanu. Convulsiile tinereţii noastre ne 
grăbeau să urcăm repede, dar repede pe culmile gloriei şi să sorbim 
până la fund cupa succeselor efemere. Nu ne-a tras nimeni de 
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mânecă atunci să privim atenţi şi cu luare aminte gloria monştrilor 
sacri de lângă noi. Seara, după spectacole, aceste figuri legendare 
întârziau uneori pe o bancă lângă teatru. Cristian Vasile cu avânt 
romantic povestea din trecuta lui tinereţe întâmplări fabuloase. Cu 
ţinută severă, doamna Rada, privind în golul depărtării cu tristeţe, îl 
tempera pe regizorul tehnic, care în dezlănţuiri tumultoase amintea 
anii de glorie artistică. Alteori, recita în stilul lui Nottara versuri 
minulesciene Ioanei Manolescu, tânără, subţirică şi frumoasă ca o 
libelulă verde. Ioana, fiică şi nepoată de artişti, îi bătea în strună şi 
atunci doamna Rada se lumina amintindu-şi probabil că odată, 
demult, ea era personajul principal. Doamna Sereda Sorbul, fiica 
marelui dramaturg Mihail Sorbul şi nepoată a lui Lviu Rebreanu, se 
ridica de pe bancă şi cu un gest de lehamite spunea: Cristian, nu 
spurca urechile copiilor şi du-te acasă, bea ceai de tei şi culcă-te.
Dintre toţi cei pe care i-am întâlnit atunci când intram şi eu în lumea 
mirifică a teatrului m-a impresionat de la început în mod deosebit un 
domn distins, de o eleganţă sobră, care-mi părea că vine dintr-o altă 
lume. Am avut atunci impresia că l-am întâlnit printre eroii 
literaturii lui Mateiu Caragiale. Părea un bărbat trecut de 40 de ani. 
Potrivit de înalt, bine clădit, fără burtă, se vedea că a făcut sport la 
viaţa lui. Cu chip plăcut, profil frumos, cu părul ondulat, grizonat, 
mi s-a părut că e încarnarea unei statui greceşti, îmbrăcat elegant în 
culori gri, totdeauna proaspăt bărbierit, mirosind a parfum fin 
bărbătesc. Îşi purta pasul măsurat, atent şi fără grabă, răspundea la 
salut reverenţios, cu demnitate.
Domnul Gabriel Negry, căci despre el e vorba, chiar venea din altă 
lume. Din lumea generaţiei lui Camil Petrescu, Mihail Sebastian, 
Marietta Sadova, Mircea Eliade; vorbea domol, cumpătat, cu glas 
baritonal, îşi alegea parcă atent cuvintele frumoase pe care le 
prelungea şi le sublinia armonios cu mâinile sale expresive. 
Într-un târziu, aflasem de la colegii mai mari că în tinereţe domnul 
Gabriel Negry fusese un balerin renumit şi că datorită frumuseţii lui 
fizice era socotit simbolul generaţiei lui tinere. A absolvit 
Conservatorul Regal de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti. 
Şi-a cotinuat studiile în Franţa, la Sorbona şi apoi în Germania cu 
Max Reinhardt. Întors în ţară, tânărul artist a intrat în mediul 
intelectualilor români care, înaintea celui de-al doilea război 
mondial, au dat un impuls nou culturii noastre teatrale şi nu numai. 
Curentele şi ideile artistice novatoare din teatrul european l-au 
îmbogăţit dar nu l-au contaminat sau tulburat. Prudent, a ales 
totdeauna calea valorilor fără dubii. A montat spectacole la Teatrele 
Naţionale din Bucureşti şi Iaşi, la Teatrul Poporului, la Teatrul 
“Muncă şi Lumină”. Viaţa agitată de după război l-a determinat pe 
Gabriel Negry să părăsească Bucureştiul şi să monteze spectcole la 
teatrele din Reşiţa, Sibiu, Brăila, Galaţi, Ploieşti, Bacău şi în cele 
din urmă la teatrul din Piatra Neamţ. Ion Coman, directorul care a 
înfiinţat teatrul de la poalele Cozlei, l-a convertit să se stabilească 
definitiv şi să contribuie alături de el şi de Eduard Covali la 
edificarea celui mai ambiţios teatru din România vreme de mai bine 
de un deceniu.
Cu răbdare, cu tact pedagogic (fusese o vreme profesor la Institutul 
de Teatru), a contribuit la închegarea unei noi trupe de tineri actori 
formată în majoritate din absolvenţi ai promoţiei lui Radu Voicescu, 
artistul care şi-a legat numele de teatrul şi oraşul ►
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Perla Moldovei.
Înainte de directoratul lui Ion Coman, Şef de Secţie a fost artistul 
Paul Varduca, artist provenit din celebra trupă a Teatrului Naţional 
din Iaşi, consolidată de Ion Sava, care îl cunoştea bine pe Gabriel 
Negry din acea perioadă, şi mai sigur din familia actriţei Sereda 
Sorbul. Ştiu de la talentatul şi inimosul artist Cornel Nicoară, el 
însuşi director într-o perioadă fastă a Teatrului, că profesorul nostru,  
a celor tineri şi nerăbdători de glorie, a montat peste 40 de spectacole 
pe scena ilustrului teatru.
Omul-artist Gabriel Negry nu avea orgolii, răutăţi, hachiţe. Iradia 
linişte, lumină şi bunătate chiar dacă noi, zăbăugi, nerăbdători şi cu 
răutăţi puerile, săream calul uneori. Ne privea cu dragoste şi privirea 
lui ne îmbuna. Spectacolele sale nu erau experimente, nu căuta 
artificii, punea în valoare actorii şi autorul. Observaţiile făcute în 
timpul lucrului cu actorii erau şoapte tainice între patru ochi, discuţii 
prelungite după repetiţii, pe holuri şi pe stradă. In felul acesta proteja 
interpreţii astfel încât să nu-i inhibe, să nu se simtă prost sau umiliţi. 
Ţinea foarte mult să ne intereseze dramatugia clasică românească. 
Ne vorbea des cu dragoste şi cu prietenie de Camil Petrescu, de 
Tudor Muşatescu, de B.P. Hasdeu. Când simţea că s-a copt ideea 
venea cu propuneri în repertoriu... Act veneţian, Sosesc deseară, 
Răzvan şi Vidra, Omul cu mârţoaga ... aşa ne-a maturizat maestrul. 
Ca regizor permanent al teatrului era obligat uneori să pună 
spectacole festive, de serviciu; spun impropriu de serviciu pentru că 
meşterul nostru era un artist diplomat. Scenariile făcute împreună cu 
Edy Covali, cărturar şi om de spirit, ilustru secretar literar şi într-un 
târziu directorul teatrului, la care contribuia artistul Alex Lazăr, 
aveau miez şi idei. Datorită lor am reuşit să-mi fac un repertoriu 
permanent din opera lui Ion Creangă şi Sadoveanu. Simţise 
meşterul Negry că eu am date şi calităţi de povestitor mucalit şi m-a 
îndemnat să-mi aleg texte pe care el mi le-a potrivit puterilor mele. 
Ani la rând, la Bojdeuca din Ţicău, scriitorul Constantin Parascan, 
cel mai documentat biograf contemporan al marelui humuleştean, 
mă îndeamnă să slujim împreună preţ de un ceas în faţa copiilor 
Amintirile în dulcele grai moldovenesc, aşa cum m-a învăţat întâiul 
meu mare regizor, simplu, frumos, fără vulgarităţi.
Vulpoiul din spectacolul Răzvan şi Vidra a fost ultimul rol pe care 
meşterul Gabriel Negry mi l-a încredinţat. Mă transferasem la 
Teatrul Naţional din Iaşi şi ţineam mult să fac un rol frumos. L-am 
făcut. Acum când îmi amintesc perioada aceea, când se pregătea 
spectacolul, îl văd bine cu ochii minţii pe delicatul şi eminentul om 
de cultură. 
La Iaşi, am intrat într-un colectiv nou şi alte gânduri şi alte griji au 
început să mă bată. Şi totuşi nu l-am uitat pe binefăcătorul meu, am 
ținut legătura cu domnul Gabriel Negry. Mi-a scris în câteva rânduri 
şi eu i-am răspuns. De la o vreme firul s-a rupt şi nu mai ştiu nimic. 
Citind albumul de suflet al lui Cornel Nicoară, m-am gândit că  
timpul nu trebuie să ne aducă uitarea celor care au contribuit la 
formarea noastră şi că avem obligaţia să întreţinem vie flacăra 
aprinsă de înaintaşii noştri.� 
S-ar cuveni cioplit în marmură chipul frumos al artistului Gabriel 
Negry şi pus în faţa Teatrului Naţional al Tineretului din Piatra 
Neamţ. Ca să nu fie singur, alături de el ar trebui să fie Ion Coman şi 
Eduard Covali, ctitorii acestui lăcaş de cultură şi lumină. 

lbumul Songs Of Love And Hate a întărit în 1971 şi a lăsat A pentru totdeauna imaginea unui poet modern de o 
complexitate, de un efect al scriiturii, ca vers şi 

interpretare muzicală, cu totul originale. Leonard Cohen s-a dovedit 
şi a rămas în perspectiva timpului un artist al protestului, dar nu al 
protestului faţă de o anomalie politică şi socială imediată, concretă, 
împărtăşit de colectivitate. La Cohen protestul era mai mult un 
ochean întors spre sine, unde se aglutinau într-o lavă cu valuri 
zbuciumate sau liniştite, suferinţe de tot felul. Poet autentic, el a fost 
menestrelul singurătăţii, iubirii, dezamăgirii, suferinţei, urii. Un 
creator care a auzit muzica din versuri rostind-o, dîndu-i o formă 
unică. Şi Cezar Ivănescu a păşit pe această dublă cărare. Impresia 
este completată de asemănarea vocilor celor doi: aspre, grunjoase, 
la Ivănescu deseori cu accente de violenţă şi îndîrjire, dar cu aceeaşi 
n e l i n i ş t e  a  i d e i l o r ,  c u  a c e e a ş i  i n c a n d e s c e n ţ ă  a 
rostirii/tînguirii/incantaţiei/îngînării versului transformat în 
melodie.   

1Pe al patrulea album discografic , deşi versul rămîne fratele geamăn 
al cîntecului, elementele pur muzicale cresc în importanţă, dar tot ca 
efect al cuvintelor lirice curajoase inspirate de experienţele 

2sentimentale şi erotice ale autorului . În modul de a cînta al lui 
Cohen şi prin diversificarea aranjamentelor instrumentale. Dovada 
apare încă din prima piesă (Is That What You Wanted), cu un grup 
instrumental de acompaniament incluzînd pianul, chitara 
amplificată cîntînd din nou în stil country, chitara bas, bateria şi 
două saxofoane - pe lîngă vocile feminine cu care ne-a obişnuit. 
Pentru prima dată el are accente vocale puternice, întărind legătura 
cu genul rock. Nedorind să-şi oxideze imaginea stilistică impusă 
breslei şi publicului, Cohen s-a întors, cu poemul Chelsea Hotel 
nr.2, la stilul baladesc ce „suporta”, în viziunea lui, doar trompeta 
întovărăşită de voce şi chitară acustică. Iar Lover, Lover, Lover ar 
putea fi chiar o muzică de dans, dacă textul nu te-ar obliga să asculţi 
cu atenţie. Iată necesara supremaţie a textului asupra muzicii în 
cazul genului folk. Piesele de pe acest album au fost dispuse ca o 
alternanţă a ritmului decis-deschis cu pulsul interior al incantaţiei 
îmbogăţită de sonoritatea viorilor şi familiarelor trompete, de 
acordurile fin atinse pe corzile chitarei, de două-trei acorduri 
solitare ale pianului. Cred că acest Field Commander Cohen este 
unul dintre cele mai frumoase şi interesante poeme ale eroului 
nostru, exemplu desăvărşit de comuniune a versului cu muzica.
În blender-ul stilistic mînuit de Leonard Cohen s-au adunat pentru 
următoarea „pagină” a albumului (Why Don't You Try) chitara 
acustică, banjo-ul, celesta (cu doar cîteva picături sonore dulci) şi 
clarinetul ce îşi rezervă în final un scurt moment improvizat. O 
relaţie pasageră între country şi jazz, neaşteptată dar tandră. Tot 
inedită ca dispunere a timbrurilor instrumentale (chitară, 

tamburină, viori ascultate în trecere), There Is a War cedează, totuşi, 
supremaţia versurilor în care este devoalată încrîncenarea legăturii 
dintre Cohen şi Suzanne Verdal - personaj atît de poetic descris în 
primul şi binecunoscutul cîntec din seria discografică  de debut 
(nostalgia autorului faţă de Edenul oricărui început de iubire - 
nostalgia ascultătorului la amintirea primului şi romanticului 
cîntec). Chitara acustică, orga Hammond, viorile, trompeta, 
trombonul fac obişnuita echipă de acompaniament într-un vals 
romantic, pentru a-l convinge, măcar o dată, pe baladist să cînte şi 
cu „anticele” silabe ce nu trebuie traduse: la-la-la. E „imaginea” din 
„buletinul” poetului, prezentat vreme îndelungată la intrarea în 
zona de atenţie a ascultătorilor din cluburi şi săli de concert, sau din 
preajma aparatului de redare a înregistrărilor. Cohen reaminteşte 
vocaţia fatală a lui Orfeu: a singer must die for the lines in his voice. 
Cîntăreţul trebuie să-şi dea viaţa pentru melodiile sale - chiar dacă 
suferinţa vine din neîmplinirea iubirii, din minciună, din 
neputinţă.Tristeţea şi dezabuzarea îşi găsesc expresia în vocea 
„plictisită”, în notele glisate ale trombonului, în sunetul vătuit al 
trompetei cu surdină, în clapele atinse cîte două-într-o doară ce fac 
să vibreze corzile dezacordate ale pianului (I Tried To Leave You). O 
altă bijuterie pe platoul New Skin..., Who By Fire adună vocea 
poetului, vocile feminine şi viorile într-o miniatură ce îndreaptă 
gîndul spre compoziţia de tip academic. Un opus muzical sprijinit 
pe versuri, la fel ca toate celelalte, pretinzînd ascultătorului 
familiaritatea cu poezia şi melodia lui Cohen. La finalul albumului, 
despărţirea e strigată cu disperare, ca la început (Leaving Green 
Sleeves).  
Bob Johnston înlocuit cu Phil Spector = „schimbarea la faţă” a lui 
Leonard Cohen. Un Cohen pe cît de plin de sine, pe-atît de repede 
înhăţat de un dictator înţepenit călare pe gardul ce desparte 
normalitatea de nebunie. E de mirare şi acum de ce a acceptat Cohen 
alterarea imaginii sale nu prea uşor impusă publicului şi criticilor. 
Să fi crezut, îmboldit şi el, ca atîţia alţii, de dorinţa succesului, în 
ajutorul lui Spector, totuşi, un producător de succes? Ce a simţit 
cînd a ascultat mixajul sonor al primei piese (True Love Leaves No 

3Traces) din noul său album?  Vocea i se pierde printre viori, flaut 
(care se aude prea tare), trompete şi glasurile grupului feminin de 
acompaniament, iar melodia nu îl reprezintă. Totul aminteşte de 
formaţiile pop la modă ale anilor '70. În continuare (Iodine) 
saxofoanele şi ritmul, improvizaţia saxofonului alto şi „partitura” 
fetelor aruncă totul în derizoriu. Deşi inutil, nepotrivit orchestrat la 
nivelul muzicii comerciale de la începutul deceniului 1961-1970, 
cu interminabilele note „ţinute” la viori şi corul din fundal care 
parcă nici nu respiră, episodul al treilea de pe disc (Paper Thin 
Hotel) păstrează o fărîmă din stilul lui Cohen, lăsînd aceeaşi 
impresie aproape jalnică pentru o înregistrare purtînd numele 
poetului. Şi, mărturisesc, am încercat cît am putut să nu mă las 
prizonier experienţelor de audiţie ocazionate de albumele 
precedente! Mai departe (Memories) Cohen rămîne Cohen doar 
pentru textul şi stilul său de a cînta - în rest, corul neîntrerupt este 
alienant, iar saxofonul tenor demolează aproape tot ce a mai rămas 
din prezenţa titularului. 
I Left A Woman Waiting  recondiţionează oarecum stilul lui Cohen, 
dar litania neîntreruptă, de-a dreptul enervantă, a flautului şi a 
viorilor menţine toată piesa în ambientul kitsch, duşmănos 
spiritului cohen-ian. Şi derizoriul continuă (Don't Go Home With 
Your Hard-on) cu trompete, tromboane plus doi percuţionişti numai 
buni pentru o petrecere dansantă. Mă întreb dacă e de sesizat aici 
vreo intenţie ironică a canadianului... Petrecerea nu poate înceta 
tocmai cînd începe o piesă de country (Fingerprints), cu viorile, 
chitara, pianul şi bateria cu ecou amintind de starul pop Ricky 
Nelson şi al său hit Hello, Mary-Lou (1961). Ce mai e de aşteptat de 
la ultima prezenţă a lui Cohen pe acest disc? O dovadă, cît de mică, a 
restului conştiinţei de sine. Dovada există (Death Of A Ladies' 
Man). Recunoşti maniera incantatorie, minată, însă, de vocea 
feminină ce dublează melodia la terţă. Corul abulic din fundal şi 
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viorile menţin o stare amintind plutirea onirică din 
4Across The Univers (Beatles)  sau, iarăşi, producţiile 

Pink Floyd. E greu de crezut că voi asculta încă odată 
acest disc. Prost receptat (pe bună dreptate) de critici, 
discul a însemnat eşecul grav al producătorului Phil 
Spector şi un puternic deficit de încredere în Leonard 
Cohen.
Salvarea, pe plan muzical, a venit de la frumoasa şi 
originala Joni Mitchel, care i l-a prezentat lui Cohen 
pe Henry Levy, producătorul unora dintre albumele 
sale. Deosebirea, esenţială şi totală în lucrul pentru 
noul disc, a fost în primul rînd libertatea deplină a 
autorului în relaţie cu noul producător. În al doilea 
rînd, instrumentiştii selectaţi pentru înregistrări au 
respectat spiritul versurilor şi melodiilor lui Cohen, 
deşi fiecare aparţinea unor tradiţii diferite: violonistul 

5Rafi Hakopian era rom, interpretul la oud , John 
Bilezikjian, provenea din Armenia, formaţia 
mexicană cultiva stilul popular mariachi, membri ai 
grupului Passengers, cele şase voci (pe care nu le pot 
considera mereu „de acompaniament”) şi toţi ceilalţi 
instrumentişti, inclusiv aranjorul John Lissauer şi 
orchestratorul Jeremmy Lubbock, reprezentau 
muzica modernă anglo-saxonă. În al treilea rînd, tot în 
contrast cu modul de lucru impus în 1977 de Phil 
Spector, toată lumea a respectat programul la 
înregistrări, nu au existat aşteptări extenuante, 
alcoolul a lipsit, toţi instrumentiştii s-au bucurat din 
partea lui Cohen de încredere absolută. 
În privinţa tradiţiei, mai trebuie remarcată orientarea 
sa spre poezia şi muzica trecutului. Un vechi text 
japonez i-a inspirat Ballad Of The Absent Mare, un 
poem persan din secolul al XIII-lea fundamentează 
The Guests, iar cîntecul scris în 1842 de Antoine 
Gérin-Lajoie despre rebeliunea canadiană din anii 
1837-1838 a nutrit scrierea lui Cohen The Lost 
Canadian (Un canadien errant). Încă din primul 
moment al discului, The Guests, este reconstituită 
atmosfera poetică familiară din albumele anterioare 

1New Skin For The Old Ceremony, Sony Music Entertainment Inc., 
Columbia, New York, 1974
 2Dincolo de naiadele ce îl prindeau în mreje într-o ţară sau alta, trei au 
fost obsesiile convertite în poeme: aceeaşi năbădăioasă Suzanne Verdal, 
inaccesibila Nico şi turbulenta Janis Joplin. 
 3Death Of A Ladies' Man. CBS Records, New York, 1977
 4Piesă produsă tot de Phil Spector. 
5Instrument cu corzi folosit în muzica arhaică a unor zone cum sunt 
Pakistan, Arabia, Grecia
6Mihăieş, Mircea - Viaţa, patimile şi cântecele lui Leonard Cohen, citîndu-
l pe poetul canadian Irving Clayton (pag. 115)

(cu excepţia celui supervizat „la sînge” de Phil Spector): melodia 
melancolică, vocea şi chitara lui Cohen sunt cald luminate, vocile 
feminine au o sonoritate suavă, iar vioara, oud-ul şi orga Hammond 
par să adauge prea multă „frişcă” pe melodie. Par, fiindcă şi acum 
Cohen se apropie mult dar nu atinge linia atît de subţire ce desparte 
sentimentul autentic, ardent, de expresia lacrimogenă. Explicabilă 
prin originea sa de evreu, prezenţa viorii însoţită de grupul de viori 
mariachi, de vocile muiate în miere ale grupului vocal feminin au, 
într-adevăr, toate şansele să transforme aceste compoziţii literar-
muzicale în poeme de inimă albastră, de of înlăcrimat, dar muzica 
emoţionează în cel mai frumos sens al cuvîntului.  
Humbled in love e un blues senzual, după cum e interpretat de Cohen 
- paradoxal, cu vocea lui indiferentă-rugătoate, cu vocile bărbăteşti 
în registrul grav ce amintesc la refren grupul vocal din multe 
producţii ale lui Frank Zappa, cu contrabasul cărnos, saxofoanele şi 
chitara tînguită, cu accentuarea puternică a ritmului. The Window 
este dovada mariajului din dragoste: lirismul iudaic (excelent solo-
ul fierbinte de vioară), balada americană (cu chitara acustică şi 
vocile femine). Pentru Came So Far For Beauty, formula 
instrumentală pian-contrabas-trompete converteşte poemul într-un 
imn întristat de o aleasă sobrietate. Începutul cîntecului The Lost 
Canadian pare a-l împinge pe neîmpăcatul Leonard Cohen în fiesta 
mexicană, străluminată de sonoritatea puternică a trompetelor şi de 
corzile dulci ale viorilor formaţiei mariachi, de acompaniamentul 
ritmic al chitarei acustice. Cîntul lui Cohen în limba franceză, ieşit 
din sobrietatea poetică ştiută, emulînd interpretarea amatoristică 
punctată şi de cîteva note false, conectează la universul mexican 
ceva din spiritul muzicii populare franceze. Dar, reamintesc, 
melodia a fost compusă în secolul al XIX-lea de un canadian francez. 
O baladă americană de tip country, o melodie simplă delicat cîntată 
de Cohen cu acompaniamentul orgii, al instrumentelor cu corzi, al 
personajului principal al discului - vioara - transformă cîntecul 
simpluţ The Traitor într-un moment poetic de subtilă caligrafie 
sonor-muzicală. Our Lady Of Solitude îmi pare a fi o piesă integrată 
în atmosfera discului, dar fără personalitate. În schimb, The Gypsy's 
Wife este încă un poem întristat, incantat de vocile lui Cohen cîntînd 
la terţă, de acelaşi contrabas puternic amplificat, de chitara acustică 
discretă şi de vioara cu sunet vibrat mărunt. Poemul a fost vizualizat 
într-un clip. The Smokey Life se apropie de spiritul jazz-ului datorită 
pulsului ritmic de tip swing susţinut cu fineţe de contrabas şi baterie, 
armonizat de pianul electric şi de chitara acustică. Melodia este 
comentată liric de oboi, Cohen rămîne înconjurat de frumoasele 
grupului vocal Jennifer Warnes şi Sharon Robinson, cu armonii 
transparente, şi de sunetul dulce al viorilor - iată un aranjament 
instrumente-voci încîntător, ispitind la repetarea audiţiei. Albumul 
se închide cu Ballad Of The Absent Mare - imaginea clasică a lui 
Cohen aedul întristărilor fără leac, salvat de apropiata prăpastie a 
disperării de viorile şi trompetele mexicane graţios înlănţuite într-un 
tempo de vals. Deşi atît de rafinat desenate, melodiile şi sonorităţile 
instrumentale au rol de ambient muzical pentru versuri. E uimitor şi 
admirabil cum, păstrîndu-şi identitatea poetic-muzicală din albumul 
debutului, publicat cu exact un deceniu în urmă, Leonard Cohen, 

6cîntăreţul „neliniştii, al durerii, al înstrăinării, al singurătăţii” , a 
recîştigat admiraţia criticilor şi a publicului european, meritul său 
fiind cu atît mai important cu cît epoca folk se afla la crepuscul. 
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eloc dispuse a aştepta ca-ntreg raiul verde să-nceapă D privirilor a se desconspira, într-una dintre serele Grădinii 
Botanice Iaşi, azaleele şi "Inima" fac, în tandem 

echilibrat, primul pas. Atipicul locaţiei şi îmbrăţişarea sa, ca scenă a 
unui dublu demers expoziţional, sunt detalii de al căror strat şi 
substrat m-am, pozitiv, legat încă din anul precedent, când 
"parteneriatul" s-a, practic, perfectat. Constat însă cu vădit 
entuziasm că senzaţia nu s-a disipat, iar simpla intersecţie a 
cuvintelor seră şi inimă, încă îmi lasă un gol uşor euforic în stomac. 
Cele două îmi par că se întrepătrund genetic pe undeva. Ce e inima 
dacă nu un alt trunchi (aortic) readaptat? Îi trebuie sevă, o zonă de 
confort, rădăcini pentru a extrage esenţa şi libertatea spaţiului 
vertical totodat'. Se ofileşte, închide uşi după ea, se pliază unui 
mediu încorsetat, devine inertă sau arde-cenuşă dacă deşertul s-a 
generalizat. Şi când să strigi Stop joc, Haait, s-a terminat! picură din 
neant vreo mixtură de leac (posibil mineral?) servită la timp, spre a o 
regenera.

Dar, după cum aminteam, conotaţiile locaţiei mi-erau familiare deja. 
Provocarea aservea mai curând depăşirea unui supra-înălţat tipar, 
legat de viziunea pe care o puteau convingător articula, cei câţiva 
zeci de artişti plastici co-semnatari. Câte idei să mai pice pe-un 
singur subiect? m-am retoric întrebat. Şi cred că acest binevenit 
artificiu, al curiozităţii, al unui bine dozat suspans, suprapus cu bună 
ştiintă peste obiectul unui vernisaj, devine un atu interesant. 
Picanteriile atrag, iar demersurile artistice coordonate de Ionela-
Sandrina Mihuleac nu duc, din fericire, lipsă, nici de condiment, nici 
de impact. Dincolo de tehnici şi maniere picturale, vitale în orice 
plan, sper ca arta modernă să nu se dezică de solul fertil al ideilor 
creativ sondate în ultimii ani. E un teritoriu ce merită cucerit pas cu 
pas, fără epatenţe de adolescent revoltat. (După cum, să fim sinceri, 
s-a mai întâmplat.) Acolo, cred, e câmpul de joacă, unde posteritatea 
poate da unui trecut, altfel genial, replica. 
Dacă te simţi profund ataşat de rezultat, în acest univers al inimii 
artefact, e şi pentru că treci fluid printr-un proces... decontaminant. 
Vii fireşte cu omniprezentul bagaj. Îţi e practic imposibil să te 
dezbari instant de discursul ce ţi-a fost între timp, insistent predat şi 
expus deformat. Redusă la simbol peiorativ, telenovelistic-dulceag 
sau comercial, ţi-o imaginai escaladând vitrini şi stereotipii 
dezinhibat, fără a mai cunoaşte vina evadării dintr-un piept uman. 

(DE)PUS PE INIMĂ 

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Fise și fișe după Afișe

Iată de ce, studiind exponat, după exponat eşti convins argumentat, 
până în punctul în care înclini să percepi periplul tocmai încheiat 
drept un manifest legitim al celor care aveau ceva de recuperat. A 
celor dispuşi să facă din trăiri o conversaţie la nivel senzorial şi din 
destăinuire prag. 
Ce simţi după autenticul prag e deja alegerea ta. Ai liberul arbitru al 
abordării, deci şansa reală de-a şi experimenta. Poţi privi, de pildă, 
spaţiul, ca pe un bol cu surprize. Ca pe caseta cu bileţele scoase acuş-
acuş de vreun peruş. Fiecare exponat e un loz în plic către care eşti 
îmbiat să alegi şi să extragi. Şi eşti pe bună dreptate curios, dacă 
alegerea te va ghici, se va fidel plia sau dimpotrivă, te va, razant, 
rata. Doar că inima nu funcţionează aşa. Nici expoziţia. Fiecare 
artefact "despăturit" are un potenţial mesaj. Nutrit. Unul nu într-atât 
de cifrat încât să nu-ţi oferi şansa de-a-l interpreta.Totul se 
preschimbă aşadar mai curând într-o vânătoare de indicii, decât într-
un limbaj binom, cu Da-uri sau Nu-uri pe care le-ai putea rosti 
uniform. Vei găsi că interconectarea pieselor e uimitoare. Cu atât 
mai mult cu cât trebuie să fi fost la mijloc şi o doză verosimilă de 
pură întâmplare. 
Primul impact e asigurat de amalgamul de texturi, pe care nici nu-l 
gândeai posibil măcar. Lut şi pânză, sticlă şi sârmă, lemn şi 
ceramică, piatră, cânepă şi iarbă. Asocieri diverse deservind aceeaşi 
gamă. Cât despre simboluri, deţin la rându-le o stratagemă pseudo-
mascată. Fie şi doar motivul zborului dacă l-ai aprofunda, și te poţi, 
facil, lansa într-o pledoarie vizuală covârşitoare despre libertate, 
fericire fără îngrădire, Ecleziast, frământări de îndrăgostit, exil, 
elixir şi mit. O aparentă filiaţie aşadar, suficientă pentru a trasa un 
cordon comun ombilical (care tematic se impunea) dar nu într-atât 
de insistentă încât să-ţi distragă atenţia de la ce era esenţial. 
Varietatea. 
Ai lucrări-nterogaţie, lucrări-eseu, lucrări-intenţie, lucrări-senzaţie. 
Nu şi răspunsuri finale, bătute în cuie sau inatacabile, astfel încât te 
laşi plăcut corupt şi li te arunci aluziilor ăstora plastice în braţe, 
bucurându-te maxim de nuanţe. Vei constata că imaginaţia-ţi preia 
stafeta, redecorând artizanal povestea, după gust şi genealogicul 
arbust. A mea a preferat să creioneze un bâlci animat, deschis 
perpetuu pe undeva, într-un târg-enigmă, cu nume uitat. Aşa îmi 
pare, acum, inima. Bâlci seducător, cu euforii de-o clipă, drame şi 
capcane. Un Axis mundi ros de carii, dar încă funcţional. Serios!, 
dacă mi-aş putea raţional vizita inima, cred sincer că fix în filmul 
ăsta aş intra. Caruselul rămâne, fireşte, elementul central. Împins de 
forţe centrifuge contrare. De la Beatitudine la Sacrificiu, de la felia 
de cer la underground sau lacătul pus pe capcana Zonei de comfort 
în care te-ai retras. Sus sau jos, aşadar, poate că nici nu e relevant. 
Ideea e să simţi vântul în plete, pulsul accelerat şi lumea văzută 
diluat, prin cercul de lumini format. 
Atracţiile complementare? Sunt toate puse în mişcare. Toate! 
Colorate, simple sau sofisticate. Simultaneitatea lor însă e aproape 
obositoare. Ca frânturile muzicale suprapuse neinteligibil, 
provenind din surse aleatorii. E o forfotă dintr-asta, cu sonorităţi 
alternante, deşi, ciudat, tu eşti singurul petrecăreţ vizat. Cu-atât mai 
bine îţi spui şi le iei pe rând la încercat, deşi încă intrigat de tot acest 
major efort, depus de cine ştie ce proprietar nesăbuit, în van.
Într-un colţ, cosmetizat în vrăjitoare cu abilităţi speciale, destinul 
citeşte-n cafea. Îţi prezice Peţitori, Păsări şi case şi pentru o 
monedă în plus, un ritual ce-ar desface tot ce nu-ţi dă pace sau nu-ţi 
(mai) place. Îl crezi entuziast, îl asculţi cu naivitate şi nesaţ. 
Dragostea însă e (o certifică studii de specialitate) nici mai mult, nici 
mai puţin, decât un tăvălug de vată roz, pe băţul unei minciuni 
sfruntate. Te înfrupţi aşa cum de altfel se şi aşteapta, cu Pasiune şi 
fără prejudecată, crezând lacom că ţi-a fost, pe veci, cedată. Şi până 

să realizezi că nu-i aşa, e pe trei sferturi 
terminată deja.
Aşa cum fluturii au uneori de lemn carcase, 
nici bâlciului ăstuia nu-i lipseşte secţiunea de 
spaime şi angoase. Nu poţi înainta fără să treci 
prin tunelul ingrat, bântuit şi premeditat 
plasat. Nu tocmai purgatoriu, ci mai curând 
Penitenciar temporar, spre care ceva te 
atrage hilar, te opreşti înfricoşat şi intri 
asumat, deşi ştii c-ai să te întrebi la final, cine 
sau ce te-a pus să ceri bilet. Intri Richard 
inimă de leu şi ieşi Suflet neisprăvit. Istovit 
de fobii şi nostalgii, nici unul dintre acoliţii pe 
care penitenţele i-au mistuit nu va mai fi la fel, 
după ce va fi ieşit. 
Nu-i, cred, nevoie de filosofii existenţiale să 
constaţi că deşi doare, o inimă nouă, pe un 
fundal ars, e, prin contrast, mai plină de 
culoare. Această Inimă a păsării Phoenix 
primită în dar, e definită, suplimentar, de o 
raţiune a sa. Nu mai crede doar în instinct, cât 
în decantare. Atrage prin acestă Disoluţie a 
eului, ca într-o Cină de taină, suflete 
migratoare. Primeşte cu distincţie doza de 
Premoniţie şi-l va putea, finalmente, 
vizualiza pe Mesager-ul rânduit a-i reda, prin 
iubire, aura. 
Pe de altă parte, inima dintru' început, cea 
nebunesc de-entuziastă,  primeşte  un 
ataşament pe viaţă. Un ego inversat. Şi odată 
alipite, Sensul unic al Clepsidrei devine din 
pură fatalitate, protocol acceptat. Rostirile, 
Din inimă, către celălalt, ating un prag al 
sincerităţii mai puțin controversat şi 
inevitabil cald, deşi, paradoxal, constaţi că 
s ingura Prietenie  necondiţionată  e 
întotdeauna strict personalizată .  E o 
Rugăciune-pact între tine cel de azi şi cel ai 
cărui paşi s-au iremediabil impregnat pe 
piatra de râu pe care-a călcat. E firul vegetal 
care n-a stagnat şi care îl/ te seduce, cu 
ciclicitatea sa. Sus-jos, sus-jos, carusel 
improvizat. 
Cred că există un timp suspendat, când 

 "Am împrumutat/ Cu camătă/ Clipele pe care/ Mi le-am dorit (...) 
Un somn adânc/ Îmi primejduieşte/ Fiinţa/ Nu pot să o dezleg/ De 

viitor din mers" � � � � �                                                                                                                                  
George Pîrîu

indiferent ce oglindă ai proba, reflecţia/ reflexia s-a schimbat. Nu-ţi 
vezi doar chipul sau trupul intact, ci şi ...inima. E singura pe care n-o 
poţi fenta sau stilistic retuşa. N-o poţi acoperi cu fond de ten, nu-i 
poţi recalcitrant sugera o rochie mai "ca lumea". Imaginea ei te va 
mişca. Depinde de ce ascunde, nu-i aşa? Da' chiar, "Tu ce-ai în a 
ta?" 
E întrebarea pe care o lansează deschis Ileana Horoba-Danci, prin 
lucrarea sa şi pe care o trec, la rându-mi, peste prag. I-au răspuns 
creativ, mai mult sau mai puţin detaliat artiştii plastici semnatari. Au 
încercat s-o facă şi poemele-răvaş, pe care eşti invitat să le ridici din 
pieptul scobit al unui trunchi de copac. Uite că totuşi era şi-un loz, 
fără plic, pe undeva. Câştigător? Ei bine, da. Altfel motto-ul 
introductiv nu exista. 
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Visătorul şi paşnicul poet Lucian Blaga, care credea „că veşnicia s-a născut la 
sat” şi care care vedea lumea ca pe o „mare lacrimă”, a avut în operele sale şi 
spirit elen, într-un anumit grad. În afară de traducerile de excepţie pe care le-a 
făcut din filosofia universală, poetul a tradus şi din poezia greacă modernă (în 
special din Kostis Palamas), în vreme ce anumite poeme de-ale lui prezintă 
temă grecească. Pe de altă parte,  poeme ale lui Lucian Blaga au fost traduse 
în limba neogreacă de literaţi eleni ca Dimos Rendis-Ravanis şi Kostas 
Asimakopoulos, precum şi de românul Victor Ivanovici. Înainte de poetul 
necuvintelor (Nichita Stănescu), Blaga  a fost poetul tăcerii, dat fiind că, 
pentru el, muţenia (nu cea din copilărie, ci alta, (auto)impusă pe vremea când 
era persecutat) însemna modestie, discreţie şi demnitate. Sugestive în acest 
sens, două fragmente de poeme din opera lui ne-au determinat să le 
reproducem mai jos şi în greacă, în urma prezentării poetului la unele 
manifestări culturale recente din Republica Elenă: 

„Mi-au secat pleoapele / şi-n inimă apele.” (Cântecul călătorului 
în toamnă)

«Ξεράθηκαν τα βλέφαρά μου / και στην καρδιά μου τα νερά.»�
“De ce tăceţi voi, tineri cântăreţi? / Uitarăţi cântecul ce-l cere firea 

? / Sau aşteptaţi / ca inima, ce are dreptul la odihnă, / să cânte-n locul vostru şi 
iubirea ?” (Prolog)

«Γιατί σωπαίνετε εσείς, νέοι τραγουδιστές / Ξεχάσατε το τραγούδι 
που θέλει η ανθρώπινη φύση; / Ή μήπως περιμένετε / η καρδιά που 
δικαιούται ανάπαυση / να τραγουδήσει και την αγάπη στη θέση σας;»

Ca o altă ilustrare a unei stări de spirit inundate de tăcere, pace şi 
netulburare, iată şi un sugestiv poem blagian, urmat de versiunea lui 
grecească.

În loc de bună dimineața 
Într-o zi de basm înalt 
am plecat cu muzele -

să-şi vânture sub cer brumat 
inima şi bluzele.

Colo sus pe mândra coamă 
ele vor să treacă-n toamnă, 

iară eu să înverzesc 
ca un pom dumnezeiesc.

                           
Αντί να πω καλημέρα

Μια παραμυθένια μέρα
πήγα με τις μούσες 

να κυματίσουν στον ομιχλώδη ουρανό
την καρδιά τους και τις μπλούζες. 

Εκεί στην ψηλή κορφή
αυτές ήθελαν το φθινόπωρο
ενώ εγώ ήθελα να πρασινίσω

σαν ένα θεϊκό δέντρο.

 Prezentare și traducere de Valeriu MARDARE

PIERDEREA ÎNĂLȚIMII
E cerul

În cădere liberă
Iar tu te sperii

La cel mai neînsemnat cutremur
Nu cumva să-ți pierzi

Pământul de sub picioare

Și poate sunt invidios
Că ai ochii deschiși

Iar eu casc gura
Și mă împiedic ici-colo

Măsurând cât s-a micșorat
Orizontul copiilor

Sperând că va veni o zi
În care ignorând gravitatea

Vom cădea înspre stele
Și poate sunt invidios

Că tu pășești pe picioarele tale
Iar eu vorbesc despre lucruri nepământene

Dar frate ți-amintești ce mult
Am crescut într-o noapte

Și cum ne-am trezit pregătiți
Să prindem cerul de picioare?

PARALIZIA PRIVIRII
Te chinui

Să-ți cureți fața
De privirile altora

Dar ele ți-au pocit
Imaginea așa încât
Nu-ți mai amintești

Cum te vedeai
Atunci când ochii tăi

Se uitau cruciș spre nevăzut

Acum îți vezi deja fața
Cu ochii lor

Și e târziu să-ți schimbi punctul de vedere
Sau să dobândești o nouă față

Observându-le privirea

Asupra vieții tale
Ți-a paralizat propria-ți privire

Și-ai rămas privindu-te
Prin gaura cheii altora

Om ce n-a crezut
În propriii săi ochi

RESPINGEREA TRANSPLANTULUI
Am încercat să fac hârtia

Să te iubească așa cum o fac eu
Sau măcar să te suporte

Însă ea a ripostat
Te-a respins

Ca pe-un transplant incompatibil

Știa
Că dac-o să vii

Va muri
Și va deveni viață

ÎNTOTDEAUNA MĂ CHEAMĂ TOMA
Întotdeauna mă cheamă Toma

Trebuie să par
Demn de numele meu

E greu să porți un așa nume
Când ceilalți cred

Tu trebuie să ceri dovezi

Trebuie să pun degetul
În semnul cuielor

Sunt învățat să cercetez adevărul cu răni
Să mă îndoiesc de durerea celorlalți

Să neg minunile
Zeilor și pe-ale oamenilor

Sunt constrâns să vorbesc cu rănile
Să pipăi viitorul

Pe trupul crucificat al memoriei
Sunt condamnat să ispășesc o viață

Ca să rechem coșmaruri
Să mă lupt o viață

Ca să nu amuțească rănile

Dar credul fiind în profunzime
Am aderat la adepți

Cu primele dovezi suficiente
Așa de mult aveam nevoie 

Să cred în Înviere

Dar acum că sunt și eu
Pe cruce

Și-am învățat pe trupul meu
Ce înseamnă viață

Și câtă fiere picură din speranță
Pe buzele însetate de visuri

Nu știu dacă mai este timp
Să părăsesc

și viața viitoare

Prezentare și traducere de Ilie STĂNUȘ 

 
ăscut în 1979 în oraşul Arta, Thomas Ioannou şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa la Preveza. După absolvirea N studiilor de medicină la Universitatea din Atena lucrează ca neurolog. Prima culegere poetică, Hippokratous 15 
(apărută în 2011 şi reeditată în 2014) i-a adus Premiul de Stat pentru Debut în 2012. Poeme şi eseuri ale lui sunt 

găzduite de reviste literare, de ziare şi de antologii. Membru al echipei redacţionale a revistei trimestriale de poezie Ta 
Poietika. Poeme ale lui au fost traduse în engleză, germană, italiană şi spaniolă. În 2017, placheta de debut urmează să apară 
în ediţie bilingvă (greacă-franceză) la Editura Desmos.

THOMAS IOANNOU

Εγώ να μη σου δίνω, κι ο κόσμος ας το λέγει. TRAD. [Important este ca] 
eu să nu-ţi dau, iar [în rest] lumea las-o să spună [că aş fi darnic]. EXPL. Se 
referă la un om meschin, căruia îi convine falsul renume de persoană 
generoasă pe care îl are, dar care are grijă ca în realitate să nu fie aşa. 
POVESTEA spune că ruda unui popă zgârcit i s-a plâns acestuia că toţi cei 
din jur afirmă despre ea că zilnic primeşte bunătăţi de la el. Prin aceste 
cuvinte, încerca să-l convingă să-i mai dea şi ei câte ceva, măcar de ochii 
lumii. Dar părintele i-a dat replica de mai sus, care apoi a devenit proverb:  
Lasă să zică cumătra, bine că nu-i adevărat. / Eu să nu dau, lumea las să 
zică (după  PROVERBE ROMÂNEŞTI COMPARATE).

PROVERBE ȘI ISTORISIRI GRECEȘTI 

Pagină realizată de Andreas RADOS și Valeriu MARDARE

LUCIAN BLAGA, 
ÎN SUNETE GRECEȘTI...

SPIRITUL ELEN-SINTEZE EUROPENE

Templul lui Apollo din Delphi

Apare sub egida Fundației pentru Promovarea Culturii
Balcanice și Europene „RIGAS FEREOS”- Iași, România

cu sprijinul financiar al Fundației
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„Cine 
gândește 
liber, 
gândește 
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Rigas FEREOS
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controverse

ntre anii 1653 și 1658, patriarhul Macarie al Antiohiei 

Î întreprinde o călătorie în țările ortodoxe, cu scopul de a aduna 
fonduri pentru plata datoriilor patriarhiei. În cursul acestei 

călătorii, care îl aduce și în Moldova, el este însoțit de arhidiaconul 
Paul din Alep, care ne lasă o relatare în limba arabă a călătoriei. 
Manuscrisul arab a fost tradus și publicat în limba engleză și apoi 
parțial în limba română, sub titlul  Călătoriile Patriarhului Macarie 
de Antiochia în Țările Române. În relatările luI despre biserica Sf. 
Sava din Iași și în special cele două cupole ale sale, Paul din Alep 
spune: „artistul care le-a construit fu constantinopolitan de origine, 
numit Enache, și arhitect al beilor moldoveni”. Mormântul lui 
Enache se afla atunci în biserică; arhidiaconul îl vede și îl descrie în 
chipul următor: „Lângă ușă e mormântul arhitectului Enache, închis 
cu gratii, zugrăvit și cu o candelă care arde întotdeauna”. Așadar, din 
atestările lui Paul din Alep rezultă ca Enache a fost arhitect de 
profesie, că a construit biserica Sf. Sava și că a fost arhitectul de curte 
al domnilor Moldovei. Luând în considerație toate aceste atestări, 
N.A. Bogdan a dedus, dată fiind epoca la care a trăit acest Enache din 
Constantinopol, că el este și constructorul bisericii Trei Ierarhi 
ridicată de Vasile Lupu. G. Balș nu-și însușește părerea lui Bogdan 
decât în parte și cu serioase rezerve și scrie: „Arhitectul bisericii Trei 
Ierarhi, după unii, ar fi fost acest Enache din Constantinopol, care a 
fost înmormântat la Sf. Sava și care, după Paul din Alep, a fost 
«arhitectul de curte al beilor Moldovei»”. Dar Al. Lapedatu merge și 
mai departe decât Bogdan, hotărând  că Enache a fost cu siguranță 
un armean din Constantinopol, ceea ce ar explica introducerea atâtor 
elemente de împodobire de înrâurire orientală la biserica Trei 
Ierarhi. În zadar am căuta astăzi la biserica Sf. Sava din Iași acest 
mormânt al constantinopolitanului Enache; ceea ce găsim acolo sunt 
morminte ale Paladeștilor cu lespezile lor. Nici urmă de mormânt al 
lui Enache. În schimb, avem la Sf. Sava nu mai puțin de trei 
inscripții, toate în legătura cu Enache, care ne arată precis rolul ce l-a 
avut Enache în construirea bisericii și ne dovedesc că informația dată 
de Paul din Alep este eronată, ca și, mai cu seamă, broderia deductivă 
ce s-a țesut plecând de la această  informație. În primul rând, o 
inscripție slavonă deasupra intrării are înțelesul urmator: „Cu voia 
Tatălui [...] a început a se zidi și a se înnoi acest sfânt hram de 
Enache, fost mare postelnic și [...] nepot al dumnealui Scarlatos [...] 
în zilele bine cinstitorului stăpânitor Io Radu Voevod, Doă în dreapta 
ușii, ne atestă că biserica a fost clădită pe timpul lui Radu cel Mare de 
ctitorul Ion, nepotul vestit al nobilului Scarlatos. În fine, o a treia 
inscripție, tot grecească, ce se vede deasupra intrării laterale, este cea 
mai prețioasă, fiindcă ne permite sa invocăm uzul pentru a preciza 
care a fost rolul lui Enache din Constantinopol la zidirea, sau 
rezidirea, bisericii Sf. Sava. Iată care este, în traducere, textul exact 
al acestei pisanii: „Minunata aceasta și vrednica de laudă biserică 
s-a înnoit din temelii de către prea cucernicul boier Ioan 
Postelnicul, nepotul cinstitului domn Scarlatos din Constantinopol, 
fiind egumen  Ieroteiu ieromonahul din prea vestitul ostrov Cipru și 
capetenie a meșterilor lui Gheorghe din Constantinopol; în anul 
7133 maiu s-a mântuit”. Dacă condensăm acum cele trei inscripții 
într-un tot și ținem socoteală de uzul după care se redactau 
inscripțiile din biserici, descoperim fără greutate că marele postelnic 
Enache este ctitorul bisericii Sf. Sava din Iași, egumen al mănăstirii 
fiind Ierotei, iar conducător al meșterilor ce au lucrat la biserică, 
Gheorghe din Constantinopol; uzul despre care am vorbit cerea într-
adevăr să se pomenească în pisanie numai ctitorul, în tot cazul, 
ctitorul în primul rând; și este tocmai ceea ce vedem în cele trei 
pisanii de mai sus; două dintre ele îl menționează numai pe Enache, 
postelnic sau mare postelnic; cea de a treia îl menționează în primul 
rând; pe de alta parte, inscripția a doua îl califică pe Enache drept 
ctitor. Citind inscripțiile de la Sf. Sava, ne-am putut face o idee 
precisă de partea ce-i revine lui Enache, marele postelnic, la 
rezidirea acestei biserici. Dar Enache este presupus de către unii 
autori ca fiind și arhitectul bisericii Trei Ierarhi. Ne revine deci să 
facem o cercetare analogă cu privire la această biserică și să vedem 
ce lămuriri putem trage din pisaniile ce le avem acolo. Trei Ierarhii, 
în ce privește biserica, ne oferă o singură inscripție veche, al cărei 
text ni s-a păstrat, și inscripții noi din timpul restaurării făcute de 
Lecomte de Nouÿ, care nu ne sunt de nici un ajutor. Inscripția veche, 
redactată în slavonește, are înțelesul următor: „Cu voia Tatălui și cu 
ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sf. Duh, eu robul stăpânului 
Domnului Dumnezeului și mântuitorului nostru Iisus Hristos și 
închinător al Treimii Io Vasilie Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn 
al Țerii Moldovei și cu Doamna noastră Teodosia, și cu de 
Dumnezeu dăruiții vlăstari Ioan Voevod și Maria și Ruxanda, am 
zidit această sfântă rugă întru numele celor trei sfinți: Vasilie cel 
Mare, Grigorie Bogoslovul, Ioan Gură-de-Aur, și a sfințit-o 
arhiepiscopul Varlaam la 71473 maiu în 6”. Am redat acest text 
cuvânt cu cuvânt pentru ca să fim siguri că nu ne poate scăpa nici cel 
mai mic amănunt. După cum se vede, pisania ne dă numele 
ctitorului, care nu este altcineva decât domnul Moldovei Vasile 
Lupu, ne înșiră numele membrilor familiei acestuia și mai adaugă că 
mitropolitul Varlaam a sfințit biserica; nici un alt personaj, cu 
numele de Enache sau cu un alt nume, nu este menționat. În ce-l 
privește pe postelnicul Enache, credem ca nici nu poate fi vorba de 
altfel ca el să fi avut vreun rol efectiv. Subliniem faptul că este vorba 
numai de o rezidire, de o restaurare (...) Biserica a fost sfințită, după 
cum am văzut, la 1639; probabil că zidirea a început tot cam pe 
atunci, deoarece lucrările erau departe de a fi gata în acel an; într-
adevăr, știm cu precizie că zugrăveala ei interioară a fost făcută de 
meșteri rusi, trimiși de la Moscova de țarul Rusiei cu trei ani mai 
târziu; acești meșteri, trei la număr, și anume Sidor Pospeev, unul 
dintre cei mai cunoscuți pictori ruși din acele vremuri, Deico 
Iacovliev și Pronca Nichitin, au lucrat la pictura bisericii din 
februarie și până în august 1642, la care dată lucrarea a fost 

lucrările sub ordinele lui Enache, 
pare a fi fost un personaj mai puțin 
important”.
I a t ă - n e  d e c i ,  c u  B a l ș  ș i  c u 
Melchisedec, în prezența – cel puțin 
la Sf. Sava, dacă nu și la Treisfetitele 
– a unui al doilea Enache, mai 
modest, lucrând sub ordinele lui 
Gheorghe, sau conducându-l pe 

Dan  BĂDĂRĂU 
(1893-1968)

ENACHE DIN CONSTANTINOPOL
 ARHITECTUL BISERICII TREI IERARHI?

terminată. Avem, așadar, de luat în considerație data de 1634 iunie, 
dată la care Vasile Lupu a venit în scaunul Moldovei, data de 1639 
mai, la care biserica Trei Ierarhi a fost sfințită și intervalul februarie-
august 1642, când a fost efectuată zugrăveala interioară a 
Treisfetitelor. Or, o întâmplare binevenită ne-a făcut să putem stabili 
că postelnicul Enache a murit înainte de 1636 și urmează să arătăm 
care sunt elementele pe care ne bizuim în această ordine de idei. O 
relație a misionarului catolic Remondi din 1636 ne face cunoscut că 
biserica de lemn a catolicilor din Iași a fost clădită pe cheltuiala unui 
boier grec decedat. Or, găsim la Bandinus un pasaj care arată că 
acest boier generos nu este altcineva decât postelnicul Enache. Într-
adevăr, vorbind despre refacerea bisericii catolice din Iași, 
Bandinus ne povestește pe larg cum un postelnic grec de neam și de 
religie, anume Ionache, a dăruit sumele trebuitoare pentru rezidirea 
bisericii, spre a-i recompensa pe doi iezuiți care, prin elocvența lor, 
au dovedit că Papa de la Roma este capul bisericii creștine și nu 
patriarhul de la Constantinopole. Știrea lui Bandinus o completează 
pe aceea a lui Remondi. Boierul, mort la 1636, care a subvenționat 
clădirea bisericii catolice, nu este altcineva decât postelnicul 
Enache. Amestecul său în reclădirea bisericii catolice dovedește 
indirect neamestecul său la zidirea Treisfetitelor, căci se vede că el 
era deja mort la 1636, în vreme ce lucrările la Trei Ierarhi au loc în 
preajma anului 1639 și după acel an. Reiese din toate acestea că este 
cu totul imposibil ca Enache postelnicul să fi adus vreo contribuție, 
ca „arhitect” sau oricum, la Trei Ierarhi, cel puțin după 1636, când 
este probabil că planurile abia s-au amorsat; în ce privește Sf. Sava, 
Paul din Alep a înțeles greșit informațiile ce le-a primit cu referire la 
marele postelnic Enache, înmormântat la Sf. Sava, când pretinde că 
a fost arhitectul bisericii și „arhitectul beilor Moldovei”; eroarea sa 
se explică ușor dacă ne reamintim că limba sa de cultură era araba și 
daca subliniem că limba de cultură a interlocutorilor săi din 
Moldova era neogreaca. Și totusi, eroarea sa, departe de a fi 
rectificată mai târziu, este izvorul teoriilor celor mai extravagante. 
Astfel, preotul Darângă va scrie despre mănăstirea Agapia că a fost 
zidită de hatmanul Gavril la 1644, meșter fiind Ionașcu Citisi sau 
Enache, arhitectul de curte al lui Vasile Lupu, înmormântat la 
biserica Sf. Sava, clădită chiar de el. Iată-l, deci, pe marele postelnic 
arhitect nu numai al Treisfetitelor, ci și al Agapiei. G. Balș, cel mai 
bun cunoscător al vechilor biserici din Moldova și arhitect de 
profesie, am văzut că manifesta oarecare reticență în privința lui 
Enache arhitectul de biserici moldovenești; el nu putea să nu se arate 
alarmat de grosolănia interpretărilor de mai sus, și este mai mult 
decât probabil că a fost izbit și de fundamentala deosebire de 
concepție arhitectonică în ce privește Sf. Sava și Treisfetitele, 
deosebiri care nu ne lasă să admitem decât cu mare greutate că ele ar 
putea sa fie opera unui aceluiași spirit creator. Totuși, Balș se lasă și 
el încurcat de sistemul istoricilor ce au scris înaintea lui, influențat 
fiind de o altă versiune, tot atât de  Paul din Alep, mare admirator al 
arhitecturii bisericii Sf. Sava, se arată mereu obsedat de numele de 
Enache, pe care îl leagă la fiecare ocazie de biserică. Trecând, mult 
timp după ce a stat în Iași, și anume la 1658, pe la o moșie din Țara 
Românească numită Slobozia lui Enachi, el pare că tresare la auzul 
acestui nume; ceea ce îl face să scrie: „Acest Enache e acel ce a zidit 
mănăstirea Sf. Sava din Iași, în Moldova” (...)  Melchisedec susține 
că Sf. Sava a avut un arhitect principal, anume Gheorghe, „carele a 
dat planul” și un arhitect executor, cu numele de Ianache, amândoi 
fiind constantinopolitani.
Plecând de aici, Balș îi acordă lui Paul din Alep oarecare crezare. 
Persistența cu care acesta îl dă pe Enache ca arhitect „scriind – zice 
Balș – cu cel mult 30 de ani numai după moartea lui, sau mai puțin, 
poate să ne facă să credem că Enache a existat într-adevăr și că a fost 
un arhitect de seamă. Dar postelnicul Ioan sau Ianachi, pe care 
pisania bisericii Sf. Sava îl arată clar drept ctitor, trebuie să fi fost un 
înalt personaj, altul decât arhitectul. Iar Gheorghe din 
Constantinopol, fie că a fost autorul planului, fie că numai a condus 

acesta. Cum, la știința noastră, nu există nici o sursă directă de 
natură să ne îngăduie să ne avântăm pe acest teren, refuăam 
categoric să luăm în considerație compromisul lui Balș, ca și teoria 
extravagantă emisă de Melchisedec a unui Enache scos dintr-o cutie 
magică. Problema care se pune pentru noi este mereu aceeași; ni se 
cere să răspundem dacă marele postelnic Enache, cel înmormântat 
la Sf. Sava și nu altul, a putut fi arhitectul beilor Moldovei și, în 
aceasta calitate, ziditor al Sf. Sava și al Treisfetitelor. Or, am văzut 
că, la Sf. Sava, Enache a fost ctitor și că, în ce privește Trei Ierarhii, 
nici o informație directă nu ne arată că ea ar fi opera arhitectonică a 
vreunui Enache. Mai rămâne încă o posibilitate ce urmează să o 
examinăm acum; aceea după care marele postelnic Enache, ctitor al 
bisericii Sf. Sava si înmormântat în acea biserică, ar fi putut fi 
totodată și arhitectul ei, de unde am putea deduce, împreună cu 
istoricii pe care i-am avut în vedere, că Enache ar fi și arhitectul 
beilor Moldovei (...) Istoricii de până acum nu au înțeles care a fost 
sistemul de muncă pe șantierele de construcție din țara noastră în 

orânduirea feudală și numai această lipsă de înțelegere a fost de 
natură să-i ducă la interpretările ciudate despre care am vorbit. Și 
mai adăugăm că înțelegerea acelui sistem de muncă ne va determina 
să părăsim foarte curând și ipoteza că Enache, marele postelnic, ar fi 
putut totodată să fie amestecat direct în construcția de biserici ale 
domnilor Moldovei. antreprenor profesionist, și era ales de ctitor pe 
baza reputației sale de bun gospodar; în cele mai multe cazuri, 
ispravnic în vederea construirii unei mănăstiri era însuși egumenul 
destinat acelei mănăstiri, și de regulă un cleric, iar nu un laic, fiindcă 
era de presupus că un om al bisericii cunoaște mai bine orânduielile 
bisericești de care trebuie să se țină seama la o construcție 
mănăstirească (...) Adăugăm acum, în treacăt, că nu numai 
construirea de biserici se făcea cu ispravnici, și că marile edificii de 
arhitectură civilă se zideau după același sistem (...) Acești boieri 
ispravnici sau epitropi de clădiri, deși nu erau oameni de profesie, 
aveau o totală răspundere a șantierului de lucru pe care îl conduceau; 
serviciile lor le erau plătite. Pentru a duce la bun sfârșit lucrările ce le 
erau încredințate, ispravnicii recurgeau la specialiști în arta 
construcției, pe care îi angajau prin contract. Dar nu putea fi vorba să 
facă apel la un arhitect care să-i descarce de o parte din povara ce 
apăsa pe umerii lor; arhitecții erau un lucru încă necunoscut în acele 
vremuri, și este necesar, de altfel, să observăm că termenul de 
„arhitect” atribuit lui Paul din Alep pentru a-l desemna pe Enache 
apare pentru prima oară în traducerea engleză de la 1838 a 
Călătoriilor ca echivalent al unui termen arab din textul original, pe 
care nu avem competența a-l analiza; în tot cazul, este sigur că cei 
dintâi arhitecți apar în principate în sânul burgheziei abia în 
momentul în care aceasta a început să se formeze în secolul XIX . 
Ceea ce aveau ispravnicii la îndemână erau mșsterii din popor, care 
se pricepeau fiecare într-o anumită branșă, și astfel de meșteri 
angajau ei, iar aceștia executau fiecare lucrul în specialitatea sa, 
adică în zidîrie, în stolerie, în sculptură, în zugrăveală etc. Absența 
arhitectului nu a fost ceva propriu Țărilor Române.Pretutindeni, în 
afară de Italia, construcțiile în evul mediu s-au executat în acest mod 
colectiv, fiecare meșter lucrând în chip paralel în branșa sa 
respectivă, întocmind planurile și devizele pentru partea sa și 
angajând muncitori de specialitate și salahori care efectuau lucrările 
sub conducerea sa; dar trebuie să remarcăm că toate aceste lucăari 
pe branșe se anexează pe lucrarea de zidărie, care a avut întotdeauna 
o importanță covârșitoare. (...) Enache, mare boier moldovean, 
adică boier de divan, nu uită o singură clipă că este nepotul unui 
negustor grec din Constantinopol, îmbogățit prin comerțul de vite, 
care s-a întâmplat să fie și cuscrul lui Radu Vodă. În schimb, el nu se 
fălește nicăieri cu acel dar neprețuit ce i se atribuie de istoricii care 
presupun că el este constructorul bisericii Sf. Sava; dar, mai ales, 
creatorul, la Treisfetitele, al unui edificiu bisericesc ce constituie una 
dintre cele mai mândre podoabe arhitectonice ale țării noastre. 
Biserica Trei Ierarhi, simplă prin planul ei și asemănătoare multor 
altor biserici moldovenești în ce privește zidăria, cu contraforturile 
gotice pe care le întâlnim mereu în arhitectura bisericească 
moldovenească, este remarcabilă mai mult prin ornamentația ei 
exterioară și interioară, prin nemaipomenita bogăție si variație a 
dantelurii de piatră, prin mozaicurile, zugrăvelile, auriturile și 
sculpturile interioare, prin chenarele de la uși și ferestre, care toate 
fac din ea un chivot uriaș; nu ne îndoim că este și ea zidită fără 
arhitect, în condițiile complexului despre care am vorbit, că este 
opera colectivă a unor meșteri populari ce și-au pus fiecare la 
contribuție geniul lor propriu. Un arhitect, oricât de pasionat ar fi 
fost de opera sa, se mărginea la mijloacele pe care le găsea în jurul 
său. Dar Vasile Voevod, ispravnic peste ispravnicii săi, resimțind 
lipsa acută a unei mâini de lucru autohtone, a adunat sculptori din 
toate unghiurile Europei, după cum dovedește și varietatea 
semnelor lapidare pe care ei le-au lăsat pe lespezi spre a le fi amintire 
în veci.
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Crochiuri din par(ad)is

N ăscut în 1981 la Saint-Jean-sur-Veyle, ca și eroul cărții 
sale premiate Goncourt în 2014, Nicolas Cavaillés, editor, 
dar și autor de eseuri de critică literară, al sensibilelor, 

bulversantelor scrieri ulterioare – Pourquoi le saut des baleines, 
2015, Les Huit Enfants Schumann –  cunoaște limba română. A 
învățat-o pentru a-l citi pe Cioran, pe care îl consideră “unic în 
secolul său”, și ca să trăiască la București. Admiră poezia lui 
Eminescu, a lui Nichita, dar și a lui Emil Botta. A tradus din Noica, 
dar și romanul Provizorat al Gabrielei Adameșteanu. A coordonat 
(pentru colecția Pleiade a ed. Gallimard) editarea operei în franceză 
a lui Cioran, pe care l-a descoperit în 
adolescență, atras fiind de “obsesia morții, 
forța negativă, sentimentul singurătății, 
mizantropia metafizică, oscilația între 
libertate și neant”, după cum mărturisește 
într-un interviu.  I-a tradus pe Cioran și 
Cărtărescu, ale căror straluciri stilistice 
presupun o adâncă, aprofundată cunoaștere a 
limbii române. Motiv pentru care nelămuriți 
am primit atitudinea tânărului scriitor 
francez care, invitat la mult așteptata seară 
Goncourt din cadrul FILIT 2016, nu a 
pronunțat nici un cuvânt în limba română, 
extrem de zgârcit fiind și în replicile, puține 
la număr, rostite în limba-i maternă. Dar 
ciudățeniile scriitorilor, e lucru știut, unanim 
acceptat, nu le umbrește creația. Așa că mi-
am cumpărat de la standul expus în holul 
Teatrului Național Viața Domnului Leguat, 
apărută la Humanitas în 2016, într-o elegant 
distinsă grafică, ilustrarea coperții fiind din 
Voyage et Aventures de François Leguat & de 
ses Compagnons en deux Isles désertes des 
Indes Orientales, 1702.
 Ușor de citit, are numai 76 de pagini, 
povestea, aplecată mai curând spre eseu 
filozofic, (oare de ce a fost premiată la 
categoria “nuvelă”?), vorbește despre 
prietenie și distrugătoare ură, despre cruzime 
și toleranță, sfârșite într-o revoltătoare 
alienare, căreia îi cade pradă Puterea 
nevizitată de gând atunci când ia în stăpânire 
fragile suflete. Dar și despre așteptarea morții, privită drept izbăvire 
a unei vieți trecute în furtunos zbucium. Intunecatul tablou se 
luminează însă, eroul întâmpinând cu înțelepciune violența istoriei, 
dominând-o chiar atunci când este ajutat de nestrămutata sa 
încredere în universalul Bine, în loialitatea prieteniei, în iertarea 
Celui de Sus. De toți așteptată. Având concizia unui scenariu de film, 
despovărat de podoaba metaforică, epicul curge în cadrul și ritmul 
vechii scrituri, autorul precizând, într-un scurt preambul, că în afara 
cuvintelor străine, a titlurilor și a numelor de corăbii, sunt culese cu 
italice fragmentele preluate din povestirea “Călătoria și aventurile 
lui François Leguat și ale tovarășilor săi pe două insule pustii din 
Indiile Orientale”, acestea destule fiind.  
Totuși, despre ce este vorba? Hughenotul François Leguat se vede 
nevoit, la cincizeci de ani, să-și părăsească liniștea moșiei sale, cu 

hărnicie gospodărită, pentru a lua drumul exilului, doar așa 
putându-și salva viața primejduită de apriga prigoană la care 
dezlănțuiții catolici îi supuneau pe protestanți la sfârșit de veac 
șaptesprezece. După un scurt popas în Olanda, țară care tolera nu 
numai prezența evreilor, dar și a hughenoților, eroul pleacă spre 
insulele Mascarene din estul Madagascarului, în largul Oceanului 
Indian, pe vasul “Rândunica”. Apă și iar apă, soare arzător, furtuni 
nimicitoare. Luni în șir. Stresați, în prag de alienare, călătorii spre-
un posibil paradis se agită, se ceartă sau mor. Cei rămași în viață 
ajung în cele din urmă pe o edenică insulă nelocuită. Unde trăiesc un 

timp în pașnică înțelegere. Deplina liniște, 
neobișnuită pentru ei, ca și amintirea 
plăcutelor trăiri de altădată, îi provoacă, un 
nesăbuit curaj îndemnându-i spre noi 
aventuri, care să-i elibereze de raiul prea 
verde al  insulei lor și să le aducă din nou 
tovărășia oamenilor. Incercare crunt 
pedepsită. Și, în timp ce tovarășii săi de 
pibegie pier din felurite pricini, bătrânul 
Leguat scapă, mereu la hotarul dintre viață 
și moarte. Ajunge în cele din urmă la 
Londra, unde el, avutul boiernaș din Bresse, 
se pierde printre cerșetori, șarlatani, 
refugiați francezi, prostituate, alcoolici, toți 
imund trăind într-un cartier dubios, o fostă 
leprozerie. Lângă mai tânăra sa soție  
așteptându-și un binecuvântat sfârșit. Care 
sfârșit chiar vine, iar Leguat vede atunci 
planeta și omenirea, insule si rafale de 
vânt; vede religiile cu cimitire separate; 
vede arborii copilăriei, o umbră agitată în 
noapte; și vede moartea, iar spaima nu e 
protestantă, nici catolică, nici utopistă, nici 
reacționară, nici liberă, nici vinovată. 
Rămâne doar acceptarea penitentă și silită 
a morții. 
De-a lungul celor șaptezeci și șapte de 
pagini, moartea, prin iminenta ei intervenție 
în acțiune, evitată în ultim ceas, dar o 
continuă și dureroasă așteptare fiind, se 
aureolează în unic, devorator scop al vieții. 
I te poți opune? In ce fel poți încerca o 

temporară răzvrătire? Doar prin scrisul eliberator. Scrii și 
îmblânzești amintirea. Scrii și oferi celorlalți un răgaz destinat 
meditației, povestea în sine aducându-ți și ție bucurie. Și peregrinul 
Leguat scrie, exotice și îndepărtate ținuturi, plante, animale, 
populații necunoscute europenilor regăsindu-și locul în 
rememorarea aventurilor trăite. 
Traducerea, semnată de Emanoil Marcu, naște încă o nelămurire: 
dacă Nicolas Cavaillés traduce literatură română contemporană, 
mai mult decât atât, a tradus doi stiliști de marcă ai literaturii 
române, de ce nu s-a aplecat asupra propriului text? Dar dincolo de 
detalii de ordin tehnic, Viața Domnului Leguat se impune drept o 
replică dată naiv înțeleptului Candide, cititorul câștigând încă o 
perspectivă din care poate privi o existență supusă neînduplecărilor 
istoriei. 

cri i toare britanică de S incontes tab i l  succes , 
RUTH RENDELL (1930-

2015), maestră a suspensului, dar 
și o redutabilă observatoare a 
realității, a dat viață unor personaje 

REALITATE ȘI SUSPENS

Leguat are șaizeci de ani. Fostul gentilom din Bresse revine în Europa în zdrențe, prizonier, descărnat de anii de boală și “malnutriție, de vântul sărat și de nedreptate. Zilele nesfârșite petrecute pe stâncă au fost un lung priveghi pentru zadarnic 
căutata vita nova. Intors în Olanda, rămâne puțin în această țară cu două fețe, una liberală și alta egoistă, căreia în 1689 îi 

încredințase libertatea lui, și care îl punea curând în lanțuri. Să revină în Franța este exclus; acest regat al urii i-a adus un deceniu de 
rătăcire și dezastre. Ars de soare, cu țeasta roșiatică, năpârlită, cu un păr rărit și uscat, cu membrele reduse la mușchii subțiați de 
viața în natură, Leguat întârzie o vreme prin porturile Olandei; opulența rece, fadă și rafinată a continentului nu-i mai spune nimic. 
Nimic nu-l cheamă nicăieri, dar omul scăpat din Mascarene găsește in final un mod de a-și prelungi strania existență insulară: pleacă 
în Anglia, marea insulă pe care Bossuet a descris-o “potopită de dezmățul fioros a nenumărate secte bizare”, “mai zbuciumată pe 
pământul și în porturile ei decât oceanul care-o înconjoară.”
Secolul al XVII-lea se încheie, iar Leguat, cu siguranță nu mai e omul plecat din Bey cu zece ani în urmă. Intr-o epocă în care călătorii 
sunt puțini și curioșii numeroși, într-o lume rațională, golită prozaic de orice magie și transformată de o conștiință planetară 
impregnată de umanism, dar prevestind deja colonialismul, înaintea turismului, Leguat poseda acum, în bună parte fără voia lui, un 
bun prețios: o poveste. Europenii nu mai pot crede în vrăjitoare, băuturi magice ori păsări rău prevestitoare; totuși le plac la nebunie 
povestirile despre călătorii fabuloase în lumi necunoscute, ce măgulesc civilizația apuseană stârnind totodată nostalgia vieții 
sălbatice, și care lasă să se creadă că existența pe acest pământ mai poate oferi surprize.”

( Nicolas Cavailles, Viața Domnului Leguat, traducere de Emanoil Marcu)

memorabile în cele cincizeci de romane, povestiri, nuvele, în care a 
reușit să configureze un sensibil tablou al Angliei secolului XX. 
Răsplătită cu numeroase premii și distincții, ea și-a iubit țara, 
convinsă fiind de indubitabilul impact al literaturii, de puterea 
acesteia de a schimba oamenii, societatea. Intotdeauna a crezut că 
literature sa va putea șterge parte din răul social, în care violența 
domestică, rasismul sau flagelul drogurilor ocupă primele locuri. 
Jurnalistă mai întâi, familiarizată deci cu faptul concret, imediat, cu 
permanenta transformare a datului social sau economico-politic, 

Virginia BURDUJA
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ă tăia pe umăr toarta unei genți încăpătoare, de M plumb. Pietre de moară să fi fost, și n-ar fi putut fi 
mai grele decât cărțile, culegerile, caietele pe care 

le voiam mereu cu mine, colțuroase, în coasta mea, pe drum 
spre liceu. Treceam pe la barieră, înconjuram destul de mult, 
dar n-aveam altă cale, de vreme ce de-a lungul căii ferate 
apăruseră niște tuburi de un diametru impresionant prin care 
circula un abur fierbinte, nu mai era chip să tai traversele pe 
de-a dreptul, să înconjori apoi casa preotului, cel care 
acceptase să-i treacă pasarela spre CUG razant, pe deasupra 
acoperișului, atingându-i stupefiant coșul de la sobă. Trebuia 
să mergi până unde tuburile făceau un cot aerian, lăsând să 
treacă trenuri, mașini, oameni pe dedesubt. Pe la barieră, deci. 
De ceva timp, acolo, la răscrucea aceea obligatorie, se 
întâmpla ceva. Când ajungeam cu pașii și cu geanta 
bolovănoasă pe umăr între cele două linii ferate pavate la 
nivel, exact în acel punct, pe acel loc geometric particular de 
răscruce, mă întîlneam cu John Keats. Eu mă îndreptam spre 
liceu, el trecea în direcție opusă. Era un tânăr cu trăsături 
copilărești, poate din cauza tunsorii tip castron și a privirii 
castanii  foarte clare, care mi se înfigea până în călcâie preț de 
două secunde atât de intense, încît timpul, și lumina, și 
probabil pământul prin spațiu, căpătau pe loc o densitate 
uranică.  L-am botezat John Keats pentru că semăna cu John 
Keats din culegerea de poeți englezi.  
M-am întâlnit cu John Keats dimineți de-a rândul, cu un fulger 
globular în loc de stomac când treceam pe sub tuburile cu apă 
clocotită, când traversam șinele de cale ferată  îngropate în 
piatră cubică, de bazalt. Mă trezeam în fiecare zi în mod 
normal, făceam aceleași gesturi matinale ca de obicei, îmi 
încărcam ghiozdanul cu cărți inutile peste zi, îmbrăcam 
aceeași uniformă din tergal lustruit, trasam o jumătate de oră 
de pași care se înlănțuiau singuri, fără mine. Iar John Keats mă 
privea în fiecare zi cu exactitate micronică în același loc, preț 
de exact aceeași câtime de timp, egală cu sine, imponderabilă 
și concentrată, aurul zilei.  
Într-o zi i-am povestit Alinei despre John Keats. Sigur, i-am 
povestit despre logodnicul orfan care scria sonete, o iubea pe 
Fanny și, cum altfel, murea de tuberculoză la 26 de ani, 
undeva prin Roma, departe de Anglia natală.  I-am povestit de 
John Keats de la barieră, cu breton castaniu și ochi de 
Hyperion, cum altfel, titlul un poem despre titani al 
romanticului englez.  
Și-ntr-o zi Alina a venit și m-a luat de acasă, ca să mergem 
împreună la liceu, cu genți imposibil de grele și ocolișuri pe la 
barieră, pe sub tuburi hidoase, peste linii prelungi de cale 
ferată. Voiam să-l vadă pe John Keats, preț de o sincopă de 
respirație a universului.  Am mers amândouă umăr lângă 
umăr, fără vorbe, fără îndoieli. Am trecut pe sub tubulatura 
apocaliptică, am pășit pe piatra cubică, am traversat calea 
ferată. Am oprit-o scurt pe Alina și am făcut cale întoarsă, am 
mai trecut o dată pe sub tubulatura apocaliptică, am pășit pe 
piatra cubică, am traversat calea ferată. În ziua aceea am lipsit 
de la ore, n-am mai ajuns la liceu.
L-am așteptat toată ziua amândouă, la barieră. John Keats n-a 
mai venit niciodată.  

JOHN KEATS, 
O CONFESIUNE

Ruth Rendell a creat o epică de thriller, de o deosebită efervescență 
stilistică. Admiratoare a psihanalizei freudiene, ea a conferit 
scrierilor sale o notă pronunțat psihologică, regăsită înVera va muri, 
Vara la Trapellune, Jurnalul Astei sau Nopți de foc. Frica, 
minciuna, secrete de familie, oameni torturați psihic revin obsedant 
în cărțile sale. Multe dintre ele au fost adaptate pentru ecran de 
regizori ca Pedro Almodovar, Claude Chabrol sau Francois Ozon, 
atrași aceștia fiind de generosul lor univers, în care neliniști și 
mistere se aglomerează dens, provocând dansul adrenalinei.
In limba română i s-au tradus doar Cotloane intunecate (ed.Trei, 
2016) și Tentația (ed. Miron, 1994), un siropos roman de dragoste. 
Scris pentru că, atunci când trăiești din meșteșugul Cuvântului, 
compui și literatură de consum. Care la noi, după anii '90, umpluse 
tarabele. (A.D.)

sociația Culturală "ItaliArte" anunță că, în ziua de 10 A martie 2017,  Hotelul  Pineta in Ruvo din regiunea Puglia 
(BA), va găzdui evenimentul intitulat "Infinitatea 

dragostei" prilejuit de apariția și prezentarea, pentru publicul italian, 
a unui nou volum de poeme, de o mare intensitate emoțională,  al 
poetei Anca Brumă Mihaela (originară din Onești).  Cartea este 
prezentată ca fiind o călătorie fascinantă în lumea infinită a iubirii, în 
universuri paralele, credințe cosmologice, filozofii mistice, aceasta 
fiind și esența poeziei scrise de autoare. Evenimentul este organizat 
și realizat de Asociația Culturală "ItaliArte". La reușita 
evenimentului va mai contribui, între alții, scriitoarea Melania 
Cristea, redactor la Editura Liric Graph. Cartea "Infinitatea 
dragostei" va fi prezentată de jurnalista Laura Santarelli (RAI) care 
va avea ca invitați doi performeri în domeniul LIS, limbajul 
semnelor. Lansarea cărții va oferi lectura poetică cu interludii de 
dans și cântec vindecativ (balerina Roberta di Laura, dansatoarea 
indiană Andreea Monalisa, soprana Camelia Ciobică și balerinii 
Gigi Garofalo, Antonella Cordasco) în regia artistică a lui 
Massimiliano Raso, directorul Asociației Culturale ItaliArte. 
Spectacolul va fi transmis și pe Internet. (A.B.)

INFINITATEA 
DRAGOSTEI

● MERIDIANE



C obeţ (reg. „uliu”), foşălău (unealtă în forma unei ţesale, 
folosită la scărmănat lâna, cânepa etc.), dudău (cucută, 
cânepă, cicoare; colect pl. dudaie = buruieni, bălării), 

popârdă (reg. „câine”; (deprec.) Epitet pentru un om leneş, pentru o 
fată obraznică şi guralivă): cuvinte pe care le găsim în dicţionar ca 
substantive comune şi în viaţa de zi cu zi ca nume proprii, uneori cu 
uşoare modificări. Fenomenul nu-i specific limbii române. Ce autor 
ar mai semna azi: Rădăcină (Racine), Cioară (Corneille), Beaapă 
(Boileau), Fântână (La Fontaine)? În pictura lui Bosch dar şi în 
unele schiţe ale lui Le Brun („brunetul”, pictorul care a coordonat 
echipa de la Versailles) sunt sesizate asemănări frapante între 
oameni şi lumea animală, şi chiar între oameni şi obiecte. Treptat 
însă, oamenii vor încerca să scape de astfel de nume, mult prea 
transparente. „În Franţa Le Journal officiel era plin de nume de 
persoane care voiau să-şi schimbe patronime ca Iepure, 
Nevăstuică, Leu, Lup, Oaie cu apelaţii anonime ca 
Durand sau Smith, pure invenţii ale societăţii moderne” 
(Michel Déon, Les poneys sauvages, Gallimard, 1970, p. 
141).
Schimbările acestea de nume au apărut timpuriu (în 
Franţa, la începutul secolului al XVII-lea) şi am motive 
să cred că, la început, printre actorii de la Hôtel de 
Bourgogne. Dacă actorii vechii trupe care reprezentau 
farse (foarte apropiate de ceea ce prezenta Tabarin pe 
Pont Neuf, în bâlciuri şi târguri) se numeau: 
Bruscambille (it. brusco şi cambio) cel cu faţa acoperită 
de nişte ochelari imenşi, Gros-Guillaume, burtosul cu 
pântecul susţinut de o dublă centură şi cu chipul 
„enfariné”, slăbănogul Gaultier-Garguille, adevărată 
întruchipare a bătrâneţii, veşnic îmbrăcat în negru şi 
întotdeauna cu mască, Turlupin (nume ce trimitea la o 
sectă de eretici, devenit mai apoi substantiv comun: 
„mauvais plaisant”), variantă franceză de zanni, actorii 
noii trupe optează pentru alte nume şi alte costume.
Bellerose – şeful noii trupe – are ca parteneri actori ale 
căror nume evocă frumuseţea naturii, îndeosebi flori: 
„Beaupré, Préfleury, Beauchamp, Beauchâteau, 
Champeslé, du Parc, Floridor, Monfleury, Beauval, La 
Fleur, Bellefleur, Champluisant, Champclos, Rosidor, 
Rosimont” (G. Mongrédien, La vie quotidienne des 
comédiens au temps de Molière, Hachette, 1966, p. 71). 
Moda va prinde mai apoi şi în sfera politicului. Ludovic 
al XIV-lea nu va mai fi numit ca bunicul său „Le Vert 
Galant”, ci „Le Roi Soleil”.
Teatrul devine treptat o instituţie stabilă şi prosperă, 
protejată de mari seniori, în frunte cu regele. Edictele 
care interziceau burghezilor să poarte haine comparabile 
cu cele care-i înveşmântau pe nobili nu sunt valabile şi 
pentru actori şi actriţe care primesc, adesea, somptuoase 
costume de curte, din partea regelui şi a marilor seniori. 
Personajele din tragedii sunt costumate precum curtenii 
de la Versailles. Textele înseşi sunt impregnate de aluzii 
mai mult sau mai puţin evidente la evenimente şi 
personaje contemporane, ca întotdeauna, în momentele 
de glorie ale teatrului. Alexandru cel Mare, Cezar, Don 
Juan sau Jupiter sunt reprezentări teatrale ale lui 
Ludovic al XIV-lea. Un adevărat joc de oglinzi există 
între spaţiul teatral şi cel al puterii, fenomen care, cu 
trecerea timpului, va fi tot mai evident. 

Desigur, această interconexiune între spaţiul teatral şi cel politic s-a 
realizat treptat şi pe fondul unor profunde crize sociale (Frondele). 
Anglia n-a avut un Richelieu şi un Mazarin care să înlesnească 
afirmarea absolutismului regal; l-a avut în schimb pe Cromwell, şef 
al opoziţiei parlamentare, care s-a ridicat împotriva arbitrariului 
regal, încheiat cu decapitarea lui Carol I Stuart. Acestor frământări 
a încercat să le dea un răspuns Thomas Hobbes, autoexilat 
unsprezece ani în Franţa, capabil deci să reflecteze pe marginea 
unei păci sociale relative şi a unui război civil.
Antropolog „avant la lettre”, Hobbes a analizat omul timpului său: 
mânat de senzaţii, de imaginaţie, stăpân sau nu pe cuvânt de care 
ştie să se servească, sau să abuzeze, pentru a minţi sau agresa. 
Cuvintele – spune filosoful – sunt „jetoanele înţelepţilor” şi 
„moneda proştilor” (Thomas Hobbes, Léviathan. Traité de la 
Matière, de la Forme et du Pouvoir de La République 
Ecclésiastique et civile. Annotation et traduction par F. Tricaud, 
Paris, Sirey, 1971, p. 32). Înşelat chiar şi de raţiune, dacă nu se 
bizuie pe o metodă corectă, bine ordonată, dar şi pe cuvinte clare şi 
lipsite de ambiguitate (p. 44), dominat de pasiuni (cărora le 
datorează inconstanţa, superstiţiile şi o constantă nelinişte 
spirituală), individul este incapabil de o cunoaştere absolută a 
trecutului şi a viitorului (p. 60). Ancorat în prezent, în absenţa unei 
Revelaţii imediate, omul nu este capabil întotdeauna de 
discernământ şi de prudenţă (p. 68); îşi doreşte bogăţii, cunoaştere, 
dar mai ales îl domină „dorinţa de putere”. Se naşte atunci furia, 
mai ales redutabila furie a mulţimii. Pentru că a auzit vuietul 
ameninţător şi tumultuos al unei „naţiuni agitate”, Hobbes s-a 
gândit la o instituţie sau la un individ care să poată controla 
pasiunile individuale şi colective, în stare deci să asigure coabitarea 
paşnică. Extrem de lucid, filosoful nu uită că dorinţa de a consolida 
puterea dobândită implică şi ea violenţă: „mijlocul pentru un 
competitor de a obţine ceea ce doreşte este crima, supunerea, 
deposedarea” (p. 96), dar şi ignoranţa.
Mulţimea ignorantă, incapabilă să discearnă cauzele reale ale 
evenimentelor, judecă doar în funcţie de aparenţe, după imagini (p. 
111), ceea ce antrenează posibilitatea manipulării ei de către cei 

care „ştiu cu blândeţe şi 
abilitate să-şi asigure controlul 
fricii şi ignoranţei lor” (p. 
114). Excluzând din discuţie 
domeniul artelor şi ştiinţelor, 
H o b b e s  a c c e p t ă  i d e e a 
egalităţii indivizilor. „Le bon 
sens est la chose du monde le 
mieux partagée” (Descartes). 

La acest bun simţ face apel şi filosoful englez pentru a argumenta în 
favoarea unui consens social care să pună stavilă războiului, timp al 
urii, când „fiecare este duşmanul fiecăruia” (p. 124). „Atât timp cât 
fiecare deţine dreptul de a face tot ce-i place, toţi oamenii sunt în 
stare de război” (p. 129). Este subliniat astfel fundamentul creştin al 
acestei reflecţii sociale: „Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, 
asemenea şi voi faceţi lor...” (Matei 7, 12).
Pentru a ţine în frâu ambiţia, lăcomia şi furia oamenilor, Hobbes 
propune ca puterea legislativă, judecătorească şi executivă să fie 
deţinută de o singură instituţie sau persoană. Istoria nu-i oferea alte 
exemple, iar pentru separarea puterilor în stat, după experienţa 
absolutismului, va trebui să vină Montesquieu şi modelul englez. 
Axa raţionamentului lui Hobbes este juridică. Nu se avansează 
ideea unui stat susţinut de violenţă, ci se propune eliminarea 

violenţei printr-o operă legislativă coerentă. Leviatanul este 
persoana sau instituţia statală care înfrânează haosul social. Nu 
întâmplător Hobbes a ales tocmai acest simbol, al monstrului marin, 
în faţa căruia individul este neputincios: „De măreţia lui se tem şi 
valurile; valurile mării se dau înapoi din faţa lui. Să-l atingi cu sabia 
nu foloseşti nimic; nici cu lancea, nici cu săgeata, nici cu toporul. 
[...] Pe pământ el nu-şi află perechea şi e făcut să nu cunoască frica. 
El se uită de sus la tot ce e mai sus şi este împărat peste toate fiarele 
sălbatice” (Iov 41; 24, 25, 33, 34). Leviatanul este haosul care 
trebuie, dar oare poate fi eliminat? Omul destinat să reprezinte o 
comunitate este o „persona”, un chip ascuns de o mască, un 
echivalent al actorului pe scena vieţii, căruia i s-a madatat 
autoritatea (Cap. XVI).
În 1651, când apărea Leviatanul, Ludovic al XIV-lea, ajuns la 
majorat, va mai aştepta câţiva ani pentru a „interpreta” rolul 
imaginat de Hobbes. După moartea lui Mazarin, va refuza să mai 
numească un prim-ministru şi va încerca să controleze el însuşi, 
constant, orice afacere de stat. Excelent actor, Regele-Soare nu-şi 
trădează niciodată intenţiile. Fastul de care se înconjoară, serbările 
menite să stabilească un raport între trupul său real şi cel imaginar – 
glorios şi nemuritor – în favoarea celui din urmă, dar mai ales palatul 
Versailles sunt argumente, deseori aduse de istorici, în favoarea 
caracterului teatral al acestei curţi, a capacităţii regelui de a 
transforma tot ce-l înconjura în simboluri ale puterii sale, situate la 
frontiera fragilă dintre real şi fictiv. „Palat al soarelui” – aşa cum îl 
descrie Ovidiu în Cântul II al Metamorfozelor – Versailles are un rol 
important; este decorul care serveşte cvasi-deificării regelui. 
Identificându-se cu Apolo şi Hercule, regele îşi imaginează că 
transcende umanitatea. În prima parte a domniei, Ludovic al XIV-
lea interpretase adesea, în baletele curţii, rolul lui Apolo, înconjurat 
de curteni reprezentând corul aştrilor din jurul Soarelui. Parcul şi 
castelul de la Versailles sunt organizate în funcţie de legenda zeului. 
„Se găsesc concentrate în acest loc un maxim de semne ale puterii; 
este locul unde, plecând de la Elementele contrarii (Apă şi Foc) 
regalul Apolo inventează armonia universală. Alegoria este 
transparentă: monarhia care a pus capăt războaielor civile şi străine 
pretinde că asigură ordinea lumii. Mitul armoniei îi serveşte să 

Mihaela MÎRȚU interferențe

FIOROSUL LEVIATAN

exprime impresia de pacificare pe care au trăit-o oamenii, în 
momentul urcării pe tron a lui Ludovic al XIV-lea, şi promite noi 
cuceriri. Permite deasemeni să disimuleze dezordinea generată de 
statul însuşi” (J.-M. Apostolides, Le roi-machine. Spectacle et 
politique au temps de Louis XIV, Paris, Minuit, 1981, p. 91).
Spre sfârşitul domniei, sub formă mecanică (maşina de la Marly, 
responsabilă cu funcţionarea fântânilor arteziene) sau teatrală, 
devenit atât instrument al puterii monarhice, cât şi model al 
funcţionării sale, palatul Versailles este vitrina imaginată de acest 
rege care nu şi-a împlinit visul de creator al unei monarhii europene 
(după modelul roman, după Charlemagne).
Unul din biografii săi ne atrage însă atenţia: „Să nu ne lăsăm 
păcăliţi de actor: sub carapacea «omului-maşină» asimilat 
mecanismelor statului, trupul de sânge şi carne rămâne” (J.-Ch. 
Petitfils, Louis XIV, Perrin, 2008, p. 555). Bătrân şi bolnav, regele 
se sileşte să-şi disimuleze neputinţele, pentru a lăsa posterităţii 
imaginea unui erou desăvârşit. Când nu-şi mai poate ascunde 
boala, „o pune în scenă cu intuiţia sa înnăscută pentru spectacol” 
(ibid., p. 553). Orbit de propria-i construcţie imaginară, nu-i vine 
să-şi creadă urechilor când o femeie, îndurerată de pierderea fiului 
accidentat în timp ce muncea la maşinile palatului, îl insultă 
numindu-l „putassier, roi machiniste et mille autres sottises et 
extravagances” (d'Ormesson citat de E. Lavisse, Louis XIV. 
Histoire d'un grand règne: 1643-1715, Paris, Robert Laffont, 
1989, p. 503).
Te întrebi dacă afirmaţia Historia magistra vitae este valabilă doar 
pentru istorici şi cei pasionaţi de istorie. Cei care au cunoscut beţia 
puterii şi-au dorit şi ei un Versailles (de pildă Ceauşescu, şi câţi alţii 
înaintea lui). Cu toţii, până şi revoluţionarii, drapaţi în faldurile 
intransigenţei, au avut nevoie de decoruri şi serbări, de supranume 
răsunătoare, pentru a-şi ascunde greşelile şi crimele.
„Nebunii, vizionarii, halucinaţii, nevrozaţii şi alienaţii au jucat, 
dintotdeauna, roluri mari în istoria omenirii şi nu doar atunci când, 
accidental, prin naştere, li s-a transmis suveranitatea. În general, au 
făcut mari ravagii; dar nu întotdeauna” (Sigmund Freud, 
Preşedintele Thomas Woodrow Wilson, portret psihologic). Mulţi 
indivizi au intrat în politică sub alte nume, asemeni multor actori. 
Mai ales cominterniştii şi-au ales nume care să conote eroism sau 
putere, sau nume sub care să-şi ascundă adevărata identitate. 
Ulianov şi-a zis „omul de pe Lena” (pentru a aminti de „sejurul” 
său siberian); „omul de oţel” l-a făcut uitat pe Djugaşvili. Mai ştie 
azi cineva cine erau de fapt Alexandru şi Paul Ioanid, Igor şi 
Monica Sevianu, Saşa Muşat, Haralambie Obedeanu, jefuitorii 
Băncii Naţionale din 1959? Cine şi-a amintit de ei? (există un 
răspuns şi este semnificativ). Ne amintim, uneori, de Walter 
Roman.
Într-o carte de succes, din anii ʼ70, citesc: „Orice politician are în 
comun cu actorii simţul scenei, aptitudinea de a reda sentimente 
care nu se înalţă de la inimă, actorii fiind, în general, mai buni 
mincinoşi” (Pierre Accoce et Docteur Pierre Rentchnick, Ces 
malades qui nous gouvernent, Stock, 1976, p. 177). Mânaţi de 
ambiţie, „ultima pasiune a bătrânilor”, fascinaţi de luminile 
rampei, captivaţi de personajul jucat pe scena politică, majoritatea 
n-au ştiut să se retragă la timp, în ciuda bolilor şi a scăderii 
capacităţilor intelectuale până la senilitate: cazul împăiatului din 
Piaţa Roşie şi a lui Mao.
Poate nimeni n-a înţeles mai bine ca Guy Debord că aşa am ajuns să 
trăim într-o societate a spectacolului a cărei misiune istorică este 
„instaurarea adevărului în lume”, rol pe care-l atribuie „clasei care 
este capabilă să reprezinte dispariţia tuturor claselor, reducând 
toată puterea la forma dezalienantă a democraţiei realizate”, numai 
acolo unde indivizii sunt „direct legaţi de «istoria universală», 
numai acolo unde dialogul s-a înarmat pentru a-şi impune propriile 
condiţii” (Guy Debord, Societatea spectacolului. Comentarii la 
societatea spectacolului, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca, 1998, p. 154).
În epoca „post-adevărului”, societatea civilă românească s-a arătat 
capabilă de un proiect în acord cu instaurarea adevărului. Mesajul 
academicienilor români este şi el o dovadă de bunăcredinţă şi de 
patriotism. Se disociază un membru corespondent? Probabil 
doreşte să rămână în „postadevăr” şi-l regretă pe fostul ministru 
Iordache.
Dar Trump? Din dicţionar aflăm o fericită coincidenţă! N-a mai fost 
nevoie de inventare sau schimbare de nume: trump este atuul de la 
jocul de cărţi. Expresiile strecoară însă o anumită ambiguitate: 
everything turns up trumps with him („totul îi reuşeşte”) dar şi to be 
put to one's trumps („a fi pus în mare încurcătură”). Oricum şi oricât 
s-ar fi străduit cei care l-au adus pe scena istoriei, un mesaj 
subliminal a funcţionat: să tot vezi impunătoare clădiri pe care scrie 
TRUMP nu-i puţin lucru! 
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u speranţa că nu am întârziat prea mult, propun de C data asta o cronicuţă culturală, care să mai 
amintească norodului că prin rezervaţia culturală a 

Scythiei Minor, se mai întâmplă din când în când şi câte o 
faptă de luare aminte.
Literatura pontică pare să se fi înscris pe o axă astrală, odată cu 
sosirea la Constanţa a ilustrului critic literar Angelo 
Mitchievici, conferențiar doctor la Universitatea ”Ovidius”, 
unde predă literatură română și literatură comparată şi unde a 
redactat cea mai cunoscută, mai iubită şi mai incitantă carte a sa: 
Caragiale după Caragiale /Arcanele interpretării: exagerări, 
deformări, excese (Editura Cartea Românească,2014), volum 
nominalizat pentru Premiile anuale ale USR.   
La care s-a adăugat cel mai important eveniment cultural din 
Dacia Pontică, în anul care-abia a trecut – lansarea triumfală a 
romanului Lumina îndepărtată a fluviului de Ovidiu Dunăreanu 
(Editura Ex Ponto), receptat festiv, la scenă deschisă, de sute de 
iubitori de cultură din mercantilul nostru oraş sezonier. Noroc 
numai că acest roman de excepţie a trecut iute Dunărea, 
înscriindu-se printre evenimentele culturale naţionale după ce a 
fost îndelung şi entuziast comentat în presa literară, fiind apoi 
nominalizat pentru Premiile USR, pe anul 2015: Lumea pe care 
o evocă Ovidiu Dunăreanu, observă Mitchievici, este una 
impregnată de miraculos, ea face loc minunii în cotidian într-o 
formă particulară de realism magic. Adăugând pe coperta a IV-
a, că autorul nu ne invită să contemplăm o lume care se duce, ci 
şi o lume care seduce.    
Un bun prilej de a vă reaminti că tot epitetul seducător a fost cel 
mai des asociat romanului meu Cinema Orient  (Junimea, 
2016), despre care Ioan Holban, autorul cuvântului însoţitor, 
scrie că este un eveniment editorial de excepţie, chiar dacă 
romanul încă nu fusese lansat oficial şi abia acum începe a fi 
receptat.
Totul umbrit oarecum de plecarea cu luntrea lui Charon a 
neobositului călător prin geografie şi spirit Constantin Novac – 
entuziastul cârmaci veşnic tânăr şi ferice al literaturii 
dobrogene, din cea mai neagră perioadă istorică a destinului 
nostru naţional.
Dar cum să nu-mi salte inima de bucurie când Ioan Holban îşi 
încheie cuvântul însoţitor la romanul meu, cu o concluzie la care 
îndelung am râvnit noi, exilaţii la marginea întregului pământ 
locuit: Astfel, cu Ioan Florin Stanciu şi Ovidiu Dunăreanu, 
proza noastră de azi îşi fixează unul din polii de forţă în 
Dobrogea, pe podişul scitic dintre Dunăre, Munţii Măcinului şi 
Marea cea Mare.

EVISTA CONVORBIRI LITERARE  împlinește, pe 1 R Martie, 150 de ani de la apariție. E un Mărțișor greu în 
semnificații, dens în obligații – lăsate moștenire din 

generație în generație, până la actuala echipă redacțională. Privind 
înapoi cu mândrie, se poate spune că revista acelor sânte firi 
vizionare junimiste este singura publicație literară care a făcut 
Istorie. Cu majusculă. Altfel zis, a câștigat, pentru România,  
ambele (și, să sperăm, ultimele) Războaie Mondiale. Întrucât, 
dincolo de argumente istorice, politice, militare, la tratativele de 
pace ce au urmat fiecărei conflagrații, un argument cultural (susținut 
de aceeași princiară, providențială Elena Văcărescu) a înclinat 
balanța – atât cât a fost posibil – în favoarea revendicărilor 
românești: prezența, prestanța și, mai ales, continuitatea și 
difuziunea neîntrerupte, în întreg arealul românesc, a revistei 
Convorbiri literare. Ulterior, peste acest argument - acceptat la două 
tratate mondiale de pace! – tăvălugul stalinist-comunist-dejist a 
trecut fără păs, revista fiind desființată – spre a reveni, la vechea (și 
actuala) denumire, abia în 1970. Și a deveni colegă de suferință – dar 
și de firești împliniri – cu mai  tânăra Cronica.  În istoria presei 
culturale ieșene, ca longevitate,  Cronica  urmează imediat 
Convorbirilor..., alte publicații culturale fiind efemeride. Cronica 
veche  - care se revendică de la Cronica  princeps, dar își forjeajă 
propria-i conduită -  salută Jubileul convorbirist, rezonant pentru 
întreaga presă culturală românească. Vom reveni. 

FAST vs RUŞINOASĂ PARAGINĂ. Ştiaţi că Biserica Română 
„Trei Arhangheli” din Paris, Rue Jean de Beauvais, a fost construită 
de arhitectul Raymont du Temple, care a contribuit şi la ridicarea 
Luvrului şi a catedralei Notre Dame? Situată la doi paşi de Sorbona, 
venerabila clădire a fost cumpărată de România, în 1882, cu 300000 
de franci.
Ambasada României acum proprietate a statului român. Palatul cu 
pricina a fost achiziţionat în perioada interbelică. Aşadar, iubim 
fastul desfăşurat dincolo de graniţe, iar acasă lăsăm în paragină 
clădiri de patrimoniu care, renovate şi îngrijite, ar face cinste 
oricărui stat din vestul Europei.
HOBBY-URI dupa bugetul personal: scufundări în cabină 
subacvatică, cu rechinii albi unduind prin fața netămătoare; 
scufundări în Marea Roșie, un sailing departe de țărm; yahting, golf, 
sporturi exclusiviste, practicate și pe plaiul mioritic, de când unele 
conturi bancare se scriu cu muuulte cifre în coadă; partide de 
pescuit, recomandate îndeosebi stresaților si bugetarilor cu salariu 
mediu pe economie: privesc ei ore întregi luciul apei, liniștea-i 
deplină, nu se aud nici gândurile cu grijă alungate, gol să rămână 
capul până când vreun rătăcit crăpuștean să se prindă în improvizata 
undiță; colecții încăpățânat căutate și adunate de-a lungul  vieții – 
șervețele de masă tematice, cutii de chibrituri, păpuși Barbie, 
ulcioare, pălării, automobile Ferrari sau ceasuri Carrera, avioane 
etc., etc.
APROPO: știți care e hobby-ul lui Ion Țiriac? Să colecționeze 
mașini de lux! Săracul bogat: doar 160 a colecționat până acum! Și 

simte, da, se vedea asta-n ochii lui mist(r)ețioși, când ”camerele” l-
au surprins în plin exercițiu de admirație, că e loc pentru mai bine! 
 ANIVERSARE SAU COMEMORARE? În 2017, Ion Alexandru 
Angheluș, „poet de Huși”, ar fi împlinit 80 de ani. De regulă, astfel 
de personalități-ferment se bucură de prețuirea urbei și, în egală 
măsură, de indiferența nației. Rămân să-și consume strădaniile în 
măruntul lor univers, unde își rostuiesc biblioteci, își formează 
discipoli, scriu cu râvnă, scriu fără răgaz, se hrănesc cu himere și se 
sting înainte de a-și da seama că reprezintă o valoare cel puțin 
comparabilă cu proprietarii guralivi de box-office și susținere 
interesată de grup.  Lui Ion Alexandru Angheluș concitadinii îi 
spuneau (nu numai de dragul rimei) „Angheluș, poet de Huși”. 
Rimarea jucăușă, nutrită din amicală prețuire, poartă oare, fără voie, 
și o anume sugestie minimalizatoare? Dacă-i așa, este total 
nejustificată: recitindu-l, constați că nici pe departe nu-i vorba 
despre un poet de calibru, uz și respirație... modest locală; 
dimpotrivă, cărțile sale (câteva culegeri au apărut postum, prin grija 
prietenilor) sunt îndreptățite să figureze barem pe raftul al doilea al 
poeziei române de azi. Și nu-i puțin! Minune: unei străzi din Huși i 
s-a dat numele lui Ion Alexandru Angheluș. Mă-ntreb numele cărui 
scriitor ieșean, sucevean, botoșănean, băcăuan, nemțean trecut în 
neființă în ultima jumătate de veac a fost dat vreunei străzi în urbea 
natală? Or fi existând străzile Mihai Ursachi, Ioanid Romanescu, 
Cezar Ivănescu? Iată că hușenii nu s-au sfiit s-o facă – un gest 
recuperator de reală prețuire, greu de întâlnit altundeva în postata 
urbanismului  românesc. 
NU NUMAI LA NOI, ci şi în alte ţări funcţionează o anume 
relaţionare carte-puşcărie. În Brazilia se reduc patru zile din 
pedeapsă (maximum 48 pe an) de fiecare carte. Cu o singură 
diferenţă: carte CITITĂ după gratii, nu scrisă. Parcă aşa mai 
merge... În urma reacţiei de stupoare şi indignare naţională, noi „am  
corectat” reducerea termenului de detenţie în cazul elaborării unor 
lucrări ştiinţifice în puşcărie (de ce numai ştiinţifice?), cifra zilelor 
reduse micşorându-se până aproape de ridicol. Ori mături curtea 
„pensionului”, ori scrii o carte, tot pe-acolo-i – ceea ce echivalează 
cu recunoaşterea deschisă a unei flagrante incapacităţi instituţionale 
de apreciere atât a caracterului ştiinţific al tipăriturii, cât şi a valorii 
ei în sine. Decât să ne complicăm cu evaluări contestabile, mai bine 
micşorăm brutal miza, astfel potolind elanul autorlâcului interesat. 
Numai că de-ți pare borşul prea acru, tai din oţet, nu ascunzi 
polonicul! Oare în puşcărie nu pot fi scrise decât lucrări mistificate 
şi de doi bani? Mari cărţi ale omenirii au fost concepute fie în 
detenţie, fie în arest la domiciliu! N-am vrea să credem că doar atât 
valorează cartea în ochii legiuitorului, ci mai degrabă am zice că 
este vorba despre o activitate deranjantă din start pentru o 
administraţie cu atribuţii şi intenţii strict punitive, nu prea dispusă să 
acorde credit şi să recompenseze prestaţia intelectuală.�
„CARTEA  NU LIPSEŞTE. Din contră. Vitrinele librăriilor sunt 
ticsite de opere mai mult ori mai puţin literare, atrăgătoare prin 
conţinut, deseori senzaţionale. Şi totuşi, nu se citeşte. Generaţii noi. 
Temperamente mobile, doresc ca totul să se realizeze cât mai 
mecanic posibil. Preferă îmbogăţirea cunoştinţelor pe cale de 
lectură succintă. Asimilări superficiale. În drumul acesta greşit 
tineretul nu este oprit de nimeni.” Veţi spune că-s observaţiile unui 
contemporan cârcotaş, inamic al pseudoculturii lesne culeasă (şi  
neasimilată) prin graţia internetului. Ei bine, nu: cu totul 
surprinzător, rândurile de mai sus pot fi citite în articolul „Cocktail 
ieşan” semnat de un oarecare Radu Ionel în „Almanahul vieţii 
ieşene” (1932, p. 49-51). Adevărat Nostradamus ieşean! Care vor fi 
fost, în 1932, căile prin care „îmbogăţirea cunoştinţelor” se realiza 
„cât mai mecanic posibil”? Iar acuzata „lectură succintă” o oferă, 
abia azi, rezumatele şi informaţiile de pe Google. Ca să nu mai 
comentăm actualitatea observaţiei „Şi totuşi, nu se citeşte”... cu 
„vitrinele ticsite”. Ce premoniţie!�
ŞI MARI DEZILUZII, dar, poate, şi mari iluzii, te pot determina să 
renunţi la toţi şi la toate cele, refugiindu-te într-o lume cu totul altfel 
diriguită şi orânduită. Nu mai trăieşte maica Benedicta de la 
Mănăstirea Văratic, fosta vicepreşedintă a Academiei Române, Zoe 
Dumitrescu Buşulenga (odihneşte de veci la Putna), dar, în 
recluziune mănăstirească mai pot fi aflate nume care, cândva, 
rezonau cu totul altfel în păcătoasa noastră lume de azi. Actorul 
Dragoş Pâslaru, cel care l-a întruchipat pe Horia Sima în filmul 
„Drumeţ în calea lupilor” este acum călugărul Valerian de la 
Mănăstirea Frăsinet. Actriţa Monica Fermo, care strălucea în anii 
'70 pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, evreică botezată, este 
acum maica Ecaterina la o mănăstire din Ierusalim. Alexandru 
Cotescu, fiul lui Valeria Seciu şi Octavian Cotescu, (l-aţi văzut în 
filmul „Păcală”) este călugărul Daniil la Mănăstirea Vatoped, 
Muntele Athos. Chitaristul formaţiilor Sfinx şi Roşu şi Negru, Dan 
Bădulescu, a fost hirotonisit preot la o biserică bucureşteană de pe 
strada Avrig. Mariana Buruiană a ales şi ea „calea mărturisirii” 
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Ioan Florin STANCIU cronicuța de la mare

PROZA 
DE DINCOLO 
DE NEGURĂ

(acesta-i titlul cărţii semnate de fost actriţă). Întrebare: să fie vorba 
de învinşi sau de învingători?
O  A D E V Ă R AT Ă  „ B A I E ”  D E  L I M B Ă  V E C H E 
ROMÂNEASCĂ – nu foarte de demult, doar de pe la jumătatea 
veacului XIX – prilejuieşte lectura a două cărţi total diferite: prima 
se referă la activitatea unui „precursor al modernizării societăţii 
româneşti – Carol Mihalic de Hodocin” (autor, D. Vitcu), iar cea de 
a doua, volum colectiv, celebrează împlinirea a 350 de ani de la 
sfinţirea ctitoriei lui Vasile Lupu, Mănăstirea Golia (nu-i chiar 
ctitoria voievodului, dar asta-i altă discuţie; oricum, i-ar ajunge, 
întru slavă, şi numai Trei Ierarhii!). Mediul bisericesc, cu precădere 
cel mănăstiresc, mai conservator şi imun la înnoirile propuse de 
Hodocin, personaj de factură renascentistă (despre limba scrierilor 
căruia Eminescu spunea că „e mai bună decât limba tuturor 
jurnalelor politice de azi”), a păstrat savoarea unică a graiului 
moldovenesc unor texte creditate cu totală inexpresivitate – simple 
inventare. Reproducem din listele de bunuri „catagrafiate” la Golia, 
în 1863: „patru patreturi cu privazurili poliite” (iată de ce 
Alecsandri, ori, mai bine zis, Miluţă Gheorghiu, în „Chiriţa”, 
vorbea cu foc de „patret”!), „unsprizăci bliduri de bucate”, „opt 
sfeşnici de alamă purtăreţe” (adică... mobile), „două policandre cu 
stecluţă câti cu opt fofeze di alamă”, „unsprizăci însă două 
farfurioare rătunde” (n-avem spaţiu pentru comentariul ce l-ar 
merita acest „unsprizăci însă două”; dar putem oferi lumeasca 
explicaţie pentru atât de prezentul „unsprizăci” în toate inventarele 
– se vede că, de-a lungul veacurilor, s-au ciobit şi descompletat 
duzinele de „bliduri”, „ceşcuţi” şi „pahară” din cuhnia şi trapeza 
mănăstirii...)

�

AMBASADA ROMÂNIEI ÎN PALATUL BÉHAGUE, PARIS



MUZICĂ, ARTĂ, CULOARE ȘI DIVERTISMENT
PRIMĂVARA, LA PALAS: 

Mărțișoare pentru fiecare Reprezentații de teatru

Concertele Filarmonicii – sărbători muzicale Ofertă bogată de târguri

Odată cu primăvara, efervescența evenimentelor se instalează la Palas. Dincolo de a fi un spațiu de 
relaxare preferat de ieșeni, ansamblul din inima orașului este un reper al agendei pentru petrecerea 

timpului liber, care include evenimente variate, potrivite întregii familii, indiferent de preferințe.

De câțiva ani, la Palas s-au organizat cele mai mari și complete târguri care vestesc venirea 
primăverii, cu simboluri ce îmbină tradiționalul și modernul. Prima zi a sezonului verde este 
întâmpinată cum se cuvine și în acest an. Atelierul Artistului propune publicului mărțișoare 
inedite, adevărate opere de artă realizate cu măiestrie și pasiune. Artiștii plastici și-au pus 
imaginația în vestitori ai primăverii, realizați din sticlă, ceramică, piele sau lemn, care pot 
rămâne suveniruri peste an, prin valoarea lor artistică. Totodată, zeci de expozanți cu 
îndemânare au pregătit mărțișoare realizate manual, prin tehnici aparte, din mărgele, fimo, 
piele, hârtie, țesute sau cusute. Simbolurile cu fir roșu și alb sunt primele care anunță 
că vin zilele călduroase, motiv de bucurie pentru toți cei care le vor 
purta în piept. 

Începutul lunii martie este dedicat și femeii, așa 
că ansamblul Palas le sărbătorește pe 
doamne și domnișoare cu surprize 
care să le ajungă la inimă: un 
spectacol dedicat mămicilor, 
susținut de prichindeii din 
grădinițele ieșene, și un 
c o n c e r t  a l 
ansamblului vocal-
i n s t r u m e n t a l 
Armonia Lucis. 

Pe 27 martie, arta dramaturgică este sărbătorită la nivel global. De Ziua Mondială a Teatrului, 
ansamblul Palas le propune ieșenilor să se bucure de frumusețea pieselor de teatru, indiferent 
de forma în care sunt prezentate. Mai exact, cei mici și cei mari vor fi surprinși cu spectacole 
care să stârnească zâmbete și aplauze. Astfel, ansamblul din inima orașului continuă să 
susțină și să promoveze artele și cultura, oferind publicului larg posibilitatea de a interacționa 
cu acestea, într-o altfel de atmosferă. 

Un cadou muzical 
e s t e  î n t o t d e a u n a 
b i n e v e n i t  p e n t r u 
melomani și nu numai. Iar 
primăvara, prin sărbătorile pe 
care le aduce, este un motiv în plus 
p e n t r u  a  n e  î n c â n t a  c u  r i t m u r i 
m e l o d i o a s e .  L a  fi n a l  d e  l u n ă  m a r t i e , 
Filarmonica de Stat „Moldova” Iași urcă din nou pe 
scena din Palas, invitând publicul într-o incursiune în 
fascinantul univers al muzicii simfonice. Ca de fiecare dată, 
orchestra îi va hipnotiza pe iubitorii de partituri clasice, prin interpretarea unor 
lucrări celebre, într-un spectacol–omagiu adus artei muzicale. 

Tot la final de lună, cei mai talentați copii din cadrul clubului artistic „Melos” vor încânta 
publicul din Palas cu interpretări ale unor melodii celebre. 

Î n  a n s a m b l u l  P a l a s  s u n t 
organizate periodic târguri din 

domenii variate. În luna martie, ieșenii 
interesați de sănătate și frumusețe pot 

participa la un târg specializat, iar cei dornici să își 
programeze vacanța la prețuri avantajoase găsesc 

propuneri diverse la Târgul de Turism. Totodată, cei aflați în 
căutarea unui loc de muncă pot alege din oferta angajatorilor prezenți la Târgul 

de Cariere, pasionații de obiecte cu patina timpului găsesc colecții impresionante la Târgul de 
Antichități, iar cei care iubesc obiectele lucrate manual și nu numai vor descoperi articole 
deosebite la Târgul Accesoriilor Fashion.  
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