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semina
sapientiae

POEMUL DESENAT      

Ion MIRCEA

DESPRE ȚARA CHEILOR PENTRU YALE
Cine poate cu o singură cheie de yală
ascuțită ca un bisturiu
să taie o girafă în două jumătăți perfect egale
va fi uns numaidecât diktator
în țara cheilor pentru yale
i se vor monta pe umeri un gât de girafă
și un altul deasupra și încă unul ori de câte ori
diktatorul va pofti să-și scalde capul în nori
unde aerul e mai pur
și de acolo să vadă peste ziduri ce se mai întâmplă prin țările din jur
am scris „peste ziduri” deoarece țara cheilor pentru yale
și a girafelor tăiate în două jumătăți perfect egale
e înconjurată de ziduri și încuiată ermetic
pe dinăuntru
ca într-o sferă
unde respiră cu greutate. și speră. și speră.
istoria spune că această țară
nu are decât viitor și trecut
și e doar jumătate dintr-o fostă țară întreagă și prosperă
motiv pentru care gradul ei de alertă
n-a coborât niciodată sub pragul de albastru precaut.
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Dragoş PĂTRAŞCU: Poemul desenat
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UN POET, O PAGINĂ

Alexandru DUMITRU

TABLOU DE DRAGOSTE
Negreșit, lacrima-și petrece
durerea în somn, dar e greu
să cobori treptele spre odihnă
când lumina te fură cu ochii deschiși.
Încă nu știm să alungăm demonii
pripășiți anapoda pe iluzii.
De o parte și de alta întunericul
nu mai are limite,
îngăduie orice reprezentație
a sânzienelor întemnițate.
Te rog nu sparge oglinda
ce copie închipuirile,
argintul scânteiază
nebunește, mă voi trezi vrăjit
cu visele pictate într-un tablou de dragoste.

________________________
Din volumul
Dulcele hazard,
în curs de editare la Junimea,
colecția „Cuvinte migratoare”
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UN POET, O PAGINĂ

Vasile PROCA

O LINIȘTE DIFICILĂ
– Stai singur cu gândul în iadul neterminat
și spui că viața e cartea scrisă pe piele de om,
ziua de care îți este teamă a venit:
frica ta se numește tsunami,
frica ta se numește Covid-19,
frica ta se numește dezastru ecologic,
frica ta se numește uraniu iranian,
frica ta se numește boierii minții
și cât timp tu trăiești în cuvinte,
alții trăiesc din frica ta
frica ta se numește sărăcie,
frica ta se numește încălzire globală,
frica ta îți măsoară timpul, cheamă
zugravii de icoane, care te învață a picta
trupuri așezate, singurătăți, taina lumii nevăzute,
și viața pierdută printre cuvinte,
e o liniște dificilă frica ta
cât timp durează durerea, îngerii închid timpul,
iar tu limpezindu-ți gândurile simți că moartea
este o poruncă și, cu smerenie, îți îmbrățișezi Moartea
__________________________
Din volumul
Simfonia bizantină,
în curs de editare la Junimea,
colecția „Atrium”
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UN POET, O PAGINĂ

Passionaria STOICESCU

KLIMT
De-a înecatul în verticale flori,
în mări verticale de verde,
de-a privitul prin ferestre mici,
pentru a spune cât de neputincios e ochiul
în fața culorilor și-a propriului suflet...
De-a înecatul în mângâieri purpurii,
de-a șlefuitul de sărut
cum numai un fiu de giuvaergiu poate,
de-a gătitul regește cu paftale de galben
în geometrii subjugate
din cercuri, triunghiuri, dreptunghiuri, pătrate,
dezordonat ordonate
pe corpul cel mai geometric al iubirii...
De-a extazul încremenirii,
de-a cea mai păcătoasă sfințenie,
de-a sufletul-trup în prim plan,
de-a fără perspectivă,
de-a somnul în trezie,
de-a țeapănul în derivă și
de-a o mie de muzici în muțenie....
Klimt...
Privesc, deci simt!

8

UN POET, O PAGINĂ

Gheorghe VIDICAN

PIAȚA FERDINAND
duc în spate cocoașa curcubeului
prin piața ferdinand
îmi mănâncă din palmă
porumbeii firmituri de stele căzătoare
mirosul ierbii cosite se pietrifică
stropul de rouă e dus în exil
într-o insulă de pe crișul repede
șopârlele au botnițe să nu-și devore umbra
setea lor e ambalată în caserole ecologice
murmură prin tufișuri ca o cățea în călduri
dimineața
piața ferdinand
tandră ca o pasăre flamingo
împarte în felii egale cocoașa curcubeului
mă bate pe umăr mirosul unei cafele virtuale
plină de prieteni la colțul străzii o iubire ruinată de vise
cultivă în lacrima mamei niște ființe minuscule
perdelele de la barul astoria sunt pline de șoapte
aburesc privirile trecătorilor
joacă șotron în umbra nebărbierită a dimineții
sub pietrele cubice din piața ferdinand
se aud vocile actorilor de la teatrul regina maria
fac repetiție la o piesă de matei vișniec
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UN POET, O PAGINĂ

Florina ZAHARIA

#ÎNTÂLNIREA
veneam la tine în fiecare dimineață,
înainte de ora cinci în camera ta înaltă,
construită doar din pereți de sticlă transparentă
doar ca să te văd cum dormi
și te găseam, uneori, citind, în somn
cărțile pe care nu apucaseși să le citești din diverse motive
din cauza drumurilor tale, sau a spaimelor de peste zi
îți urmăream mișcările globilor oculari, sub pleoape,
pornind de la stânga și sfârșind în dreapta
și cum te opreai asupra unor pasaje care îți plăceau,
cum stăruiai asupra unui cuvânt, sau cum zâmbeai,
dacă întâlneai forme supreme cu care erau legate cuvintele între ele

_________________________
Din volumul
#plânsul,
în curs de apariție la Junimea,
colecția „Atrium”
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PROZĂ

Lucreția BÂRLĂDEANU
(Chişinău)

TIMPUL SPERANȚELOR
Avionul avu la decolare, din Paris, o întârziere de câteva ore și nu mai puteam prinde trenul
din București spre Chișinău. Eram nevoită deci
să mân la ei.
Era un cuplu de oameni în vârstă, cu care
restabilisem relația de rubedenie și îi întâlnisem
prima dată câțiva ani buni după evenimentele din
decembrie ’89. Până atunci îi cunoscusem mai
ales din cele povestite de bunica, dar și dintr-o
fotografie cu ei tineri și frumoși, care provocase
asupra mea, în copilărie, o adevărată fascinație.
Acum însă, ea purta pe față o expresie înăcrită ce nu lăsa să se vadă decât ruinele unei
vieți care nu părea să fi fost deloc frumoasă. Probabil că picioarele bolnave și o osteoporoză ce-i
măcinase coloana, înghesuindu-i-o neîndemânatic într-un gheb în partea stângă a spinării, îi accentua această cătătură.
Putea însă fi, în ciuda la toate, și afectivă
cu cei apropiați. Pe mine însă mă exaspera când
bătrâna mea rudă ținea morțiș să mă sărute la fiecare întâlnire și la despărțire, dar nu oricum, ci
mai mult pe buze decât pe obraz.
El, fost colonel militar, puțin mai sobru și retras, probabil și din cauza unei surdități, nu scăpa
nici o ocazie să-și etaleze nostalgia și atașamentul pentru trecut și regimul ce-l slujise cu devotament. Păstrase, probabil din aceleași considerente, și o slăbiciune pentru limba rusă pe care-i plăcea să și-o amintească adesea în prezența mea.
L-am bănuit dintotdeauna de o aventură cu vreo
rusoaică focoasă și râdea bucuros când i-o spuneam.
Se cicăleau tot timpul, deși țineau mult unul
la altul, și trebuia să ai nervi tari ca să reziști

acestei ambianțe. Dar cum urma să le aduc și un
medicament de care aveau mare nevoie, a trebuit să înnoptez la ei.
Am petrecut o seară mai calmă decât mă
așteptasem. După ce am cinat în sufragerie, la
masa de lemn încă elegantă, deasupra căreia
atârnau câteva tablouri ce fulguiau discret un parfum al Bucureștiului de altădată, le-am înmânat
micile, dar nelipsitele atenții. Nu reușisem să ies
nici de această dată din stereotipuri. Și nu doar
pentru că nu aș fi avut fantezie, dar mă înduioșa
dintotdeauna efectul ce îl avea asupra mătușii
Magda, cutia de cafea Carte Noire. O luă bucuroasă și de această dată și-o dosi într-un sertar,
mărturisindu-mi în secret că încă nu se atinse de
cea primită cu vreo jumătate de an în urmă.
– Și de ce n-o consumi? o întrebam eu nedumerită.
– Ei, las’ că poate va fi vreo ocazie mai
specială. Noi bem din cea proastă și ieftină, dar
aceasta las’ că și-a găsi ea omul și locul.
Tradiționala sticlă de Bordeaux, trofeul pentru nea Costel, devenise și în seara aceea mărul
discordiei, pentru că el dorea s-o deschidă imediat, iar ea îl convingea s-o păstreze pentru mai
târziu.
I-am lăsat să decidă fără martori ce au de
făcut și m-am retras în odaia ce mi-au rezervat-o,
pretinzând că sunt foarte obosită. De fapt, chiar
eram.
Dimineața i-am anunțat că nu voi aștepta
trenul de seară spre Chișinău, ci voi pleca cu un
microbuz de la Băneasa. Chiar dacă am chemat
un taxi, bătrânul insistă să mă conducă până la
gară. Pe drum avu plăcerea să-mi demonstreze
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calități de bărbat galant și a ajuns până acolo încât plăti el costul călătoriei cu taxiul. Mi se păruse
destul de mult totuși pentru bugetul lui de pensionar, dar insistența mea de a-i restitui banii a rămas zadarnică.
Satisfăcut pe proaspăta imagine ce reușise
să mi-o arate și profitând de timpul destul de lung
până la pornirea microbuzului a căutat și s-a bucurat să găsească un fir de care să ne ținem
amândoi pentru a înfiripa o discuție.
– Vreau, draga mea, începu el grav, să fac
un album cu fotografii de familie. Dar nu unul oarecare, ci unul cu note și explicații din care să se
cunoască genealogia familiei noastre. Că eu cu
Magda, cum bine știi, ne tragem din oameni gospodari – de pe o parte și de pe alta a Prutului. Au
fost atâtea drame, atâtea suferințe în familiile
noastre, încât de multe ori trebuia să le uităm
pentru a putea trăi mai departe. Ei bine, acum,
când s-a așezat destul timp peste ele, aș vrea să
revin la aceste istorii pentru a îndrepta un fascicul
de lumină spre ceea ce s-a uitat sau nu a vrut să
se știe, să fac unele însemnări, mici descrieri, să
dau detalii demult uitate despre cei trecuți în lumea de dincolo.
Îl priveam și mă bucuram să văd cum i se
aprind ochii, i se luminează fața și cum i se estompează ridurile.
– Dar, din păcate, nu am timp..., reluă el.
Atâtea alte lucruri am de făcut în fiecare zi, că nu
ajung odată să mă ocup de albumul pe care
vreau să-l las nepoților. Că poate o da Dumnezeu să-i am totuși.
Ideea lui nea Costel mă înaripase și pe mine. Vine o vreme, nu-i așa?, când cauți mai mult
spre trecut decât spre viitor.
– De ce nu? l-am încurajat eu, acum pentru
că ești la pensie, poate ar fi bine într-adevăr, să
te ocupi de asta.
– Dar Emil? mă întrebă el nedumerit, de
parcă eu venisem cu propunerea să-l angajez în
această aventură, iar el urma să se apere cum
putea.
– De Emil cine să îngrijească? Că doar știi
că nevasta l-a părăsit și a plecat cu șoferul lui.
Da, auzisem. Lui Emil, un tip înalt și deșirat,
cu un aer incolor și veșnic absent, nu i-a prea
mers în relația cu Andreea. De aceea soarta lui îi
preocupa în permanență pe băbaci și le absorbea toată energia. Deși locuiește, după divorț, de
unul singur, ia, în fiecare zi, masa de prânz la părinți. Asta îl absolvă pe el de griji suplimentare,
iar lor le dă satisfacția să se simtă utili. Discuții
aprinse, hamletiene, se poartă zilnic în apartamentul de pe Drumul Taberei pe tema meniului

de la amiază. Mătușii Magda îi revine misiunea
să-și revalideze de fiecare dată calitățile de gospodină neîntrecută, iar nea Costel urmează să facă piața cea mai ieftină și cea mai avantajoasă
din tot Bucureștiul. Iar asta presupune mult efort.
Avea dreptate nea Costel. Când, oare, să te mai
poți ocupa de altceva?
Dar, cum mi-a fost dat să aflu, albumul și
genealogia familiei nu era unicul vis și unica preocupare a lui nea Costel.
– Mai vreau, draga mea, să ordonez într-un
fișier toate materialele strânse de mine pe parcursul anilor, referitor la tratarea pe bază de plante a bolilor. Am acumulat atâta informație, pe care am probat-o pe propria piele, că ar fi o adevărată comoară pentru cei care vor să ducă o viață
lipsită de boli. Visez să pot lăsa acest îndrumar
nepoților mei, care poate vor veni și ei într-o zi.
Emil e și el destul de fragil, dar nici nu vrea să
audă de sfaturile mele. El se tratează doar la
doctori. Dar eu știu că multe probleme de sănătate se iscă din cauza constipației. Omul trebuie să
știe cum să nu se constipe. Eu, spre exemplu,
mănânc în fiecare zi, câte opt prune și nu am nici
o problemă în această privința. Vă rog să mâncați și voi. Să vedeți ce efect benefic au.
I-am zâmbit, deși pentru moment nu voiam
să văd, dar l-am încurajat:
– Într-adevăr, de ce nu ai face acest îndrumar? Țin minte că mătușa Agafea te pomenea de
bine după ce a urmat unul din sfaturile ce i le-ai
dat dumneata pentru stoparea artrozei. Din câte
îmi amintesc a fost foarte eficient.
M-a privit înduioșat și a oftat:
– Dar... nu am timp, dragă. Atâtea alte lucruri am de făcut în fiecare zi, că nu ajung odată
să mă ocup de acest îndrumar medical, care ar fi
ca o mană cerească pentru familia și urmașii
noștri.
– Care atâtea lucruri, mă rog? am insistat
eu ironic.
– Dar Lolita? mă întrebă el iscoditor, bucuros că-mi poate da din nou un argument ce trăgea greu. Știi cât timp îmi răpește ea? Trebuie
s-o scot la plimbare de câteva ori pe zi, s-o spăl
pe picioare când ne întoarcem, s-o scald în fiecare sâmbătă, să fac curat după ea. Că Magda, ce
să-ți spun?
N-o iubește! Apoi trebuie să merg cu ea la
veterinar când e nevoie, s-o distrez ca să nu fie
deprimată și să latre la vecini. Oh, nu! Nu am
timp! Nu am deloc timp! Poate mai încolo, cine
știe...
Apoi nea Costel îmi vorbi cu pasiune despre altă idee ce-i frământa imaginația.
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– Știi, eu am o mașină în curte...
O văzusem. Era o mașinuță din alea mici,
cu două uși, de pe vremea lui Papură Vodă, făcută mai mult din carton decât din metal. Dar nu am
făcut nici o remarcă deocheată ca să nu-l ofensez cumva.
M-a privit cu recunoștință pentru aerul serios pe care-l arborasem ca să-l ascult și a continuat:
– E adevărat că e foarte veche și că nu am
mai pornit-o de mulți ani. Dar dacă aș avea timp
și trei milioane de lei, aș repara-o, aș vopsi-o și
aș porni cu ea într-o călătorie prin țară. Poate
ajungem și în Basarabia. Aș lua-o cu mine și pe
Muțic. (Cu acest apelativ o dezmierda el pe Magda când era în duși buni). Că noi nu prea am avut
când cutreiera țara. Știți cum au fost vremurile...
Mereu nu ne ajungea timp pentru asta. Dar România-i frumoasă și-i păcat să nu o cunoaștem,
măcar acum la bătrânețe.
Ideea de a călători era pentru ei bineînțeles
ceva ce ținea de domeniul unui zbor pe lună. Știam cum își planificau o plecare de la București la
Iași cu cel puțin câteva luni înainte și câtă lume
trebuia să fie antrenată ca această aventură să
se poată realiza.

Dar am trecut peste aceste detalii, de parcă
nici nu ar fi existat vreo problemă. Din contra,
i-am zâmbit în semn de încurajare.
– Formidabilă idee! am exclamat. Veți mai
schimba și voi decorul, veți vedea lumea cu alți
ochi.
– E adevărat că Muțic, reluă el întristat, are
coloana făcută praf de osteoporoză și nu poate
să meargă prea mult în mașină. Dar am găsi noi
o soluție. Numai dacă aș avea timp. Dar... nu am.
Și nici bani. Altfel am porni neapărat în călătorie.
Bineînțeles că nu acum, dar mai târziu, la sigur…
Bătrânul mă emoționase și cu acest vis.
Eram gata să-i ofer cele trei milioane de lei, care-i lipseau pentru moment, doar ca să pot face
un om fericit.
Dar nu de bani ducea lipsă nea Costel. El
avea nevoie de... Timp. Mai mult Timp. Și era
dispus să facă totul pentru a-l putea seduce, a-l
face docil și cât mai îngăduitor cu el.
________________________
Din volumul
Cherchez la femme,
în curs de editare la Junimea,
colecția „Exit”

CĂRŢILE JUNIMII
Colecţia ATRIUM
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PROZĂ

Cătălin BOGHIU
O ZI ABSURDĂ
Azi dimineață m-am hotărât să merg pe jos la
serviciu. Auzisem eu că dacă folosesc mașina poluez, crește incidența bolilor vasculare, copiii noștri
nu vor avea niciun viitor etc. Prea multă presiune
pe umerii mei.
Prin dreptul trecerii de pietoni, un cap de scafandru a ieșit din asfalt.
– Mă ajuți?
Și ridică o coadă de pește.
Am apucat de ea și am tras cât am putut de
tare. Am scos afară o superbă sirenă ce clipea mută, neștiind ce s-a întâmplat.
– Ce facem cu ea? întreb eu nedumerit, căci
nu mai văzusem în viața mea așa ceva.
– O mâncăm, evident! Am o rețetă extraordinară.
Am luat prima gură din „Medalion de sirenă
cu sos la cuptor” și am văzut stele verzi. Vedeam
întreg universul așa cum nimeni nu-l știa. Este roz,
ca viața, presărat de stele verzi. Cometele se plimbă, ținându-se de mână iar asteroizii se scaldă în
lacuri de lumină. Acolo se nasc sirenele.
M-am despărțit prieten de scafandru. Săptămâna viitoare m-a invitat la un cotlet de triton. Cică
dacă mănânci din el poți să-ți vezi lungul nasului și
ceafa în același timp.

MESERIA
Am trăit ziua de ieri. O zi ca oricare alta. Și,
deodată, a venit mâine. Am fost puțin derutat. Unde este azi?
„Nu-i nimic!” mi-am zis. Am să fiu mai atent
ziua următoare. Și iar a trecut ieri. M-am oprit puțin,
încercând să surprind ziua de astăzi, dar n-am apucat. Imediat a fost mâine. Ceva nu era în regulă cu
mine.

Am început să mă gândesc la viața mea. Îmi
aminteam tot ce am făcut, cum am trăit. M-am uitat
în agendă și am văzut tot ce aveam de făcut a doua zi, săptămâna următoare, chiar și evenimentele
ce vor avea loc peste câteva luni, dar lipsea astăzi.
Exista atunci, dar nu acum. Exista odată, dar
nu îndată. Exista mai devreme și mai târziu, dar nu
în acest moment.
Ce se întâmpla cu mine?
După o scurtă analiză, mi-am dat seama că e
din cauza serviciului. Așa că m-am decis să-mi
schimb meseria. Nu era pentru prima dată. Am fost
lăcătuș mecanic, inginer TCM-ist, gardian public,
programator pe mașini cu comandă numerică, designer, tehnoredactor, funcționar public etc.
Acum, mi-am ales meseria de a trăi. Sunt
abia la început dar se cunoaște o îmbunătățire. Am
foarte multe zile de astăzi și de mâine. Nu mai trăiesc în trecut.
Dar, sunt tot mai bun în meseria mea. Curând voi schimba balanța în favoarea lui acum.
Carpe diem!
Carpe diem, quam minimum credula
postero!1

ZIUA MEA DE NAȘTERE
Astăzi m-am trezit mort. Și e ziua mea de
naștere. Curios cum de am reușit să trăiesc un număr fix de ani. M-am născut și am murit în aceeași
zi. M-am ridicat și m-am uitat la mine. Nimic deosebit. Arătam ca în celelalte zile. De unde știu cei
din jurul tău că ești mort?
M-am așezat pe un scaun și am privit pe
geam. Afară ploua cu amintiri. Cele mai multe ale
mele, dar erau și ale altor oameni cu mine. M-am
-------------------------------------------------------1 Trăiește clipa de azi și fii cât mai puțin încrezător în
ziua de mâine (Horatiu, Ode I, 11, 8).
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văzut când eram mic și râdeam. Toată lumea era a
mea, nimic nu m-ar fi supărat. Eram cel mai fericit!
M-am văzut când am intrat la liceu, la facultate,
când m-am însurat și când mi s-a născut fetița.
Toată lumea era a mea, nimic nu m-ar fi supărat.
Eram cel mai fericit!
Am încercat să prind amintirile în palmă.
Unele erau calde, plăcute, altele reci. Unele mă frigeau, de le aruncam repede, altele mă înfiorau.
Dacă eram mort, înseamnă că nu mai eram
pe lumea asta. Dar pe ce lume mă aflam? M-am uitat din nou pe geam, încercând să privesc dincolo
de amintiri. Am văzut sentimente. În viața mea am
râs, am plâns. Am văzut multă furie și multă suferință, pigmentate ici-colo cu câte un hohot de râs.
Prea mi-am luat viața în serios.
Nu eram mulțumit de cum am trăit și m-am
hotărât să mă nasc din nou. De astă dată, să fac
mișto de viață, să o iau în râs.
Așa că, astăzi e ziua mea de naștere. La
propriu.

rizate pentru fiecare eveniment în parte. Doar ascultând glasul clopotului îți puteai da seama ce sărbătoare anunța. Te chema irezistibil, la slujbă, sau
se războia nervos cu dracii ce adunau nori negri pe
cer, tunând și fulgerând.
Se lupta pentru sănătate în caz de molimă și
alunga păsările prădătoare. Când era ceață, te îndruma spre casă, fie că erai om sau animal. Îi însoțea pe morți pe ultimul drum, cu un tânguit prelung
și se bucura, cu sunete scurte și zglobii la nașterea
fiecărui copil.
Moșu᾽, cu clopotul său, era prezent în viața
fiecăruia, de la naștere, până la moarte. Eu am
plecat la liceu, pe urmă la facultate, mi-am găsit
serviciu la oraș, m-am însurat și am făcut copii. Uitasem de satul meu. Părinții erau lângă mine și nimic nu mă mai atrăgea înapoi.
Până când, copilul meu cel mai mic, m-a întrebat de locul Undemamnascut. Atunci am organizat o excursie. Când am ajuns în sat, primul lucru
care m-a întâmpinat a fost sunetul clopotului. Era
vesel, deoarece revedea un fiu al satului, reîntors
după mulți ani acasă și trist totodată. Nu-l mai auzisem așa.
– Pentru cine bat clopotele? întreb eu pe primul întâlnit.
– A murit Moșu᾽!
– Și cine le trage?
– Nimeni. S-au învățat singure.

SATUL NATAL
În satul Undemamnascut clopotul bisericii era
tras de un om în vârstă. Nimeni nu știa câți ani
avea, iar cei care știau cum îl cheamă muriseră de
mult. De aceea, noi îi spuneam simplu: Moșu᾽. Nimeni nu-l vedea prin sat și toți eram convinși că el
trăia permanent, undeva în clopotniță. Acolo mânca, cine știe ce, acolo dormea.
Ajunsese expert în a trage clopotul, încât nimănui sunetele acestuia nu li se mai păreau niște
langa-danga banale ci melodii, care erau particula-

__________________________
Din volumul
Crochiuri AB-surde,
în curs de editare la Junimea,
colecția „Colocvialia”

Turnirul de Poezie. Mangalia, 2016.
De la stânga: Traian ŞTEF, Gabriel CHIFU, Nicolae MANOLESCU, Angelo MITCHIEVICI,
Alex ŞTEFĂNESCU, Adrian POPESCU.
Foto Leo BUTNARU (Chişinău)
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PROZĂ

Cosmin-Ștefan GEORGESCU
(Franţa)

***
Tata nu mi-a dat numai spectrul de boli.
M-a învățat să iubesc cartea. Se purta cu ea întocmai ca și cu o femeie. Întâi o îmbrăca. Opus
practicii curente actuale. O alegea cu grijă din raft
– extrăgând-o parțial – ca la filarea din jocul de
cărți. Închidea ochii câteva secunde să audă ce-i
șoptește greierașul Gimminy și apoi, printr-o forță
calculată, o extrăgea din raft. O îmbrăca. Apela la
hârtie creponată, colorată – destinată împachetării cadourilor. Cartea opunea rezistență. Se obișnuise cu nuditatea. Tata îi făcea întărituri la cotor
și pe margini. Apoi cu pixul îi scria numele și autorul pe copertă și pe cotor. Citea cu voluptate.
Intra în carnalitatea scrisului. Nu mai simțea nimic altceva. Sublinia cu un pix cu patru culori paragrafele importante. Făcea adnotări. Discuta cu
autorul. Adora cărțile de estetică, artă, critică. Cele care îi stimulau gândirea analitică.
La liceu – fiind profesor de literatura română – venea cu diplomatul plin de cărți. Elevii nu
știau dacă să-i plângă de milă sau să-l fericească. Făptuia ca la facultatea la care visase. Liceeni erau studenți. El – Retor în Aulă. Se pregătea
ore în șir pentru una singură de curs. Când deschidea cartea – sub aparenta impresie că îi netezește asperitățile – o mângâia. Îi palpa cu pulpele
degetelor cotorul interior – pentru a păstra fanta
deschiderii. Pasajele savuroase mi le citea. Seara nu urmărea programul TV. Avea cartea lui pe
noptieră. Lângă ea, una mică, a mea. Doar dormeam împreună. Partajam tot ritualul hipnagogic.
Așa am învățat să citesc. Nu literele ca atare – ci
cărți. Cu pasiunea cu care întâlneam oameni.
William Faulkner spunea: „Când vreau să întâlnesc un om, citesc Comedia Umană”. Balzac, până nu a terminat de scris această saga a psihi-

cului, nu s-a însurat. Apoi nu a mai contat. Când
știi totul, nu mai e important ce ți se întâmplă.
La librărie – doamnele vânzătoare ne eliberau calea de acces când pătrundeam în acest
Sanctuar. Mirosul de cerneală tipografică și hârtie
nouă, tăiată la muchie – rivaliza cu cel de smirnă
și tămâie.
Am avut mai multe cărți decât jucării. Nu
s-a defectat niciuna. Dimpotrivă. Cu timpul – valoarea lor a sporit. Ca Borges, știam că a reciti e
mai important decât a citi. Când treci de mai multe ori prin același loc începi să te miști în voie.
Tata mi-a dat și muntele. Cel liniștit pe care
îl iubesc și pe care îl regăsesc aici în Vosgi. Fiindcă a mai fost și altul agitat, competițional – al
taberelor. Vara și iarna ne înrolam în aceste companii de formare. Eram cam aceeași. Multe familii
nu agreau ideea. Considerau ceva riscant. Formidabilă intuiție! Alți părinți – și aici intră și ai mei –
aveau deplină încredere în profesorii instructori –
care și ei – ca și copiii – erau cam aceeași.
Competiția era feroce. Cea de la școală era
un mizilic. În tabere era important să iei coronița.
Ea nu era una cu laurii – ci recunoașterea unanimă a valorii tale. Și de cele mai multe ori criteriile
erau altele decât cele pedagogice. Erau pretențiile vieții insurmontabile.
Nu regret că am fost în aceste tabere. Astfel am ajuns cel ce sunt. E Bildungsromanul meu.
Cum să îți negi ascensiunea? Că ai căzut, că ai
rămas în urmă, că te-ai rănit – nimic nu mai contează odată ajuns în vârf. Și de acolo lumea se
vede altfel. Senină și primitoare. Dar se vede cu
ochi de adult. Acesta e prețul escaladei.
Concurența era pe mai multe planuri. Cea
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mai importantă era cea amoroasă. Dacă îți făceai
o prietenă erai salvat. Unii – prevăzători – plecau
în cuplu. Situația era rară – iar în cazul meu – imposibilă. Toate iubitele copilăriei mele proveneau
din familii care refuzau astfel de voiaje. Una peste alta trebuia să improvizez. Un tur de ochi – o
fată îmi cădea cu tronc – și în scurt timp observam că aprecierea mea e generală. Nu aveam
gusturi rele – dar important era să fie unice. Mă
repliam. Cineva mai corpolent își asuma dominația. Alegeam rangul imediat inferior. Și aici se găseau câțiva pretendenți mai valabili. Glisam până
la limita suportabilității. Uneori numărul redus de
fete mă făcea să renunț. Practicam sihăstria. Dar
jinduiam. Fericiții – înzestrați de natură – se sărutau, umblau de mână, se certau de paradă, erau
în centrul atenției vreme de două săptămâni.
Singurătatea mă făcea vulnerabil. Cei puternici îmi puneau piedică, mă aruncau în zăpadă, îmi strecurau pastă de dinți în ghete. Îi spuneam surorii mele – care mă liniștea la ea în cameră.
Acolo am văzut primele fete parțial dezbrăcate – căutându-și stângaci după ușa deschisă a
unei garderobe costumația de discotecă.
„– Cu sau fără sutien?
– Mă strânge! Fără!
– Ce bikini să iau?
– Unii închiși să se vadă...”
Am aflat ce înseamnă „kamikaze”: pantaloni
mulați trași direct pe piele. Și „plămâni” – sânii
gonflați.
Începeam să mă lamentez tot mai des. Lacrimile îmi dispăreau. Mi-ar fi ecranat vederea.
Sora mea nu avea nici ea prieten – dar aceasta
nu o dispera. Își găsea o prietenă, practica sporturi de iarnă până la extrem – a venit și cu piciorul rupt.
Mi-am dat seama că tentativa amoroasă e
un demers în principal masculin. O probează întreaga natură. Numai că la mine frustrarea depășea nivelul maxim al speciei. Și am început să
mă gândesc. Cum să ies din încurcătură cu resursele umile ce le am.
Mi-am făcut o listă a punctelor forte și a celor slabe. Pe ultimele le-am evitat cu obstinație.
Pe primele le-am exagerat. Concret: știam puțin
engleză și aveam o pereche de bermude cadrilate din doc, primite de la cineva care lucrase un
timp în Germania – condiții îndeplinite de a mă
da englez. Fetele cădeau ca muștele. Unde? În
tabăra internațională „Albatros” de la Năvodari.
Mai era una „Delfinul”, dar aceasta nu era de mine – fetele fiind autohtone. Cum te schimbă o pereche de pantaloni retezați și un accent

londonez! Fericirea nu a durat mult. Am fost zărit
la careu la Detașamentul de Români. Singura care mi-a rămas fidelă a fost o vietnameză. Mi-a
oferit cravata roșie și insigna ei. Îi plăcea mai
mult poziția mea reală. A fost unica intervenție
doctrinară în viața mea amoroasă.
Dintre elementele dure pe care mi le amintesc din tabere – unul se intitulează „nine cats”
(nouă pisici) – un prosop înnodat după modelul
biciului marinăresc.
La Năvodari – cine se foia sau vorbea în
timpul somnului de după-amiază era admonestat
non-verbal. Inventatorii siestei ar fi siderați dacă
ar afla până unde a decăzut repausul lor postprandial.
Harapnicul era mânuit de șeful de dormitor.
Era o invenție a unui campion la lupte care evident devenise imediat liderul camerei; camerelor
– fiindcă erau două parțial despărțite printr-un perete decupat.
De obicei mișcarea se auzea în camera nesupravegheată. O apărare de muște, un răbufnit
de râs cu greu ținut până atunci sau pur și simplu
temeritatea de a încălca verbal consemnul – toate erau prompt reduse la tăcere printr-o lovitură
aplicată cu măiestrie.
[…]
Știrea că sunt protejatul șefului s-a răspândit rapid. În celelalte dormitoare și chiar în cele
ale fetelor. Dar eram prea orgolios ca să pun cuceririle mele de la discotecă pe seama acestui
ascendent moral.
La discotecă era beznă. Eram toți egali. Icicolo câteva scintilații dintr-un glob pământesc pe
care se lipiseră cioburi de oglindă și care în virtutea naturii fratelui său mai mare – practica o mișcare de rotație perpetuă. Mișcarea de revoluție
era a noastră. Strategia era a delfinului în fața
bancului de stavrizi. La melodiile agitate la care
trebuia să dai din cap, în primul rând – singura
parte vizibilă a corpului – te plasai preferențial
lângă o divă. În momentul când la platane se trecea la un blues – locul tău – ca din întâmplare
acolo – te îndreptățea să o inviți la un dans mai
intim.
Nu o dată aveai surpriza să constați că de
la nu știu ce masă – unde în pofida restricțiilor se
puteau consuma spirtoase diluate în cocktail-uri –
răsărea o matahală care te îndepărta cu un dos
de palmă – erijându-se în prietenul Sirenei. Și
toate trepidațiile tale cefalice iată-le inutile.
Alte ori fata juca „batistuța”. Se retrăgea în
grabă în ultimul moment – cum sesiza schimbarea de ritm.
În sfârșit – rarele situații în care o strângeai
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la piept... Îi simțeai sânii mici, rotunzi, fremătându-i sub tricou. Păstrau toată fierbințeala zilei. Te
străbăteau două mameloane ascuțite – extrem
de erectile la vârsta primelor impulsuri. Nu știai
despre ce să vorbești – deși aveai atâtea întrebări standard. Dacă dădeai peste o intelectuală –
de cele mai multe ori – ochelaristă – se îndepărta
de tine și începea să îți răspundă detaliat – privindu-te în ochi. Pe tine nu răspunsurile te interesau, ci tehnica seducției – dar nu insistai, partida
era pierdută.
Altele – din aceeași categorie, dar emancipate – își lăsau cu bună știință ochelarii în cameră. Le dădea de gol bronzajul în șarpe boa. Erau
adorabile cu privirea lor tâmpă, sașie, asimetrică,
prin care nu vedeau nimic. Ele preferau dansul
de aproape. Se prefăceau că nu aud întrebările
sau răspundeau laconic – cel mai frecvent monosilabic.
DJ-ul nu punea niciodată două blues-uri
consecutiv. Ziceai că face economie la sentimente. În general erau adulți ratați cu două valize de
benzi de magnetofon. L-aș fi îmbătat pe unul într-o seară, să mă lase pe același blând ecou de
romanță minulesciană.
Rar – dar extrem de rar – aș spune excepțional – fata se potrivea întru-totul aspirațiilor mele. Și o mai aveam și la piept. Clipele acelea valorau cât toată istoria omenirii. Cu Faraonii și Împărații ei. Totul se reduce la iubire. Dacă o găsești, ești salvat. Dacă nu, trăiești în zadar ca o
moluscă sau un batracian cu rudimentare instincte copulative.
Îți închipuiai că te vei plimba cu ea pe malul
mării, că ai să îi culegi scoici de pe țărm – doar
ca să îi poți vedea picioarele bronzate de jos,
dinspre glezne în ascensiunea lor de amforă grecească. Să rămâi voit în urmă ca să o admiri de
la spate cu pernițele feselor umflându-i rochița și
așa infinit de scurtă până la cuta fesierilor – cea
mai dulce tăietură creată vreodată în marmură
vie. Să îi admiri șirul de dinți albi – mult mai albi
prin contrast cu bronzul – cu limba strecurată peltic printre ei – umezindu-și buzele lăcuite cu strugurel. Să o ții în brațe cu ambele mâini – să o
înalți spre cer simțind-o ușoară ca o lebădă din
Baletul lui Cehov... Soarele în amurg să te anunțe bucuros că se face noapte, valul să vă mângâie gleznele înfășurându-le în spumă și alge.
Nimic din toate acestea nu va fi real fiindcă
– e un făcut – ea pleacă mâine. Nu știu cine a făcut programul taberelor, dar normal era ca toți să
plecăm odată – și după noi să vină alți candidați
la veșnicie. Cum să rupi două inimi? Și afli că ea
e din Maramureș sau din Moldova – și tu de la

Giurgiu – nu ai nici o șansă să o mai reîntâlnești.
Ea e mai matură – întotdeauna fetele se coc mai
repede – și spune: „Să profităm în noaptea asta...”. Te faci că nu ai auzit sau că nu ai înțeles –
fiindcă la ora 10 adică 22:00 e stingerea. În dormitorul meu ritualul era clar. Ca în Cenușăreasa
– cine întârzia un minut numai, era perforat în
cap cu o cheie-yală. Lovitura e aplicată de domnul profesor de atelier care e mandatat cu viețile
noastre. Dar ele erau periclitate pe mare. Pe uscat sirenele sunt inofensive. Și atât de gingașe...
Campionul cu „nine cats” mă vede amorezat. Nu-i vine să creadă că dăduse roade clemența lui. Îl învățam principiul lui Shakespeare –
pe care nici eu nu îl știam pe atunci: „Ce obții cu
răul, poți obține cu binele”.
DJ-ul oferă un ultim blues. Să fie pentru
noi? Sau pentru zecile de cupluri căzute în extaz... Nu mai conta. Nici faptul că orologiul arăta
ora 10 fix. A fost cel mai lung blues difuzat vreodată. Doream să se termine... și să mai dureze.
Fiecare cuvânt era rostit rar și repetat.
Frumoasa de lângă mine mă învăluia. Știa
că sunt captura ei. După ora 22:00 toți devenim
prada lor. Oricât de semeți ne ținem. E timpul lor
de grație. Când renunță la tot ce înseamnă timiditatea și seriozitatea de peste zi. Când se deșteaptă în ele instinctele nocturne nu ale speciei –
ale tuturor speciilor. Lumea devine un Ying și un
Yang partajată între voi doi. Trebuie să îi dai tot.
Altfel ești pierdut.
O sărut. Îi simt buzele fierbinți. Ea le deschide cu voluptate. Mai important decât vorbirea
– e sărutul. Gura e făcută pentru sărut. Noi am
deformat-o prin vocabule. Graiul articulat ne-a
dezvoltat creierul în dauna erotismului. Tot ce face gândirea e să distrugă iubirea. Să o anihileze.
Să o repudieze. Să o transforme în ceva arhaic și
rudimentar.
Ce bine că nu mai putem vorbi când ne sărutăm. Nici nu mai gândim. Ori una, ori alta.
Se terminase blues-ul și noi încă ne mai sărutam. Perechile se retrăgeau lăsându-ne în centrul ringului gol. Am condus-o la bungaloul ei. Nu
știu de ce doamnele profesoare sunt mult mai
permisive cu fetele decât sunt omonimii lor cu
noi.
Urma să îmi iau cheia în cap. Mă îndreptam
în goană de parcă mai conta. Uitasem să-i cer
adresa. Și orașul îl reținusem vag: Satu-Mare sau
Baia-Mare. Nu mai departe...
La ușă doi gealați: instructorul de atelier și
campionul. Fiecare cu cheia lui. Campionul îi face semn că mă ia el în primire. Profesorul liniștit
– în fine – iese afară să fumeze o țigară. Aștept
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docil împlinirea sentinței. Ridic ochii. Îi întâlnesc
privirea. Muntele de om îmi spune: „Bravo! Fugi
în pat! Nu o să adormi curând...”.
Anul următor nu au mai venit nici Campionul, nici instructorul de atelier. Deși profesor de
aceeași materie – omul era mai în vârstă, aproape de pensionare – și mult mai împăcat cu lumea. Auzise de mine. Circula vorba prin oraș că
aș fi un elev bun. Deși la Atelier nu am excelat
niciodată. Când îmi puneam masca de sudură cu
lentile fumurii – nu mai vedeam nimic – nu înțelegeam cum trebuie să mai și unesc două piese între ele. Pânza de traforaj mi se rupea întotdeauna – prea încinsă de travaliul ineficient, iar la
strung nici vorbă să fasonez ceva. Îmi era și frică
de bancul acela metalic în care îți puteai prinde
degetele. Și totuși... profesorul de Atelier cu care
mergeam la Năvodari mă privea cu admirație.
Trebuia doar să mă mișc în sensul curentului.
Tot drumul mi-am pus în valoare calitățile:
organizator, atent cu fetele, spus glume, luat apă
din gări (știam din anii trecuți unde trenul întârzie).
Nici nu am ajuns la mare și deja eram numit
șef de dormitor. De abia de aici drumul mi s-a părut lung. Am fost un altfel de comandant. Unul al
păcii. Deși cuvântul acesta era scris în toate limbile pe fanioanele de pe plajă – în camere se dădeau lupte crâncene. Mai puțin în a noastră.
Chiar și ora de revenire în dormitor suferise modificări. Eram iubit. Mi-am dat seama ce înseamnă să conduci după ce ai fost condus. Să vii de
pe o poziție inferioară, fără șanse, și să te impui
mult mai sigur și oricum definitiv, prin bun simț și
modestie, prezență de spirit și seriozitate, umor și
înțelegere.
Eram în ultimul an de școală generală. Vara
de final. Unul din camarazii de dormitor mi-a devenit coleg de liceu. Le-a spus tuturor în clasă:
„Mi-a fost comandant la Năvodari”. Un fel de Căpitan la cincisprezece ani. O sarcină grea – venită la momentul potrivit. Prea tânăr pentru a știi ce
e înfumurarea, suficient de matur ca să-ți asumi
plenar misiunea.
Un alt eveniment m-a marcat la o plecare
din Năvodari. Copilăria – un vid din care recuperezi crâmpeie pe care le fabulezi cu proporțiile
Raiului. Una din puținele amintiri clare – semn al

impactului emoțional resimțit – cuprinde trenul
pus în mișcare din Gara Năvodari – și strigătul
colegului cu care aveam patul (dar și acasă apartamentul alăturat): „Au venit să ne ia părinții mei!
Sări din tren!” Într-o clipă mi-am smuls bagajul –
am ieșit pe culoar – mi-am făcut vânt pe scările
metalice și am sărit. Câte picioare nu s-au rupt
așa. Șocul cu solul a fost puternic. Dar eram nevătămat. Tatăl prietenului meu mi-a explicat postfacto cum trebuia să sar: în direcția mersului trenului – nu împotrivă spre gară: în virtutea inerției
ești purtat ca o frunză și depus la fel. Eu – cu fața
spre Gară – și spre cei ce mă așteptau, m-am
opus legilor fizicii. Cum voi face de multe ori în
probleme, la liceu, mai târziu – dar acolo va fi teorie pură. Chiar există o specializare „Fizică Teoretică”. Eu o resimțeam în toate mădularele.
Îmi plăcea acest om puternic – care dăduse
un fiu pe măsură. Mă simțeam bine lângă un
bărbat al preeriei. Pe băiatul lui – și prin extensie
amplificat pe tatăl – îi comparam cu „Old Shaterhand” – „Bătrânul Pumn de Fier” – din romanele
cu Winnetou ale lui Karl May. De altfel era cartea
favorită a vecinilor mei – recitită până la confundarea cu personajul.
În multe tabere acest băiat cu doi ani mai
mare decât mine – coleg cu sora mea – mă protejase – apreciindu-mă pentru capacitatea de a
fantaza, de a inventa jocuri noi – așa-numitele
„filme” în care eu eram și regizor și personajul
negativ – ca să țin firul epic în mână, să-l complic
– și în cele din urmă – când toți eram epuizați –
să-l tai cu grație – dându-le satisfacție camarazilor care întruchipau toate personajele pozitive posibile. Eu sfârșeam întotdeauna rău – dar eram
aplaudat pentru ingeniozitate și mai puțin pentru
puterea de sacrificiu – considerată ca parte a rolului.
În fapt, învățam să pierd, să mă bucur de
victoria altora pe socoteala mea. Un fel de Zorba
Grecul – fericit de un dezastru frumos.
________________________
Din volumul
Cartea Vosgilor – Lună plină
deasupra Vosgilor,
în curs de editare la Junimea,
colecția „Colocvialia”
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Gheorghe SCHWARTZ
CORESPONDENȚE PANDEMICE
Corespondența 68

Program turistic incluzând vizita
la cascada VANDANII CURAJOȘI,
la Muzeul Național Vündün al
Tacâmurilor și posibilitatea de a vedea
chiar de pe confortabilul balcon
al hotelului o lovitură de stat în direct
Marile avantaje ale unei excursii pe timp de
pandemie sunt, după cum bine se știe, retragerile
în spații puțin umblate. Așa au procedat și strămoșii
noștri în vremurile cumplite ale epidemiilor ucigașe.
E drept că atât în antichitate, cât și în evul mediu,
doar cei cu stare își puteau permite ieșirea din locurile aglomerate. Acum, o excursie în stațiunile
balneare în paragină sau în satele abandonate de
tinerii plecați să-și facă un rost aiurea, când vorbim
despre cele două state vandane, există încântătoare refugii pentru orice buzunar. În acele locuri pitorești, veți găsi cu bani puțini prilejul de a vă simți
asemenea bogătașilor din antichitate ori chiar din
comuna primitivă. Iar cei cu dare de mână vor putea beneficia de întreg confortul oferit de marile hoteluri. Iar de acolo se vor putea face ieșiri organizate în locurile cele mai minunate. Cei ce doresc trăiri
extreme, vor fi duși în codrii patriei, unde vor constata că se poate supraviețui printre animalele sălbatice la fel ca în aglomerațiile urbane, dar ferit de
înghesuiala atât de contraindicată pe timp de pandemie. Și ce experiențe mai palpitante poți trăi
când, de pildă, dormind sub cerul liber și respirând
aerul curat de munte, te trezești că automobilului
tău îi lipsesc două roți? Ori când te pomenești că
nu mai ai portofelul cu bani și cu acte?
Desigur, printre onorații oaspeți în cele două
republici vandane, în cea umanistă, ca și în cea de-

mocratică, sunt bineveniți și seniorii. Aceștia, după
o viață desfășurată în muncă, îndatoriri și birocrație, merită din plin un program ce nu necesită cine
știe cât efort. Aceștia pot, așa cum am propus deja
din titlu, să asiste în deplin confort la spectaculoasele puciuri. Și ce poate fi mai interesant decât să
șezi într-un fotoliu, să ai alături o măsuță încărcată
cu băuturi, fructe, prăjituri și țigări și de acolo, printre gloanțele ricoșate incalculabil, să simți că faci
parte din acțiune, chiar dacă nu trebuie să faci nicio
mișcare, niciun efort? De aceea, cum puciurile au
loc de regulă în martie și în octombrie, tarifele în
aceste luni sunt bineînțeles mai mari cu 30 până la
145%.
Vă mulțumim pentru înțelegere!
Notă: un client răutăcios ne întreabă ce se întâmplă dacă într-un sezon de puciuri, acesta, în
ciuda prețului mai mare, nu are loc? Răspundem:
pentru a păstra spiritul de echitate, cei ce se nimeresc să aibă parte în minunatul lor sejur din lunile
obișnuite de un puci neprogramat, nu vor trebui să
plătească la plecare decât 15% la sută în plus și nu
cu 30 până la 145%. Nu pierdeți ocazia! Locurile
sunt limitate!
Bancul zilei în Republica Umanistă Vandana:
„Știți cum a reușit să-și aducă acasă Vüntzi virusul
șterpelit în Luxembrug, păcălind vama? (…?) Întroducându-și-l în propriul corp.”
Corespondența 69

Turismul vaccinurilor
După cum bine se știe, în cele două republici
vandane, tradiția ne arată că onorații turiști vin în
special din trei motive bine întemeiate: fie să-și repare dinții la preț vandan, fie să se bucure de plă-
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cerile trupului (tot la prețuri vandane), fie să facă
puțină contrabandă cu tot felul de lucruri. Dar
acum, în vremea pandemiei, onorații turiști nerăbdători să cunoască frumusețile incomparabile ale
naturii din Munții Bolovănoși ori să viziteze muzeele
cu exponatele cele mai neașteptate, mai au și o superbă surpriză neașteptată. La un preț modic, se
pot vaccina contra cumplitei pandemii. La un preț
modic! După cum puteți consulta din lista de prețuri
din Anexa 1, sunt disponibile optsprezece vaccinuri
diferite, așa că există stocuri pentru orice buzunar.
Cum trebuie să procedați? Simplu. În Declarația pe
care o veți completa la graniță, veți preciza că ați
venit pentru a vizita un prieten drag. Astfel funcționarul va înțelege imediat despre ce este vorba și,
contra unei atenții fixe de la doar 30$ (sau echivalentul), vă va indica adresa prietenului drag. (Pentru onorații oaspeți mai pretențioși, desigur atenția
fixă va fi pe măsură. Pentru clarificări, consultați
Anexa 2, unde în tabelul 4b aveți toate precizările
legate de cele optsprezece tipuri de vaccinuri anunțate și cele șase speciale, doar pentru turiștii cu
card de vaccin.) După ce veți termina formalitățile
de la graniță, veți merge la prietenul drag indicat
care se va ocupa (contra tarifului obișnuit și a unei
atenții fixe de la doar 30$ – sau echivalentul) de întreaga dumneavoastră ședere în mirificele locuri de
vizitat și vă va oferi, programarea sa la vaccin. La
părăsirea țării, veți plăti funcționarului doar de la
30$ în sus o sponsorizare pentru că nu ați întâmpinat nicio problemă, că n-ați fost jefuit, n-ați fost
agresat fizic și pentru că ați primit drept bonus de la
amabila gazdă și ceva ce ar trebui să declarați la
vamă, dar în aceste condiții nu trebuie să declarați.
Despre vaccin este mai bine să nu amintiți. Nu de
alta, dar din formularul completat, funcționarul va
înțelege dintr-o privire de ce vaccin v-ați bucurat.
Hotărâți-vă acum! Stocul de prieteni dragi este limitat!
Bancul zilei: „Știți ce cadou i-a făcut Vantzi
iubitei? (…?) Un sejur complet All Inclusive la secția ATI din Spitalul cu vedere la cimitir”.

veți lăsa în urmă și, mai ales, cum va putea fericitul
ajunge la această bucurie, iată un exemplu sugestiv luat din viața reală. Sau din moartea reală. (Depinde din ce parte veți privi.)
Cetățeanul Julius Zimberlan al Optulea, domiciliat în Republica Democratică Vandana, un
onorabil impiegat de mișcare și membru emerit al
fanfarei municipale (excelent interpret la tuba), a
primit vestea cumplită că Julius Zimberlan al Șaptelea „a pierdut lupta cu virusul”, după cum se exprimă atât de duios comunicatele oficiale. Julius
Zimberlan al Șaptelea, unchiul după mamă al lui
Julius Zimberlan al Optulea, domiciliat în Republica
Umanistă Vandana, de meserie viceprimar, a jucat
rolul de adevărat părinte pentru Julius Zimberlan al
Optulea, fiindcă tatăl acestuia este de negăsit în
niciun registru. Și, după cum bine se știe, oricine –
fără excepție! – dacă nu poate fi găsit într-un registru, atunci… atunci nici n-a existat vreodată. Dar
pentru că este exclus să te naști în lipsa unui tată,
Julius Zimberlan al Șaptelea a preluat rolul de adevărat părinte pentru Julius Zimberlan al Optulea.
Da, și tocmai acest viceprimar atât de generos a
aflat Julius Zimberlan al Optulea că „a pierdut lupta
cu virusul”, după cum s-au exprimat atât de duios și
în cazul său comunicatele oficiale. Cum viceprimarul din Republica Umanistă Vandana nu a avut parte de descendenți direcți, impiegatul de mișcare din
Republica Democratică Vandana s-a prezentat la
notar pentru a accepta moștenirea. Numai că, pe
perioada pandemiei, cele două state frățești au decis – ca măsură de limitare a infectărilor – să nu
dea drumul la actele de moștenire dintr-o parte în
cealaltă a Gardului A Opta Minune a Lumii. Însă,
prezumtivii beneficiari ai unor bunuri – atât mobile,
cât și imobile – au fost notificați că dacă nu acceptă
moștenirile, în termen de șase luni și o zi, obiectele
moștenirilor vor trece în patrimoniul statului. Ca să
nu mai amintim că, tot ca o măsură de limitare a infectărilor, bunurile imobile nu se pot moșteni în Republica Umanistă Vandana decât de descendenți
de gradul I, iar în Republica Democratică Vandana,
tot ca o măsură de limitare a infectărilor, nu pot fi
introduse în țară nici măcar bunurile mobile moștenite.
Riscând să piardă agoniseala de o viață a lui
Julius Zimberlan al Șaptelea, care i-a fost un adevărat părinte, Julius Zimberlan al Optulea a dat
ambele țări în judecată. Procesul a ajuns la CEDO,
unde s-a hotărât cu titlu executoriu că tot ce a aparținut răposatului Julius Zimberlan al Șaptelea din
Republica Umanistă Vandana să fie înmatriculat pe
numele lui Julius Zimberlan al Optulea din Republica Democratică Vandana, specificându-se că hotărârea trebuie să se execute în spiritul legilor în
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Un proces câștigat la CEDO
După cum bine se știe, și în cele două republici vandane, la fel ca pretutindeni, viața îi face pe
oameni diferiți și doar moartea îi face identici. Și
cum în pandemie moartea dă mereu târcoale, a
fost necesar să se facă niște modificări și în ceea
ce privește drepturile cetățenilor. De pildă, dreptul
la moștenire și tot ce implică acesta. Ca să nu decedați fără să știți cine se poate bucura de ceea ce
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vigoare din cele două țări vandane. Așa că Julius
Zimberlan al Optulea, impiegat de mișcare în Republica Democratică Vandana, a intrat în posesia
întregii agoniseli de o viață a lui Julius Zimberlan al
Șaptelea. Dar agoniseala de o viață a lui Julius
Zimberlan al Șaptelea a rămas, în spiritul legilor în
vigoare, cu completările ulterioare, în Republica
Umanistă Vandana. Și astfel, Julius Zimberlan al
Optulea nu trebuie decât să plătească anual impozitele pe proprietate în ambele republici surori (sau
frățești).

de la capătul tunelului. (Nimeni nu s-a prăpădit din
cauza programului de austeritate severă, iar cei ce
n-au fost în stare s-o aprecieze, s-a spus că au murit din pricina pandemiei. Simplu!)
Din surse de cea mai mare încredere, putem
să transmitem vestea că s-a stabilit data unui nou
summit pentru prima lună cu infectări zero. Atunci
se va stabili dacă e bine sau nu să se renunțe la
măsurile restrictive, inclusiv la cele privind austeritatea severă. Da, este o problemă care trebuie bine
cântărită. O dată, că trebuie văzut dacă merită să
le iei oamenilor abia scăpați de teroarea pandemiei
și momentele de fericire ca acelea de la ieșirea din
măcelărie cu un kilogram de carne cu oase, de fapt
de oase cu ceva carne. Păi, cine se va mai bucura
de așa ceva, dacă galantarele vor fi pline cu carne
la alegere? Și, în al doilea rând, cum vor mai fi posibile măsurile de restrângere a drepturilor cetățenești, lăsând populația să protesteze pentru orice?
Deja de acum există o opinie tot mai puternică să se mențină măsurile luate în perioada pandemiei. Măcar până la următoarea pandemie.
Nimeni nu are dreptul să priveze oamenii de momentele de fericire!
Dar astea sunt probleme dezbătute seară de
seară (cu reluări matinale) de către telesavanți.
Vandanii și vündünii isteți profită de excepționalele
oportunități ale pandemiei și trec la reconversia întreprinderilor lor. De pildă, „mizerabilul” candidat al
opoziției din Republica Umanistă Vandana, judecătorul Ludovic Y. Z. Aschperhazy a transformat întreprinderea sa de imobiliare într-o extrem de
profitabilă agenție de prognoză postpandemie. Dar
nu numai Ludovic Y. Z. Aschperhazy a devenit astfel milionar, și alte firme au trecut la reconversia obiectului de activitate. De exemplu, muncitorii care
până nu de mult furau din fabrica unde lucrează
piese de bicicletă (pe care le asamblau acasă) s-au
pomenit că n-au ce face cu noile subproduse destinate pentru cei cu sechele postvaccin.
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Cum să stimulezi fericirea
în pandemie
După părerile unor specialiști importanți,
pandemia atacă nu numai ființele, ci și natura însăși. Mai mult, nu numai savanții de notorietate din
cele două republici vandane, ci și învățații de aiurea pretind că pandemia tulbură, pe lângă sănătatea corpului, și sănătatea mintală. Numeroasele
restricții impuse pentru a-i apăra pe cetățeni cu forța amenzilor i-au făcut pe mulți dintre aceștia să nu
se mai regăsească în noua ordine. Pe lângă decesele din pricina virusului, au apărut tot mai multe
sinucideri.
Astfel, într-un summit online, liderii lumii au
decis că singurul mod de a preveni disperarea tot
mai de necontrolat a populațiilor este un program
de austeritate sever. Și, într-adevăr, a fost de ajuns
să se revină la indicațiile NKVD de după al doilea
război mondial către țările satelit ale Uniunii Sovietice, prin care li se indica să retragă mărfurile din
magazine, să perturbeze transportul în comun, să
restricționeze energia etc. Și – miracol! – la fel ca și
atunci, lumea a redescoperit gustul fericirii. Păi, cineva a reușit să nimerească la măcelărie un kilogram de carne cu oase, de fapt oase cu ceva
carne! Și norocul nu vine niciodată singur. Soția lui
a făcut rost de o jumătate de kilogram de portocale!
Și lucrurile nu s-au terminat nici aici, verișorul aceluiași a sosit acasă cu un tren care nu numai că n-a
întârziat decât două ore, dar a avut și căldură și
lumină! Bineînțeles că acea familie fericită nu s-a
lăudat cu izbânzile aduse de un destin atât de luminos. Dar degeaba. Toți vecinii i-au văzut cu fețele radiind. (Ceea ce este, bineînțeles, suspect.)
Dar cum nimeni nu s-a prăpădit din cauza
programului de austeritate severă, toată lumea a
apucat câte un moment fericit. Moment care a fost
îndeajuns să ridice moralul mulțimilor, să scadă
drastic numărul de sinucideri și chiar să pară că
undeva, nu foarte departe, se vede celebra luminiță
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„În funcție de evoluția
epidemiologică”
Da, pentru supraviețuitori, pandemia aduce și
o mulțime de oportunități. Pe de o parte, șefii.
Aceștia pot lua orice măsuri cred de cuviință și pot
da vina pe nenorocitul de virus pentru eșecul inevitabil. Sunt puține situații în care să nu se preteze la
o apărare beton pandemia. Lipsa dovedită a eficacității oricărui program scump poate fi și ea motivată de virusul ucigaș. Înlocuirea unor decizionari cu
alți decizionari are loc numai pentru limitarea efec-
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telor infectărilor. Deciziile total diferite în cazuri absolut similare ale unor foruri similare se justifică prin
„condițiile specifice” ale locului respectiv. Sau nu se
mai motivează deloc. Principalul este că „s-au luat
măsuri”.
Exemplele sunt nenumărate și numai cineva
lipsit de inițiativă nu profită de „condițiile specifice”.
Plus că viața devine tot mai interesantă. Pandemia
este într-o continuă dinamică, așa că și „condițiile
specifice” se modifică neîncetat. Ceea ce se poate
constata în nenumăratele discuții de pe micile ecrane. Acolo se explică limpede că o lege votată ieri
nu poate și nu trebuie să fie pusă în aplicare astăzi.
Legea nu trebuie abrogată pentru că, „în funcție de
evoluția epidemiologică” s-ar putea ca mâine, temeinic amendată, să devină utilă. Și tot „în funcție
de evoluția epidemiologică” să creeze capete de
acuzare atât pentru cei ce au aplicat-o, cât și pentru cei ce nu au aplicat-o.
După cum se vede clar, argumentul cu „evoluția epidemiologică” bate orice altă supoziție. De
pildă, dacă în cele șapte farmacii de pe Strada Gării nu se găsește un anumit medicament pe raft, ci
doar în magazii, argumentul cu „evoluția epidemiologică” arată fără posibilitate de tăgadă că leacul
respectiv nu este dosit, ci păstrat pentru momentul
când „evoluția epidemiologică” va dispune să fie
distribuit. Și nu va fi distribuit cu un preț mărit. Chiar
dimpotrivă, ambalajul va fi mai impresionant, mai
colorat, mai spațios, doar că în loc de trei blistere,
cutia nu va mai conține decât două blistere. Asta
pentru că se va lua în considerare și declarația
unor savanți din cele două republici surori, savanți
care vor arăta fără putință de tăgadă că, în situația
dată, ne aflăm în faza în care „evoluția epidemiolo-

gică” pretinde un număr optim de pilule și nu alt număr de hapuri. Iar, dacă „situația epidemiologică”,
în continua ei evoluție, va pretinde din nou vechea
posologie, nimeni nu va împiedica bolnavului să
mai cumpere încă o cutie. „Există medicamente, ni
se atrage mereu atenția, care sunt extrem de dăunătoare dacă se încalcă doza prescrisă. Și nu e
mai bine să prevenim asemenea excese, înlăturând posibilele consecințe negative plătind doar cu
33% în plus? Posibilele consecințe ne-ar costa
mult mai mult!”. Asemenea exemple se pot da pentru mai toate produsele din prăvăliile lovite de pandemie.
Așa că, „în funcție de evoluția epidemiologică”, oamenii cu inițiativă au tot timpul grijă de noi.
„În funcție de evoluția epidemiologică” se închid sălile de spectacole, dar se deschid pârtiile de schi.
„În funcție de evoluția epidemiologică” se închid
pârtiile de schi și se deschid barurile. „În funcție de
evoluția epidemiologică”, se închid muzeele și se
deschid cofetăriile. „În funcție de evoluția epidemiologică” se deschid – în sfârșit!” – teatrele, dar se interzic spectacolele de operă și împrumutul cărților
din biblioteci.
„În funcție de evoluția epidemiologică”, amenzile variază și ele, însă pensionarii, categoria de
vârstă cea mai vulnerabilă, pentru a fi mai bine protejată, primește amenzile cele mai mari. (În cele
două republici surori, seniorii sunt la mare preț.)
Vă mulțumim pentru înțelegere!
__________________________
Fragmente din volumul
Jurnalul pandemic,
în curs de editare la Junimea,
colecția „Epica”

Ioan Es. POP, Nicolae MANOLESCU şi Ioan MOLDOVAN. Alba Iulia, 2015.
Foto Leo BUTNARU (Chişinău)
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Grigore ILISEI – Sorina BĂLĂNESCU
„LUMEA VENEA LA TEATRU CA LA UN TEMPLU”
Grigore ILISEI: Astăzi la „Divanuri duminicale” avem bucuria unei prezențe feminine, prima în
această nouă serie a „taifasurilor” noastre televizate, difuzate sub alt generic, dar păstrând în linii mari
aceeași linie editorială din „Oleacă de taifas”, emisiune ce a fost transmisă duminica pe TVR 2 și
TVR Iași între 1992 și 1997. Invitata din această
ediție este profesor universitar doctor Sorina Bălănescu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
o slavistă de prestigiu a unui domeniu care la Iași,
prin savantul Petru Caraman, a dobândit o largă recunoaștere internațională. Doamna Sorina Bălănescu predă „Istoria literaturii ruse”. Preocupările
sale merg și spre alte zări, în special o pasionează
teatrul, pe care îl slujește cu verbul ei critic. E semnificativ privitor la legăturile sale cu lumea scenei,
să menționez că provine dintr-o familie de actori,
Virginica Bălănescu și Constantin Cadețchi, și că în
prezent susține la Facultatea de teatru a Universității de Arte „George Enescu” din Iași un curs de
„Istoria teatrului universal”.
Sorina BĂLĂNESCU: Istoria teatrului din
secolul al XX-lea pentru studenții de la actorie și
păpușărie din anul al IV-lea.
– Spunându-i bun găsit oaspetelui nostru, îi
mărturisesc că voi ține cont de un sfat pe care mi
l-a dat în momentul când a acceptat invitația de a
tăifăsui împreună, acela de a vorbi mai puțin despre persoana sa și mai mult despre ceea ce datorează altora. Și pentru că vreau să pășesc pe acest
drum și ca să răspund îndemnului, am să întreb
mai întâi care socotește că sunt datoriile ei față de
familia din care provine? O familie de actori. Nu i-a
urmat în profesie, ci s-a îndreptat surprinzător, poate, spre studiul limbii și literaturii ruse, dar, în același timp nu s-a înstrăinat de lumea teatrului. Spe-

cializându-se înalt în slavistică, Sorina Bălănescu
și-a consacrat mare parte din energiile sale teatrului rus, care a dat patrimoniului universal monștri
sacri. Cehov e marea sa iubire și aceasta s-a exprimat prin devoțiunea și competența editării critice în
România a operelor complete cehoviene, precum
și în cercetări de referință ale creației acestui mare
scriitor în întreaga sa cuprindere. Profesorul Sorina
Bălănescu este autoritatea numărul unu în materie.
Legăturile cu teatru ale Domniei Sale sunt vii, dar a
preferat atmosfera universitară, cea a bibliotecilor,
a studiilor și nu mediul mai boem, mai puțin canonic al scenei.
– De la părinții mei am luat, cred, o lecție
foarte bună, de atașament pentru Teatrul Național
din Iași. Așa s-a întâmplat că am crescut în teatru.
E greu de crezut, dar eu realmente am crescut în
teatru. Părinții mei erau foarte, foarte ocupați. Nu
știu dacă aveți cunoștință că după război spectacolele se țineau de două ori pe zi, iar câteodată în zilele de duminică și de sărbători aveau loc câte trei
reprezentații. În atare condiții părinții mei erau mereu la teatru.
– Care ar fi explicația acestei frecvențe a
spectacolelor dintr-o zi, ce azi pare de necrezut?
– Lumea aceea teribil de săracă, abia ieșită
din război, simțea nevoia să se apropie de frumos.
Lipseau, nu-i mai puțin adevărat, alte tentații. Lumea venea la teatru ca la un templu, nu ca un loc
de divertisment. Și mai e un lucru foarte, foarte important, era o generație de actori unul și unul. Actori de o prestanță scenică și un renume care onorează scena, istoria teatrului românesc în general,
nu numai a celui din Iași. Și mai trebuie menționată
încă o chestiune, atmosfera care domnea atunci în
teatru, una fraternă și elevată. Spun asta ca un
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martor, prin faptul că a mea copilărie s-a petrecut
în mare parte în acea ambianță. Am mers în turnee
cu părinții mei până prin clasa a III-a primară. M-am
atașat sufletește de acei actori, mai ales că la vremea aceea actorii, fiind foarte ocupați, nu prea
aveau copii. Erau puține familii de actori cu odrasle.
Atunci eram unul dintre copii răsfățați ai trupei.
– Atmosfera pe care o evocați cu emoție
amintește de cea din teatrul medieval. În Evul de
Mijloc actorii, nomazi, mergeau cu familiile lor din
loc în loc în căruțe cu coviltir și trăiau tribal laolaltă.
– În teatru există o afecțiune între actori dincolo de geloziile inerente ale acestei meserii, cu rivalitățile-i bine-cunoscute. Dar se poate vorbi, fără
drept de tăgadă, de o minunată camaraderie de care eu am beneficiat în niște momente foarte încordate ale existenței mele. Ideea că unii colegi de ai
părinților mei au suferit pentru un insucces al meu,
de parcă eram copilul lor, e grăitoare cu privire la
această atmosferă de o factură cu totul specială.
Lucrul acesta m-a marcat atât de mult încât am hotărât că voi spune întotdeauna celor care vor să mă
asculte, că în Teatrul Național din Iași atmosfera
era una de caldă pornire spre artă. Se adăuga un
devotament împins până la sacrificiu. Părinții mei
au arătat-o nu o dată. Au făcut în cariera lor actoricească sacrificii greu de imaginat din perspectiva
altor meserii. Devotamentul lor pentru teatru mergea până la adorarea instituției și a actului de teatru. Așa că, deși am în spate 37 de ani de învățământ, și toți la Universitate, mă simt, recunosc, mai
atașată de Teatrul Național, decât de instituțiile din
deal. O situație deosebită.
– Această mărturisire îmi sugerează următoarea întrebare. Nu cumva îmbrățișarea altei îndeletniciri decât teatrul a fost percepută la un moment
dat de Sorina Bălănescu ca un fel de trădare a ceva foarte iubit?
– Nu, eu n-am avut talent și nici un fel de veleități actoricești. Am rămas un spectator de teatru
dintre cei mai pretențioși, să spunem. Consider că
și pentru a fi spectator de teatru e nevoie de o anume dragoste pentru teatru și de o pregătire, pe care
ți-o dă și această îndelungată ședere în culise și în
stal, firește. Sunt ceea ce se numește o mare iubitoare de teatru și scriu despre teatru atâta cât pot și
cât mă pricep. Și vă vorbeam de o datorie, da. Datoria asta, cred că măcar în parte, am dus-o la capăt. Am reușit să termin o carte despre o mare,
mare actriță, Margareta Baciu, și sper ca această
carte să apară în curând la București. Va fi un fel
de recompensă pentru ceea ce am primit eu sufletește de la acești oameni nemaipomeniți, care au
fost actorii Teatrului Național din Iași.
– Și, totodată, o readucere în câmpul atenției,

una binemeritată, a unei mari personalități a scenei
ieșene și românești, cea a Margaretei Baciu. Făcea
parte dintr-o falangă de mari actori ai Naționalului
ieșean din una din cele mai faste perioade, cea
imediat postbelică.
– Am încercat, de altfel, în modesta mea întreprindere, să o prind pe Duduia Margareta, cum îi
spuneam, alături de colegii ei, pe fundalul unei
epoci cu totul și cu totul deosebite din istoria Naționalului din Iași. Am căutat să scriu o lucrare de istorie a Teatrului ieșean.
– Pentru că discutăm despre teatru ca una
dintre fațetele personalității Sorinei Bălănescu; pe
marginea celorlalte urmând a glosa mai pe larg în
vorbirea noastră, aș dori să cunosc punctul de vedere al unui profesionist, dintre cei rari, privitor la o
realitate, nu tocmai fericită, aceea că, deși la Iași
n-a pierit sămânța talentelor actoricești, nu mai
suntem ca în perioada evocată în fața unui florilegiu de mari actori. Poate nici atmosfera din acea
vreme nu se mai regăsește azi. Publicul, cel puțin,
nu mai percepe să aibă privilegiul întâlnirii cu actori
de statura celor din vremea lui Miluță Gheorghiu,
Any Braescki, Ștefan Dănciulescu, Margareta Baciu, iar ceva mai târziu Teofil Vâlcu, Sergiu Tudose,
Dionisie Vitcu, ca să mă refer doar la ultima jumătate de veac.
– Ar fi mai multe motive. Unul ar fi acela al
concurenței pe care o face televiziunea. Al doilea îl
socotesc a fi teama omului de a ieși din casă, de ce
să n-o spunem?, la orele înserării. Al treilea îl reprezintă grijile materiale imense. Nu e de neglijat și
pierderea obișnuinței de a merge la teatru. Aici
cred că o parte din vină ne revine și nouă, profesorilor. Am credința că un profesor de limbi, de limba
și literatura română în special, are această datorie,
de a face din elevii lui niște spectatori de teatru. Să
le insufle dragostea de teatru, cel văzut în sala de
spectacol, să sădească în inimile tinerilor discipoli
iubirea de actori. Menirea dascălului e să formeze
gustul pentru teatru și nu numai. Mi se pare o hibă
teribilă a învățământului, din păcate, lipsa de preocupare în această direcție. Nu sunt mai puțin responsabilă decât toți ceilalți din branșa noastră,
pentru această inapetență pe care școala o creează, cu voie, sau fără voie, prin inacțiune. Elevii nu
sunt deprinși să citească, au pierdut marea bucurie
a lecturii. Ei sunt captivați de emisiunile proaste și
foarte proaste și de invazia de filme mizerabile, care ne copleșesc zi de zi și ceas de ceas. Telenovelele își au și ele partea lor de influență în negativ.
Toate acestea fac să nu fie un climat favorabil gustării actului artistic. Și ar mai fi o chestiune. Am observat cu bucurie, ca să vă contrazic măcar într-o
privință și să aduc o mică corecție, sălile Teatrului
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Național sunt, totuși, de la un timp încoace, pline
de lume tânără. Sunt foarte mulți tineri care au început să vină la teatru, ceea ce e un lucru bun. Cei
mai mulți dintre aceștia fac parte din studențimea
Iașilor. Studenții fac sacrificii ca să ajungă în sala
de teatru.
– Să sperăm că va reînvia acest gust pentru
frumos, pentru ceea ce este cu adevărat frumos.
Dar din ceea ce ați spus, eu am înțeles următorul
lucru, că acei mari actori mitizați uneori.
– Da.
– ...au fost creația publicului. Într-un fel.
– Creația publicului pe de o parte și creația
unor mari regizori. Iașul a avut această șansă
imensă, puțină lume știe, de a deveni, mie îmi place să spun, în deceniul al patrulea capitala europeană a teatrului. Aici au lucrat trei mari regizori,
care nu numai că au făcut școală de teatru, dar au
adus arta teatrală românească la un nivel de vârf.
Aceștia erau Aurel Ion Maican, Ion Sava și G. M.
Zamfirescu. Margareta Baciu mărturisește în amintirile, în caietele de amintiri pe care mi le-a încredințat, că în momentul când acești trei tineri neastâmpărați, vrăjitori, cum îi numeau actorii tineri ai acelui
timp, au descins la Iași, a început pentru ea și nu
numai pentru ea o a doua școală. Deși actorii se
aflau în teatru de zece, alții de cincisprezece ani,
sau chiar douăzeci, ei au intrat într-un veritabil proces de formare profesională. Această nouă formare
era atât de captivantă, cu pretenții așa de mari, că
trupa se simțea vrăjită de ochii acestor mari regizori. Asta a fost șansa Iașului atunci.
– Norocul de a avea o troică de competitori
de cursă.
– Regizorii pomeniți aveau și carismă. Ei au
ridicat nivelul artistic al instituției.
– Au ridicat exigența la cote înalte și au creat
un climat stimulatoriu.
– Ceea ce a contat enorm.
– Însemnătatea excepțională a prezenței lor
la Iași a căpătat adevărata dimensiune după război, adică după plecarea lor din Teatrul Național.
Atunci s-a înțeles mai bine ce au reprezentat ei nu
doar pentru Iași, ci pentru întreaga mișcare teatrală
din România. Teatrul din Iași avea să mai cunoască peste decenii un moment similar, cel al prezenței unui alt mănunchi de regizori de clasă, care au
dat un nou impuls scenei ieșene.
– S-a întâmplat în anii ’60 ai veacului trecut.
– Atunci au venit în Iași, după ani de prigoană, Sorana Coroamă și Crin Teodorescu. Iașul i-a
recuperat, spre fericirea iubitorilor de teatru și a
echipei actoricești.
– Cred că erați student la vremea aceea. Vă

amintiți ce spectacole extraordinare se jucau. În
primul rând au promovat marele repertoriu universal, acel repertoriu care fusese multă vreme poprit.
Un alt aspect important, ce merită subliniat, e faptul
că Sorana Coroamă și Crin Teodorescu nu lucrau
într-o concurență și rivalitate. Se stimulau reciproc
în mod deosebit. Ei se aflau într-un soi de competiție de o înaltă sportivitate și efervescență stimulatorie. Fiindcă vorbeați de cei doi regizori, trebuie să
spun că venirea lor la Iași se datorează flerului profesorului universitar Ilie Grămadă. În acea perioadă
el a știut să asculte sfaturile bune ce i se dădeau.
Nu știu exact de unde veneau acele sfaturi. Angajarea celor doi regizori în floarea carierei lor a fost
providențială. S-a adăugat benefic aducerea unor
actori tineri, care au format o altă generație, generația lui Teofil Vâlcu, generația Ion Omescu, Adina
Popa. Din păcate s-au dus dintre noi și prea devreme.
– Într-un fel am putea conchide la acest capitol al conversației noastre, că scena ieșeană are și
azi actori de talent, care au potențial de a atinge altitudinea înaintașilor, dar, din păcate, au rar norocul
întâlnirii divine cu regizori magici, de felul celor
menționați de Dv.
– Probabil că Iașul e prea departe de capitală. Suntem aruncați cumva, așa, la o margine de
țară. Există ceva șanse ca să intrăm și noi în contact cu lumea. Auzeam dimineață la Radio Iași știrea repetată că vor fi legături internaționale directe
de la Aeroportul din Iași. Poate aceasta să ne ajute
ca să ieșim din izolarea în care ne-am complăcut
cam prea multă vreme.
– Din punct de vedere al revigorării vieții teatrale s-au întâmplat câteva lucruri dătătoare de
speranță. Cel mai important este reluarea școlarității universitare de actorie, întreruptă brutal de regimul comunist, pare-mi-se odată cu reforma de tristă amintire a învățământului.
– Da, un lucru foarte important.
– A luat ființă rezervorul care poate alimenta
cu talente proaspete trupa.
– Acești actori tineri au și intrat în colectivul
Teatrului Național și au luat locul celor plecați la
pensie, sau în veșnicie.
– Dacă din această perspectivă lucrurile s-au
reglat, ne lipsește în continuare o școală de regie.
Din nefericire puțini dintre absolvenții cei promițători
acceptă să se stabilească la Iași ca regizori permanenți.
– O să vedeți, de altfel, dacă veți merge la
teatru, că trei sferturi din colectivul actoricesc îl
constituie absolvenții școlii de teatru de la Iași.
Acesta nu e un lucru de loc de ignorat. Sunt actori
care cresc de la un an la altul. Ei îndreptățesc în-
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crederea profesorilor lor, cu care au devenit colegi.
Mi-a făcut o mare bucurie să văd în „O scrisoare
pierdută” un dialog într-adevăr de virtuozi între Sergiu Tudose, profesorul, și fostul lui elev, Călin Chirilă. Erau la fel de spontani în replică și am avut o
reală plăcere să-i privesc și să-i ascult. Acestea
sunt șansele profesorilor actori.
– Să translăm dinspre teatru, una din marile
iubiri ale Dv., spre domeniul pe care îl ilustrați cu o
competență, care n-a trecut neobservată. Sunteți
un universitar de prestigiu și un specialist de marcă
în literatura rusă. Cui datorați, pentru a răspunde
sugestiei pe care mi-ați făcut-o înainte de a începe
să dialogăm, opțiunea de a vă specializa pe acest
tărâm?
– N-a prea fost opțiunea mea. Dv. sunteți mai
tânăr ca mine.
– Cu puțin.
– Invocam vârsta, întrebându-mă dacă știți
că în anul de grație 1959, e greu de crezut astăzi,
exista o dispoziție dintre cele nescrise, potrivit căreia la intrarea în facultăți nu se anunțau notele la
examenul de admitere, acestea rămâneau secrete,
și mai căpătai și o medie socială. Media mea ca fiică de actori era 7. Am aflat după aceea. Ei, cu o
asemenea medie nu am intrat la Politehnică. Eu
am fost un foarte bun matematician cândva. Și am
fost în felul acesta obligată să găsesc o ieșire. Primisem o lovitură strașnică în acel moment, când
mă găseam total nepregătită pentru așa ceva, dată

fiind și vârsta mea necoaptă. Mi s-a părut teribil de
nedreaptă această chestiune. Atunci colegii părinților mei au intervenit într-un act de colegialitate,
umanitate și atașament față de cauza copilului unuia dintre ei. Și ca să nu pierd vremea, am intrat un
an acolo unde se putea intra. Am fost admisă în
toamnă la Filologie, dând un examen la care eram
patru sau cinci candidați pe un loc. Printre cei care
mi-au devenit colegi se găseau tot soiul de rătăciți.
Un anunț dintr-un ziar din București indusese ideea
că la Iași se dă admitere la Facultatea de Filologie,
Istorie, Filosofie. Așa a ajuns la Iași Mircea Ciobanu, poetul, eseistul, Radu Varia și mulți alții.
– Și Marin Sorescu.
– Nu, acela era cu vreo patru ani înaintea
noastră. Toți au venit la Iași să dea admitere la filosofie. De fapt s-a ținut examen doar la Secția rusă-română și ne-am înscris cu toții aici. Pentru mine n-a fost o dificultate, fiindcă făcusem rusă în
școală, limbă care era obligatorie. Se făcuse bine
acolo unde am învățat eu, la Liceul „Vasile Alecsandri” din Iași. Am intrat ca să nu stau un an pe
din afară. Când a trecut anul, mi s-a părut că merită
să rămân în continuare. Am ajuns să studiez întâmplător limba și literatura rusă. Deci întâmplarea
mi-a decis destinul și nu regret nici o clipă. A mai
fost un moment, ca să termin cu partea de biografie spontană, după ce-am absolvit Secția de engleză-română; doamna profesor Viorica Dobrovici m-a
îndemnat și a insistat să urmez această secție, am

Dumitru ŢEPENEAG, Mircea MARTIN şi Matei CĂLINESCU (1934-2009) la ieşirea navei din portul Tulcea,
în drum spre Delta Dunării. Septembrie 2002
Foto Leo BUTNARU (Chişinău)
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fost pusă în situația de a alege. Or eu am făcut,
cred, alegerea cea mai bună, am rămas să predau
limba și literatura rusă și nu-mi pare rău nici acum,
drept să vă spun.
– Intenționam să vă întreb în legătură cu
această neașteptată întoarcere la studenție pe vremea când erați un universitar cu ceva ani de carieră la Catedra de rusă.
– Vedeți că întâmplarea decide traseele existențiale. Prin urmare întâmplarea știa mai bine ce
mi se potrivește.
– Ați ajuns din întâmplare la rusă, dar nu din
întâmplare s-a rostuit acest impresionant traseu
profesional.
– Da, am ajuns să profesez în specialitatea
mea absolut din întâmplare.
– Destinul v-a aruncat pe acest țărm, însă ați
rămas pentru că ați prins gustul.
– Dar gustul îl aveam, spre deosebire de generațiile acestea tinere; nu mă laud acum, că aparținem cam aceleași generații.
– De bună seamă. Vă auzeam amintind de
criteriile sociale de la admitere și-mi suna cunoscut.
La fel a fost și doi ani mai târziu, când am dat și eu
examen de admitere.
– Nimeni din cei tineri nu crede că s-au putut
consuma asemenea lucruri atunci. E și greu de
crezut. Chestiunea e că eu citisem din liceu cam tot
ce se putea citi la vremea aceea. Și nu eram o excepție. Toți colegii mei veniseră în facultate cu lecturi foarte solide. Lectura era o bucurie și o plăcere
a noastră, pe care generațiile tinere, din păcate, o
pierd pe zi ce trece. Lumea nu citește cu bucurie.
Asta e o pierdere mare. Nu știu cam ce ar trebui
făcut.
– Ajungând la această specialitate, ați descoperit că slavistica are o mare și nobilă tradiție în
Universitatea Iașilor.
– Tradiția aceasta o dădeau profesorii. Ilie
Bărbulescu, cel care a înființat în 1904 prima catedră de slavistică din România. Tradiția i-o datorăm
profesorului Petru Caraman, care era pentru noi o
legendă vie. Un personaj absolut fabulos, legendar
cu adevărat. Să nu uit a-i menționa pe profesorii
Vasile Harea, Alexandru Zacordoneț, cu rolul lor în
afirmarea Iașilor ca un centru prestigios al slavisticii. Sigur că au fost și alții. Eu am spus că le datorez foarte mult. Le datorez în ideea că au fost atât
de generoși. Nu știu cât de mulți din cei care au
îmbrățișat cariera profesorală pot spune că au fost
beneficiari, la momentul formării lor, ai unei asemenea bunătăți și aplecări generoase, cum am avut
noi parte de la magiștrii noștri. Orice mic și neînsemnat succes al meu, derizoriu pentru acel mo-

ment, era un prilej de bucurie pentru acești profesori. Și asta m-a determinat ca toată viața să mă
gândesc, în anii care au urmat, dacă și studenții
noștri, la rândul lor, își vor aduce cândva aminte de
un gest mai mărunt sau mai important de generozitate venit din partea noastră, a generației mele!
– Firesc ar fi să se întâmple. Un profesor,
dincolo de preocupările lui didactice, științifice, se
realizează în profesia sa prin cei pe care-i are discipoli. Rațiunea de a fi a magistrului e să lase urme, adică urmași în domeniul său de manifestare.
Și profesorii sunt oameni, cu bunele și relele lor,
unii recunoscători, alții ingrați.
– Dacă am orgoliul să mă mândresc cu ceva
ce-am făcut la catedra unde lucrez de la absolvire,
cu asta într-adevăr mă mândresc, e faptul că am
reușit să conving conducerea Universității, prin prorectorul Ion Toderașcu și directorul Editurii Universității, profesorul Andrei Hoișie. S-a lăsat ușor convinsă, să accepte să publice mai grabnic, fără a se
aștepta prea mult rândul, cum îndeobște se petrece, să publice moștenirea postumă a doi profesori.
Era vorba de moștenirea profesorului Vasile Harea
și a profesorului Alexandru Zacordoneț. Am îngrijit
acele cărți, care cuprind manuscrisele lor, și cred
că măcar în această privință am făcut ceva pentru
a le perpetua memoria.
– V-ați plătit în acest fel acea datorie, care e
ca o pravilă pentru Dvs.
– Da. Și cred că bibliotecile și studenții de azi
nu au decât de câștigat dacă în biblioteca lor se
găsesc, undeva pe un raft, și cărțile celor doi profesori.
– În același timp slavistica, specialitate cu o
atât de prestigioasă tradiție în Universitatea Iașilor,
a fost amenințată cu dispariția. Puțin a lipsit ca ireparabilul să nu se producă cu puțin timp în urmă.
– Aș ține să fac o mică corecție. Noi am mai
fost aproape desființați o dată, din dispoziția Elena
Ceaușescu. Prima secție de limbi străine care trebuia suprimată tacit a fost cea de limba și literatura
rusă. Am rezistat atunci pentru că cei care se aflau
în fruntea Universității, profesorul Viorel Barbu, și
prorectorii de atunci, au înțeles de ce e important
să existăm în continuare. Lor le datorăm faptul că
ne-am desfășurat activitatea până în 1989 și după
aceea. Ceea ce se întâmplă de un timp încoace nu
afectează numai secția de la Iași. E un soi de recul
de interes, un soi de reacție neintelectuală, pe care
îmi vine greu s-o explic, pentru că vine din partea
unor oameni care au pretenție de gust ales intelectual. E un fel de intelighenție doar cu numele. Dar
noi existăm. Ba mai mult decât atât, s-a înființat, și
am contribuit și eu cu o parte, o secție de polonă la
Catedra de slavistică. Ar fi normal să avem și o
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secție de bulgară și alta de sârbă, ca să ne justificăm numele de Catedră de slavistică.
– Dacă încercarea din regimul trecut de a elimina din universitate slavistica avea o coloratură
politică, azi amenințările au o componentă financiară. Se consideră că, dat fiind numărul mic de studenți, școlarizarea în această specialitate nu e rentabilă. E o viziune mai degrabă contabilă, ce nu are
în vedere importanța pe care o are studierea acestor limbi pentru cunoașterea trecutului nostru, pe
care-l regăsim în documente și acte scrise în aceste limbi, multe încă necercetate. Învățarea limbilor
slave e un act de cultură, unul indispensabil pentru
un popor ce și-a împletit existența cu semințiile slavilor, de răsărit, de sud, de vest, de nord.
– În ultimul timp pare-se că lucrurile intră pe
un făgaș normal. Avem niște promisiuni ce ne dau
speranțe din partea conducerii Universității, unde
sunt și oameni deschiși la minte, și spre cultură, care au înțeles că trebuie să existăm și nu putem
avea regimul de tolerat. Relele vin cumva dintr-o
mentalitate, pe care, din păcate, o împărtășesc colegi ai noștri de la catedrele surori din facultate.
Cum să spun? Nu e un soi de interdicție. Sunt niște
presiuni de ordin financiar, fie de sus, fie de jos. Un
soi de indecizie ce aparține Ministerului Educației și
Cercetării. Aceasta se răsfrânge până la existența
sau nonexistența unor catedre dintre cele mai
vechi și mai prestigioase din partea aceasta de Europa. E vorba de lipsa de decizie privitoare în general la învățământul superior umanist. Sunt niște
hotărâri absolut bizare, ce se schimbă de la lună la
lună, sau de la semestru la semestru. Cei care sunt
puși să decidă în Universitate nu pot încăpea între
ceea ce se numește autonomie universitară, pe de
o parte, și decizia de sus, pe de altă parte. Se creează niște situații cărora li se face cu mare greutate
față. Și atunci, bine înțeles, că toată această derută
se răsfrânge exact acolo unde n-ar trebui să ajungă. Un elan de a primi cât mai mulți studenți și nu
numai de dragul de a învăța cât mai multă lume. E
vorba de un anume criteriu financiar, care în mintea
noastră e mai greu de priceput, dar el există.
– Am aflat cu stupoare că răsplata financiară,
leafa pe care o primește azi un profesor, depinde
de numărul de studenți pe care îi are facultatea,
sau secția respectivă. E ceva greu de înțeles.
– Cum să vă spun, se invocă acest criteriu,
dar iarăși repet, nu de la nivelul Universității, mai de
sus, unde s-a creat o comisie care patronează toată această lucrare. Se vorbește și de o anume strategie. Mă rog, eu nu sunt finanțist, și nu am de
unde să știu. Nici nu am văzut la fața locului prea
multe sisteme străine de învățământ, ca să-mi pot
da seama că decizia asta se bizuia pe un exemplu

sau altul. Dar hotărârile acestea arată atât de riguros exacte, încât pentru a le duce la capăt și ale
traduce în fapt e nevoie de niște sacrificii care țin
de ordinul calității. Nu știu dacă s-o spun sau nu,
dar colegii noștri de la engleză și franceză, de pildă, țin cursuri în fața unui număr de studenți atât de
mare încât studenții aceia nu încap întotdeauna în
amfiteatre. Studenții respectivi nu pot fi seminarizați
tot timpul așa cum se cere. Când se ajunge la
examinare, aceasta se face în trei rânduri în aceeași sală. Se pierde mult din ceea ce se cheamă
calitatea învățământului. Eu cred însă că sistemul
nostru se va regla din mers. Se va autoregla, dar
câteva generații au de suferit realmente. Și e un lucru foarte important, pe care nu-l înțeleg nici eu și
nici alți oameni cu care am stat de vorbă, de ce Ministerul Educației și Cercetării nu se decide să facă
un examen de bacalaureat serios? De aici vine tot
răul. Examenul acesta nu e luat în serios. Examenul se mai promovează și altfel decât la modul ortodox. Bacalaureatul devine sursă de venit ilicit
pentru unii, puțini la număr, și un prilej de promovare fără știință din partea multor absolvenți. Altfel nu
mi-aș putea explica faptul că mulți dintre absolvenți
au un nivel de cunoștințe și gândire precar.
– Afluiesc spre învățământul superior absolvenți din ce în ce mai slab pregătiți.
– Nu știu dacă se poate generaliza o asemenea situație. Sunt elevi și elevi. Depinde și de familia de unde provin. E în funcție și de școala în care
au învățat. Nu mai puțin importante sunt elanul și
harul profesorilor. Din păcate, foarte mulți profesori
nu au nici un fel de tangență cu meseria de profesor.
– Nu au nici motivația necesară, și nu doar
cea financiară.
– De motivația materială nici nu mai vorbim,
dar mulți fac această meserie pentru că trebuie să
facă ceva. Nu au dragoste pentru copii, nu au
atracție față de catedră, nu au sentimentul demnității profesiei. Și nu-i mai puțin adevărat, vorbeați de
niște nevoi financiare, că profesorii, mai cu seamă
cei tineri, se găsesc într-un stadiu absolut jenant de
sărăcie, greu de crezut. Tinerii noștri colegi, mă refer la cei de la Universitate, și nu numai, sunt obligați să-și găsească o altă sursă de venit în paralel
cu cariera didactică.
– Asta în detrimentul timpului ce se impune a
fi afectat, mai ales la început de drum, formării ca
specialist de elită.
– Își epuizează forțele, rostul, pentru a-și câștiga existența. Altfel ei nu pot supraviețui. Atunci nu
au motivația necesară, nu sunt suficient de atașați
de Universitate. Să nu mai vorbim de profesorii de
la țară și din orașe, care sunt mai săraci și mai umi-
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liți decât părinții copiilor lor. Este inadmisibil. Și e cu
atât mai curios cu cât, din câte știu și știți și Dvs., în
Parlament și în conducerea statului majoritatea celor care ne conduc e formată din profesori universitari și care nu fac nimic pentru a schimba situația
asta.
– Da, e grav ce se întâmplă, cu atât mai mult
cu cât renașterea României nu se va putea produce fără un sistem performant de educație. Aceasta
a fost cartea câștigătoare pentru multe țări. De la
Japonia la Finlanda, mai recent.
– Eu am impresia că angajamentul Domniilor
Lor pentru prioritatea învățământului e vorbă goală.
Altfel nu se poate explica de ce nu ajung fondurile
de salarii, de ce sunt puși oamenii, care au altă
menire, de a irosi energie și talent pentru a pregăti
cursuri mai bune, să facă tot felul de acrobații financiare ca să salveze lefurile? De ce li se retrage
profesorilor care lucrează la țară acel mărunt ajutor
de deplasare, suplimentul acela absolut derizoriu?
Procedându-se în modul acesta consecințele vor fi,
dacă nu catastrofice, în orice caz grave, îngrijorătoare. Am impresia că nu există o strategie în materie de învățământ. Și mă gândeam că după primul recensământ, acela din 1992, mi se pare, vom
avea date pentru a realiza o strategie a direcției în
care va evolua școala românească. Rostul acelui
recensământ, sau unul dintre rosturi, era acela, așa
se anunțase, să ofere informațiile necesare pentru
a elabora o strategie a învățământului nostru. Ori
nu se vede până astăzi nimic, care să încurajeze o
asemenea idee. Unde vom ajunge?, nu știu. Școala a pierdut foarte mult. Și a pierdut profesorul din
demnitatea lui și din încrederea celor din jur. Nu-i
mai puțin adevărat că și destui profesori, repet, nu
au îndreptățire pentru a ocupa un post în învățământ. Nimeni nu i-a testat dacă au, ori ba, calitățile
necesare unui pedagog. Dacă nu iubești copiii n-ai
ce căuta la catedră.
– Așa este.
– Atunci e foarte greu să-l încadrezi și și mai
greu să-l scoți de pe postul acela, din păcate.
– Cred că aspectul vocației pedagogice nu
prea e luat azi în seamă. Nu contează prea mult la
cântarul selecției.
– E regretabil că e așa. Și mai e o chestiune,
există la București un Institut de Înalte Științe ale
Educației. Noi nu prea simțim în ceea ce avem de
făcut rolul acelui institut. Nu sondează exact opiniile
profesorilor. Această sondare o efectuează sindicatele. Și acestea o fac doar atunci când sunt presate
de masa de sindicaliști. Necunoscându-se părerile
personalului didactic, nu se știe unde ar fi de dorit
să ajungem în ceea ce privește școala și reforma
acesteia. Și nu e bine.

– Să sperăm că și acest semnal, alături de altele ce se fac din ce în ce mai mult auzite, va declanșa reacțiile așteptate.
– De la această masă am auzit opinii mult
mai avizate decât opinia mea în privința asta. Dar
nu știu dacă ecoul ajunge acolo unde trebuie și mai
ales dacă e luat în seamă. Și am îndoieli că și cei
care ar fi firesc să sufere pentru soarta învățământului, chiar suferă.
– Măcar să fie o sursă de reflecție. Ceva mai
devreme v-ați referit la numărul de studenți, la interesul tinerilor pentru o disciplină sau alta. Ați relevat
care sunt efectele asupra calității procesului instructiv generate de suprapopularea unor specializări. Ați atins și problema cu care se confruntă unele secții, precum cea de slavistică, cea a numărului
redus de la un an la altul al doritorilor studierii în
acest domeniu. Continuă această tendință?
– Tinerii vin să studieze limbile slave. În ultimii doi ani avem un număr record de studenți dintre
cei care pornesc de la zero în materie de cunoaștere a limbii ruse și a limbii polone. Colegii mei, care
predau la ciclul acesta, la anii I și II, constată că din
partea unor studenți, care au studiat în liceu engleză și franceză, curiozitatea pentru civilizația, mentalitatea, cultura rusă, polonă, este întru totul încurajantă. Cu o metodă foarte bună de învățare, așa
cum se întâmplă și la marile universități din Occident, se poate ajunge până la un grad de cunoaștere a limbii. Să avem în vedere și bursele pe care
studenții noștri le capătă în Rusia și Polonia, burse
de un semestru, șase luni, de nouă, de un an. Ar fi
de dorit ca bursele acestea de studii să fie mai multe, dar e important că există și studenții noștri știu
să profite.
– Să înțeleg că cei mai mulți dintre studenți
nu provin din medii lingvistice slave?
– Nu. Sunt foarte puțini vorbitori de limba rusă, care vin din mediul staroverilor, al rușilor de rit
vechi. Aceștia sunt foarte puțini. Ei știu limba. Au
învățat-o în școlile din comunitățile lor.
– E important acest aspect. Am observat și
după 1990 și chiar înainte, dar mai accentuat după
schimbarea din 1989, un anumit sindrom, o confuzie a planului politic cu cel cultural. Una e să dezavuezi un mod de a face politică, sistemul sovietic și
perpetuarea unor comportamente imperiale în Rusia postcomunistă, și altceva e să nu percepi dimensiunea spirituală extraordinară a spațiului rusesc. Acest fel de a vedea e degradant pentru cei
în cauză. Operează însă aceste prejudecăți chiar și
la oameni cu o instrucție respectabilă. Acest sindrom n-a dispărut cu totul. E inflamat uneori din rațiuni politice. Faptul că există azi tineri, fără de legături cu lumea slavă, care vor să studieze, să cu-
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noască aceste mari culturi, e un semn de despărțire de o asemenea privire, i-aș spune anacronică.
– Au o curiozitate, repet, care-i stimulează pe
colegii mei care țin aceste cursuri, să dea mai mult
decât pot să dea, să le ofere și mai multe cunoștințe, și să le stârnească apetitul cultural. Eu și un coleg de al meu dirijăm, ne-am oferit să patronăm în
continuare cercul științific studențesc de limbi și literaturi slave. E unul dintre puținele cercuri studențești, care mai există în facultate. Ei bine, în acest
cerc vin studenți și au o curiozitate vie. Doresc să
facă referate și comunicări. Vor să învețe cum se
redactează nu o simplă lucrare de seminar. Manifestă o curiozitate contagioasă pentru noi. Într-un
fel, am mai spus-o și îmi place să o spun, suntem
un soi de vampiri de energie tânără. Noi trăim din
energia pe care ne-o dau mințile tinere și privirile
lor foarte agere și foarte vii. Asta e o bucurie.
– Din această mare literatură rusă, unul dintre cele mai bogate tezaure ale scrisului lumii, scriitorul care vă este cel mai la inimă se numește
Anton Pavlovici Cehov.
– A fost și rămâne scriitorul preferat. Eu țin un
curs de un semestru, un curs Dostoievski, la studenții anului al III-lea. S-a întâmplat ca Editura Univers să-mi facă această ofertă foarte onorantă, de
altfel, de a da o ediție critică Cehov în zece volume.
Am reușit să scot ediția până la volumul al V-lea.
– Când a dispărut Editura Univers.
– Era să dispară cu manuscrisul meu cu tot.
Am reușit să recuperez foarte greu manuscrisul volumului al VI-lea, care purta inscripția „Bun de tipar”. S-au găsit niște oameni inimoși la Editura Polirom din Iași, care au preluat din mers acea ediție
începută și concepută de mine și de Mircea Aurel
Buiciuc, redactorul de carte, ca o lucrare de anvergură, cu care să rămânem și noi în istoria Editurii
Univers. Polirom a ales să publice o ediție selectivă
în trei volume, două de proză; volumul al doilea de
proză trebuie să apară, și un volum de teatru. Și
mai există acolo o promisiune, de vom fi sănătoși și
o vom putea duce la capăt cândva, să scoatem
două volume masive din scrisorile lui Cehov, care
sunt absolut fascinante. Le vom oferi astfel pentru
prima oară în traducere românească.
– Dar pe cel de al treilea volum nu se menționează că avem de a face cu o ediție critică, cum e
cazul celor anterioare.
– Nu e o ediție critică, ci una de tip mai popular. Are o accesibilitate mai largă. Oferim doar notele stricte, acele indicații absolut necesare cititorului.
– Eu nu mă refeream la ediția de la Polirom,
ci la cea de la Univers. Primul și al doilea volum au
mențiunea de ediție critică, dar volumul al treilea,
apărut în 1989, nu are acest înscris.

– Există undeva indicația acesta de ediție critică de traduceri. Am încercat să găsim acolo ceva
care să definească exact acest tip de muncă. Ceea
ce facem în primul și primul rând, e să confruntăm
traducerile cu originalul, să girăm dintre traducerile
existente pe cea mai bună, s-o completăm, dacă e
cazul, și s-o comentăm.
– Cezar Petrescu remarcă undeva actualitatea extraordinară a lui Cehov.
– Avea dreptate și n-a fost singurul care a
spus-o. Un Victor Șclovscki afirma, de pildă, că
mulți încearcă să-l imite pe Cehov. Secolul XX, e
de părere criticul, face acest lucru. Mergând mai
departe, notează aforistic că „Secolul XX nu știe ce
face.” Cu alte cuvinte, secolul XX nu știe ce greu
este să-l imiți pe Cehov.
– Ce v-a atras la Cehov?
– M-au atras foarte multe lucruri. Proza de o
calitate absolut specială, pe de o parte, ca să nu
mai vorbesc de notorietatea teatrului. Teatrul lui
Cehov câștigă cu fiece an în lume. Nu există trupă
de teatru pe mapamond, și în România, care să nu
se simtă obligată să includă în repertoriul permanent măcar o piesă de Cehov. Dacă reușitele nu
sunt atât dese ca inițiativa, aceasta nu descurajează, ci dimpotrivă. E o parte importantă de enigmă
în personalitatea lui Cehov. Este o personalitate cu
totul fermecătoare și fascinantă. Omul, nu om de
rând, firește, era de o luciditate, de un scepticism
atât de amar și atât de ne rusesc, încât, am mai
spus-o, după Turgheniev, este poate cel mai european dintre scriitorii ruși. Nu l-au prins nici un fel de
isme, nici unele dintre ideologiile timpului, nici un
soi de patetism. Poate de asta nici nu avea o apetență deosebită pentru Dostoievski. Gesturile foarte
largi, în retorica aceasta amplă, nu țineau de firea
lui Cehov. Era un om atât de reținut și atât de armonios în tot ceea ce făcea, că e greu de prins și
foarte greu de înțeles. După ce am citit douăsprezece volume compacte din scrisorile lui mi-am dat
seama că Cehov este el însuși o enigmă, cu un fel
reținut de a fi și din pudoare, dar și dintr-un bun
simț, care-l face mai puțin comunicabil cu alții.
– Remarcați că Cehov e foarte european, că
nu se înscrie în tipologia rusească consacrată. Discutând înainte de a începe dialogul nostru televizat,
am stăruit puțin asupra lui Soljenițîn, plecând de la
o carte scrisă de prima lui soție, pe care ați îngrijit-o. Credeți că acest mare scriitor și dizident e
opusul lui Cehov, fiind antieuropean?
– N-am vrut să se înțeleagă că e antieuropean, dimpotrivă, dar e un paseist, care împărtășește convingerea că întoarcerea Rusiei la ceea ce
a fost cu două secole în urmă ar fi soluția ieșirii din
impas. O soluție de neacceptat.
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– Utopică.
– Da, utopică. El e un fel de profet în pustie.
– A fugit din Uniunea Sovietică...
– A fost obligat.
– A fost practic expulzat, fiind un contestatar
aprig al regimului. A trăit însă în lumea occidentală
dezamăgiri și s-a întors în Rusia, cum spuneți, ca
un profet. Un profet în pustie, cu soluții iluzorii.
– Probabil că momentul când glasul lui de
clopot impunea respect și teamă multora a trecut.
Nu mai e momentul lui Soljenițîn. În vara aceasta,
am stat de vorbă cu niște scriitori ruși, dintre cei care gândesc prooccidental. Sunt foarte mulți aceștia.
Ei declarau că Soljenițîn nu e la locul lui acolo unde
se află și că unele din soluțiile lui produc, dacă nu
stupoare, oricum un fel de acceptare de aceasta
concesivă, pentru ceea ce a însemnat și înseamnă
în continuare dizidentul Soljenițîn, autorul acelor
cărți extraordinare. În viața mea Soljenițîn reprezintă ceva enorm. Am descoperit și am citit Arhipelagul Gulag din păcate destul de târziu. L-am citit în
rusește. Pentru mine, la vremea aceea, a fost tulburător să iau cunoștință din paginile acestei cărți
unice în lume de o formă de rezistență de care nu
știam. Am cunoscut-o, din păcate, cumva tardiv. E
un scriitor atât de mare și atât de important prin ceea ce lasă în urma lui! Este un scriitor instituție. El a
făcut de fapt, scriind și Roata roșie și Arhipelagul
Gulag, ceea ce institute specializate, cu foarte mulți
angajați, n-au reușit să facă și probabil nici n-au
avut prea fierbintea dorință de a duce la capăt o
asemenea întreprindere.
– Aș vrea să revenim spre finalul „Divanului”
la separația absolut necesară în judecarea fenomenului cultural, a planului politic de cel estetic,
ceea ce noi nu facem decât când convine din punct
de vedere al convingerilor și mai ales al afectelor.
În cazul acesta, rațiunea are primatul. Dacă am
proceda astfel am recepta mai bine și cu folos spiritual cultura rusă. Splendoarea acesteia se mlădiază admirabil cu felul nostru de a simți, mai ales al
moldovenilor. În sufletele românilor se găsește și
câte ceva, furișat, sau la vedere, din duhul vecinilor
noștri răsăriteni. E posibil să atingem această seninătate a judecății?
– M-au întrebat în toamnă cam același lucru
tinerii de la „Opinia studențească”. Am dat ca răspuns un soi de eseu. Soluțiile nu pot veni de sus. E
nevoie de o schimbare de mentalitate și schimbarea de mentalitate nu se poate produce decât prin
gesturi dinspre Răsărit, care să modifice un mod de
a gândi într-un mod categoric. Pe de altă parte, nu
se dă drumul la literatura rusă, sau la spiritul rusesc
atunci când doresc unii, ca la o supapă. Nu-i mai

puțin adevărat, spuneam eu, că nici Ambasada
Federației Ruse nu face mare lucru, ca să nu spun
că pentru cei de la Iași nu face nimic. Nu primim
cărți, nu primim reviste, nu avem abonamente, nu
știm exact ce se publică în Rusia. Din câte am
aflat, cărțile pe piața rusească au prețuri occidentale. Se vând și pe dolari. Or, dacă noi nu avem accesul la partea asta de informație, putem judeca
pripit lucrurile. Cred că mare parte din presa românească judecă lucrurile în alb-negru, fără a vedea
exact nuanțele. Asta pe de o parte. Dacă la București ar exista dorința de a înființa un Institut de Cultură Rus, asemenea Institutului de Cultură Polonez, inaugurat anul trecut, lucrurile ar evolua în bine. Ființează la București cu bani puțini un asemenea Institut al polonezilor, care a reușit în mai puțin
de un an să se impună în viața culturală a României într-un chip remarcabil. Au pasiune în ceea ce
fac. Cultivă orice, chiar cea mai măruntă dorință
venită din partea publicului românesc de a cunoaște cultura poloneză, de a se informa privind literatura polonă. Simți că acolo există cineva care intermediază între Polonia și România. Ar fi necesară o
instituție similară a Rusiei, dar care să aibă un scop
strict cultural și oameni în stare de o astfel de misie.
– Și o ultimă întrebare, la care aștept, sigur,
un răspuns scurt, pentru că ne presează timpul.
Credeți că pe termen mediu există perspectiva un
relații normale româno-ruse?
– Cred că da, pentru că în Rusia există și oameni foarte buni, de foarte mare calitate. Dacă
acești intelectuali vor reuși să-și impună așa cum
se cuvine vocea acolo și, în eventualitatea în care
și Tratatul de bază bilateral se va încheia până la
sfârșitul anului, cum se promite, cred că lucrurile se
vor repara. Dar se cere bunăvoință și de o parte și
de alta. Mai puține pretenții imperiale și dispreț imperial față de vecinii mărunți, chiar dacă nu suntem
vecini direcți acum, și abandonate complexele de
provincial năzuros de partea astălaltă. Trebuie să
fie și știință. Și de o parte și de alta.
– Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio.
M-am bucurat eu, și sper că și telespectatorii, să
auzim opinia Dvs. în chestiuni importante, ce-s
preocupante în societatea noastră, precum școala,
cultura, raporturile cu spiritualitatea rusă, dar totodată să deslușim devenirea unuia dintre slaviștii și
teatrologii de marcă pe care-i avem.
– Și eu mă simt onorată de invitația Dvs.
Emisiunea „Divanuri duminicale”,
TVR Iași, 2002.
Dintr-o carte în lucru,
colecția „Dialog XXI”
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DIALOG

Nicolae BUSUIOC – Mircea V. CIOBANU
(Chişinău)
Nicolae BUSUIOC: Sunteți mereu prezent
cu analiza critică asupra scriitorilor pe care-i citiți
cu obiectivitatea în „subiectivitatea onestă” (după
Octavian Paler), de aici cărțile Dvs. de critică literară, între care recentul volum Căderile în realitate
ale criticului (editura Junimea, 2018). Câteva cuvinte de început ale dialogului nostru.
Mircea V. CIOBANU: Mai întâi, fiindcă vorbim în bibliotecă, adică pe tărâmul magic al lumilor
virtuale, înconjurați de cărți-planete ale acestui...
multivers, și dumneata care întrebi, și eu care răspund, trebuie să precizăm: totul e reprezentare. În
acest context, în câteva cuvinte de început, multstimate domnule Nicolae Busuioc și dragă prietene
Nicu Busuioc, vreau să abandonăm de la bun început ideea construirii unei legende „Mircea V.
Ciobanu” și să spun ceva despre legenda, deja
existentă, „Nicolae Busuioc”. Omul care nu e doar
cărturar și prieten al oamenilor cărții de pe ambele
maluri ale Prutului, ci și omul-bibliotecă. La Chișinău Nicolae Busuioc e asociat întotdeauna ca omul
care a adus de la Iași o bibliotecă. Nu exagerez: tirurile cu cărți aduse, donație din partea Bibliotecii
„Gheorghe Asachi”, pe care o gestionai atunci, au
alcătuit fondul constitutiv al frumoasei, în toate sensurile, filiale „Gheorghe Asachi” a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău. Nu
obosesc să repet acest lucru și vreau să-l cunoască și cititorii revistei care ne este gazdă pentru
acest dialog. Ca să nu mai fie nevoie să adaug că
biblioteca și cărțile sunt liantul care ne unește și în
clipa asta. Inclusiv, ca subiect de discuție.
– „De vreme ce autorul are o gândire fragmentară (cazul unora, gândesc eu), inclusiv în interiorul fiecărui text, de ce l-aș amăgi pe cititor cu
sistem inexistent, în loc să-l las liber să citească –
ori să nu citească! – orice text și orice fragment?”, o
precizare, pe lângă altele, în neașteptata dar frapanta „Instrucțiune de utilizare” în vederea lecturii

cărții Căderile în realitate ale criticului. Chiar așa,
de ce nu-i bine să-l „amăgim pe cititor”? Poate și
pentru că fantezia scriitorului este și livrescă, hrană
gustoasă fiindu-i cea din lecturi preferate și mai puțin cea reală, insuficientă și neconvingătoare?
– Mai multe ar fi motivele, dar unul mi se pare
esențial. De mai multă vreme, criticii, adesea până
și cei mai competenți, îndeplinesc misiuni promoționale: sunt rugați să prefațeze cărți nu neapărat
geniale, să vorbească la lansările de carte mediocră, să scrie texte de promovare a cărții pe coperta
a IV-a a ediției etc. Nimic condamnabil, doar că în
aceste cazuri mai omiți din notele critice pe care
le-ai avea de spus. Cum să-l critici pe un autor în
prefața pe care ți-a comandat-o chiar el sau, și mai
rău, la lansarea cărții lui? Iar mai apoi: cum să critici într-o cronică o carte pe care ai prefațat-o sau ai
lăudat-o la serbarea (sic!) de lansare?
Treptat, în acest context, criticului îi rămâne
tot mai puțin spațiu pentru a spune adevărul. Și –
pe cine l-ar interesa, dacă toată lumea e entuziasmată? Vreau să vă zic că eu am încercat să fiu
onest și să-mi expun rezervele critice, inclusiv în
ipostazele pe care le-am enumerat mai sus: în prefețe, în postfețele de pe coperta a IV-a, la lansările
de carte. Ei, bine, prefețele și postfețele, fiind texte
privite la noi exclusiv ca instrumente promoționale,
au fost respinse de autori și editori, într-un caz eu
renunțând la anumite pasaje, în altul textul fiindu-mi
respins din cauza încăpăținării mele. În toate aceste ipostaze, am ajuns la cazuri triste de tot, când
autorii, prieteni până mai ieri, au închis canalele de
comunicare. S-au supărat. Unora le-au trecut, altora încă nu. Dar de ce nu m-aș supăra și eu? Poate
că nu am dreptate, dar eu nu am făcut decât să-mi
expun opinia (alternativa ar fi fost să tac, nu să-mi
expun o „opinie” falsă, care nu ar mai fi fost a mea).
Nostim de tot e că, în toate cazurile expuse, mai
sus eu mi-am dat cu părerea... la rugămintea autorilor!
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– Că „își execută zâmbind victimele” (Eugen
Lungu) n-ar fi de mirare, în fond este o modalitate
mai puțin dureroasă, deși criticul nu uzează de anestezic pentru ca textul intrat în operație să suporte
mai ușor bisturiul...
– Ei, aici ar trebui să comentăm afirmațiile lui
Eugen Lungu. Eugen ar fi vrut să spună că am încercat, de fiecare dată, să fiu cavaler și să nu aplic
lovituri sub centură ori să folosesc arme și mijloace
bădărănești, interzise în mediul intelectual. Pe de
altă parte, eu am apreciat de fiecare dată efortul
scriitorilor și nu am atentat la dreptul lor de a scrie
și publica opere mai puțin inspirate. Eu nu port pică
scriitorilor mediocri, chiar dacă înțeleg că ei poluează noosfera mediului creativ. Eu nu am condamnat impostorii și trișorii literaturii, aspectul etic al
problemei e un domeniu de interes al altora. Nu mă
interesează moralitatea artistului. Eu apreciez produsul său cultural: cartea. Sunt consultantul cititorului, care are dreptul să fie informat asupra calității
produsului și asupra procesului literar. Fără însă a
insista ca cititorul să mă asculte. În acest context
precis, eu sunt unul din jucătorii pe terenul creației
artistice. Și dacă privesc senin la tot ce se întâmplă
(fie și din motivul că înțeleg de unde disperarea impostorilor de a se afirma pe lângă maeștrii autentici), de ce nu aș spune adevărul cu ironia necesară, executând victimele (pentru derapaje, pentru
impostură) fără încrâncenare?
– Și cum mai stăm cu deziluziile, domnule
Mircea V. Ciobanu, ele sunt necesare? Că de iluzii... Fac trimitere la o altă carte a Dvs. — Deziluziile necesare (editura Arc, 2014).
– Deziluziile intermitente – chiar dacă nu legăm acest cuvânt de cartea mea din 2014 – sunt
cu adevărat necesare, pentru a nu pierde simțul realității, pentru a înțelege această sinusoidă capricioasă a vieții, care nu constă numai din dulcețuri,
finețuri și glorie ascendentă. Titlu pe care îl invoci
venea, după cum e ușor de presupus, de la o cronică de carte pe care am scris-o la fascinantul volum al lui Eugen Negrici Iluziile literaturii române, o
carte ce deconstruia metodic miturile și, mai ales,
clișeele receptării literaturii noastre. Dușurile reci
fac bine literaturii. Iar asta înseamnă testarea intermitentă a funcționalității sistemului. Nu doar relectura clasicilor, ci și relectura criticii literare, verificarea reperelor și a contraforturilor literaturii. Deziluziile sunt necesare pentru a înțelege că atunci
când ești onest cu tine însuți, te faci atent la gusturile tale: după abuzul de dulcețuri pe limba lecturii
fără discernământ te poți alege cu diabet.
– Când se analizează „complicitatea” dintre
autor și cititor, lesne se descoperă mesajul primului
și gustul celui de-al doilea. Chiar pentru cititorul inițiat (nu mai vorbim de cel ideal) discursul textual

este uneori criptic, neclar, deliberat gândit așa de
scriitor pentru ca mărturisirea sa, incompletă, sincopată să fie dusă până la capăt de chiar cititorul
lui fidel. Care-i opinia criticului în această privință?
– Bine, mai întâi, o regulă generală: opera de
artă (inclusiv, opera literară, mai ales poezie, ca
cea mai concentrată, sincopată și ermetică formă
de discurs) poate să producă satisfacții estetice încă înainte de a fi înțeleasă. Muzica clasică (dintotdeauna) și arta plastică (mai ales cea modernă)
sunt dovada evidentă a acestui adevăr. Apoi: discursul artistic (din orice gen al artei) este unul foarte particular și se adresează unui anume public sau
chiar consumator individual. Care fie că se află pe
aceeași undă cu artistul, fie își acordează antenele
și auzul/ văzul spre această, absolut necesară, lungime de undă. Dacă o carte nu te prinde, pe semne
că nu-i a ta. Sau: încă nu-i a ta. Făcută ca să placă,
imitând inițial discursul povestitorului clasic, tradițional sau al poetului care vrea să-i fie înțeleasă durerea/ bucuria (și să-i acorde compasiunea râvnită),
multă vreme literatura era scrisă/ rostită astfel încât
să fie înțeleasă din prima. Dar începând cu sfârșitul
secolului XIX, adică odată cu modernismul (în toate
artele, nu doar în literatură), artiștii au prins să experimenteze insistent. Consumatorii, un grup foarte
special la început, deveniseră atât de versați în toate, încât au prins și ei gustul experimentului. Și
atunci mecanismul nu mai poate fi oprit, o operă
simplificată pentru a fi accesibilă nu mai este gustată decât de consumatorii inocenți.
– Sunteți de acord că un text poate fi supus
unei lecturi multiple ca urmare a existenței unor infinite sensuri, de aici și infinite modalități de lectură,
ca apoi să fie posibilă și o diversitate de interpretări
critice...
– În principiu, cu cât mai bun textul, cu atât
mai multe posibilități de interpretare. Ambiguitatea
textelor artistice este o calitate funciară, indispensabilă și aici nu putem decât să facem constatarea
și... să interpretăm. Dar, așa cum puneți întrebarea,
e vorba de o diversitate de interpretări critice, nu de
o infinitate. Sau: nu neapărat de o infinitate. Nu știu
ce ar demonstra teoriile, dar practica a arătat absolut ferm că operele clasicilor nu sunt cele care păstrează un soi de adevăr etern, adevăr-beton, ci tocmai cele care pot să ofere, în timp, o diversitate de
interpretări. Un specialist în interpretări, Umberto
Eco, explica astfel: „opera se îmbogățește de-a lungul veacurilor cu interpretările ce i se dau”. Aș aduna aici o sumă de argumente ale somităților teoretice, dar mai bine să apelez la opinia unui practician,
Paul Valery, autor de texte poetice (implicit, sincopate și ermetice), care explica cu o sinceritate dezarmantă... și pentru unii descumpănitoare: Nu există un sens unic și adevărat al textelor mele, ele au
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sensul pe care i-l dă cititorul.
(Dacă mai avem spațiu, am putea să adăugăm aici și o frumoasă legendă...)
Autorul unei opere, oricât de geniale, își poate neglija succesul și poate fi nu doar indiferent, ci
și opac la comentariile altora și la propriul „destin literar”. Ca într-o celebră legendă sufită, în care un
sfânt trăiește o viață demnă, dar – în opinia lui –
absolut obișnuită (oamenii demni nu fac caz din
„demnitatea” lor) și doar posteritatea, remarcând
distincția, i-a (re-)creat sfântului o biografie legendară. O povestește Jean-Claude Carrière în Cercul
mincinoșilor. Ignorându-și viața lineară (destinul),
sfântul își urmează chemarea (predestinarea). Pe
toate însă le face fără a le acorda semnificații deosebite: „Nimeni nu putea pricepe care era în viața
lui Mojud locul lumii nevăzute, lumea care se strecoară tainic în toate cele și care face lucrurile de
neînțeles. Credem că știm de unde vin întâmplările,
își spunea Mojud, fiecare se laudă că știe de ce
anume se petrec lucrurile așa cum se petrec, dar
nimeni nu vede că suntem în puterea unei lumi nevăzute care ne mână să facem ceea ce facem.
Mojud s-a stins la Samarkand, unde dobândise o
faimă ciudată, după ce le spusese tuturor doar atât:
«Am făcut asta și asta, nimic mai mult». După
moartea sa, biografii i-au făurit o viață mai frumoasă și deosebit de zbuciumată. Pentru că sfinții trebuie să aibă o viață pe măsură. Dorința cititorului
este mai presus de realitatea tainică a existenței”.
– Am dori o scurtă opinie despre Literatura
din Basarabia. Început de secol XXI, antologie amplă pe care ați coordonat-o împreună cu Eugen
Lungu. Cuprinde ea (din mers) principiile și vectorii
de evoluție, după vocea unui critic chiar și alternanțele între jocul cu realitatea (textuală) și fracturile
ontologice?
– Această antologie în șase volume e, într-un
fel, continuarea unei colecții pe care am editat-o în
2004 (tot împreună cu Eugen Lungu, dar și cu Mihai Papuc și Nicolae Leahu) și în care ne propuneam o selecție critică din tot ce s-a scris mai
valoros în Basarabia pe parcursul secolului XX,
când ținutul trăise sub șapte (șapte!) regimuri diferite. Pe de o parte dezavuam mitul că am fi doldora
de talente și de opere remarcabile, iar pe de alta
puneam în valoare, mai ales pentru cititorul din Țară, ceea ce era cu adevărat valoros (în opinia antologatorilor noștri, bineînțeles). Fără să pretindem la
asta, revizitarea noastră critică a producției literare
dintr-un secol prea puțin literar a produs o listă
aproape canonică: puțini sunt cei care îi contestă
valabilitatea. Și dacă nimeni nu a venit cu oferte
antologice alternative (din vorbe nu poți face o contestație), ne-am pomenit că tot noi am furnizat și
replica: încă o selecție pentru cei care nu reușesc

să urmărească tot ce vine în literatura română dinspre... Nistru, un fel de replică a noii literaturi, cea
scrisă în primele două decenii ale noului mileniu. Și
de această dată geografia autorilor, basarabeni
prin naștere, a fost largă. D.e., Liliana Corobca e
de multă vreme un autor român fără nevoia de a-i
menționa „specificul basarabean”, cu cărți traduse
în multe limbi, cu activități prodigioase la Institutul
„G. Călinescu” și la Institutul crimelor comunismului. Tatiana Țîbuleac ne surprinde din Paris, Iulian
Ciocan din Chișinău, Nicolae Leahu, insistent, de la
Bălți, Aura Christi de la București, iar Dumitru Crudu de pretutindeni.
– Există arhetipuri, mituri și simboluri întâlnite
de obicei în mintea și ideile unor creatori (scriitori).
Se spune însă că acestea pot fi întâlnite și la oamenii obișnuiți. Dacă suntem atenți, le regăsim camuflate în comportament, în limbaj etc. Aici trebuie
să intervină abilitățile și priceperea celor care urmăresc fenomenul...
– Am putea deschide un simpozion cu acest
subiect. Pentru că nu numai mesajul unei cărți este
interpretabil, fiecare înțelegându-l [doar] în propriul
sistem de referințe, altul decât al celorlalți cititori. Și
miturile, și simbolurile, și arhetipurile (și chiar toată
semantica unor culturi religioase, aparent unică și
canonică pentru toți enoriașii), sunt retopite în mintea fiecăruia cu semnificații particulare. Și atunci e
foarte ușor să presupui că pe drojdiile acestor arhetipuri să crească propriile mitologii. Omului îi place
să fabuleze, să mistifice, astfel încât minciuna poetică a mitului se naște ca de la sine. Cunosc oameni care atât de insistent și-au creat propriile mitologii, încât de la început au pierdut ireversibil legătura cu realitatea; au ajuns să creadă în ele și nu
mai pot să revină cu picioarele pe pământ. Așa și
stau suspendați: gravitația și firea lor, foarte telurică, nu le permit să zboare cu adevărat, dar dulcea
minciună despre sine nu le mai permite să aterizeze, să revină în rând cu lumea și să mai ironizeze
și să glumească pe seama viselor de mărire.
– Nu te încearcă, dragă Mircea, un cutremur
(nu cel final!), așa, ca o sobră probă ontologică sau
poate ca o rază din privirea ochiului reflectat în
oglindă?
– Dragă Nicolae Busuioc, de când m-ai întrebat și până am găsit timp să-ți răspund, au trecut
atâtea, încât nu-ți mai citesc întrebarea ca pe o metaforă, fie și ascuțită hiperbolic. Probele noastre ontologice (că asta facem și asta ne mai menține în
viață, de vreme ce providența le cam orânduiește
singură pe toate: suntem curioși să aflăm, d.e., ce
e dincolo de ceea ce cunoaștem?; facem exerciții
ontologice zilnic, ca gimnastica) sunt anulate de
mâna impasibilă a destinului lumii.
Azi ne cutremurăm la vestea că oameni dragi
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nouă au trecut în neființă, unii dintre ei la vârsta
când puteau să mai facă încă multe lucruri frumoase. Într-o ironie cinică, providența ne spulberă iluziile că lumea ar fi în veșnică evoluție progresivă și că
omul, această „culme” a selecției naturale, e cel care decide viitorul universului. Iată însă că un microorganism de dimensiuni mai puțin decât modeste,
lipsit de inteligență (sau: cu o „inteligență” la nivelul
reflexiei), este cel care domină piața existențială. O
palmă dată „cutremurului” nostru teatral în fața unei
transcendențe abstracte.
– „Copilăria este calea regală care ne ajută
să cunoaștem cel mai bine un ținut. De fapt nu
există alt Ținut decât acela al copilăriei” (Roland
Barthes). Care este acest ținut al tău, nu este acela
care s-a extins până spre cel al majoratului, acela
în care a apărut și dorința de a scrie despre lucruri
văzute și auzite? Vrem câteva amintiri...
– Sigur că acel „Ținut al copilăriei” poate fi satul și tot peisajul din jurul satului meu, descoperit de
mine, piatră cu piatră, fir de iarbă cu fir de iarbă,
peisaj ca în picturile lui Corot și Ruisdael, cu o fantastică moară de apă (veneau să macine făină oameni din cinci sate), cu un sofisticat sistem de stavile și cu iazul, la fel de incredibil, ca și „Dealul Mare” din preajmă. Ceva mitic și arhetipal, da. Apropo,
în preajma satului se afla o veche așezare neolitică, din epoca Cucuteni. Dar copilăria însemna și
prietenii, năzbâtiile, cireșele și alte fructe furate din
livada colhozului (și pedepsele pentru toate casele
irinucilor distruse), însemna fuga de acasă (la scăldat, da), cu repetarea punctuală a instrucțiunilor de
utilizare a copilăriei scrise de învățătorul Creangă –
deh, creșteam copii ai postmodernității, adică veneam din literatură.
O bună parte din amintirile copilăriei mele
sunt legate strict de lecturi. În podul, ca o mansardă, al casei părintești de la Petreni îl citeam pe
Conan Doyle, maestrul nuvelei polițiste, consultând
concomitent și alte cărți din aceeași „bibliotecă” nestructurată: manuale de fizică și chimie ale fraților
mei mai mari, texte autosuficiente, gata rumegate,
ale „realismului socialist” sau cărți de istorie și manuale de franceză, pe care le citeam cu aceeași
fascinație... De la Conan Doyle (profesorul meu și
al colegilor mei Oscar Wilde și Umberto Eco) învățam marile secrete ale literaturii. D.e., în pofida lecțiilor sovietice, care „demonstrau” că literatura se
naște din biografia eroică a scriitorului, literatul englez îmi sugera, din pasa lui Flaubert, să ignor biografia atunci când apreciez calitatea operei. Nuvela
Liga roșcaților se încheie, dacă vă amintiți, cu o referință literară explicită: „«L’homme c’est rien –
l’oeuvre c’est tout», după cum i-a scris Gustave

Flaubert lui George Sand”.
– Ceea ce am auzit e de domeniul fabulosului, am auzit că îți plac delfinii, nu respingi nici rechinii. În ocean este loc și pentru unii și pentru alalții... O forțare a pasiunii pentru mare, pentru
ocean? Că nu de la Bâcul Chișinăului ți se trage?
– Trebuie să spun că am doi frați aviatori.
Astfel, nu mai era original să fiu și eu. De aceea visam (cu siguranță, contaminat de lecturile lui Jules
Verne) să fiu marinar. Visul mi s-a împlinit (fiți atenți
la ce visați!) fără să rog pe cineva. Chemat sub arme la vârsta – se chema – a „maturității”, adică la
18 ani, am făcut trei ani de marină, mai întâi la Sevastopol (pe urmele lui Tolstoi și Alecsandri), apoi
la Vladivostok, la Oceanul Pacific, pe urmele lui La
Perouse. Cu rechinii povestea e trivială: sunt ființe
atât de rapace la gustul de carne și sânge, încât
este elementar de simplu să-i prinzi; doar că „prinderea” lor (a fost o singură dată, suficient ca să regret), la care am asistat mai mult decât am participat, a fost un act de braconaj pur, inutil și criminal.
– O ultimă întrebare, domnule Ciobanu, cum
percepeți democrația de azi? După Nichifor Crainic,
democrația e un sistem de manevrare a averii statului, mânuind mulțimile naive prin gâdilarea intereselor primare...
– Cu Nichifor Crainic încă nu am polemizat,
dar voi încerca. Sistemul de „manevrare a averii
statului, mânuind mulțimile naive prin gâdilarea intereselor primare” nu e un instrument neapărat
specific democrației. Și unii suverani cu obiceiuri tiranice manipulau mulțimile naive, gâdilindu-le interesele primare. La cealaltă extremă, revoluțiile comuniste (anti-despotice și antidemocratice în același timp) gâdilau și ele aceste reflexe primare ale
poporului. Ca să nu mai vorbim de socialiștii-anarhiști ori socialiștii-teroriști, care pe aceste instincte
se țin. Cu democrația, azi, lucrurile nu sunt atât de
simple. Cauza este istorică: noi nu am avut tradiții
democratice. Venind direct din despotismul feudal
în despotismul comunist, acum recuperăm din
mers. Lumea a avut timp să învețe, noi încă nu am
reușit. În mod normal, cei care participă la exercițiul
democratic (alegeri, referendum) ar trebui să susțină mai întâi un examen. Dacă nu pricepi în ce constă jocul și care e miza (dar și responsabilitatea ta,
ca elector), nu poți fi admis la luarea deciziei.
Dar nu mai continuăm, nu sunt obsedat de
treburile statului și ale statelor. Literatura e un domeniu strict individual. Fără supărări, dar aici opinia
majorității nu mă interesează. Mi-s suficiente textele puținilor (sic!) autori talentați și opiniile exegeților
deștepți.
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DIALOG

Vania ATUDOREI – Stela NACHI
(Canada)

PE FIRUL AMINTIRILOR – LA ELECTRECORD
Autoare a sute de discuri de muzică populară, care au lansat toată generația de aur
a interpreților de gen din Romania, locuiește astăzi în Canada la Sainte-Julie, lângă
Montréal. Cu amabilitatea pe care i-o cunosc de aproape 20 de ani, doamna profesor
Stela NACHI, etnomuzicolog de renume mondial, a acceptat să acorde acest interviu
exclusiv, la ceasul amintirilor, pentru revista Scriptor din Iași.
Vania ATUDOREI: Mă bucur că v-am regăsit
și că v-am convins să scoateți din „lada cu zestre”
– cum spunem noi – a amintirilor, imagini despre ce
a fost acea instituție muzicală arhicunoscută de toți
românii, Electrecordul, unde ați început să lucrați în
anul când a murit Maria Lătărețu – 1972.
Stela NACHI: Eu vă mulțumesc că v-ați gândit la mine și m-ați căutat. Am avut șansa și privilegiul de a răspunde de departamentul de folclor al
Casei de discuri Electrecord, mai bine de 15 ani, în
calitate de redactor muzical. În acești ani, am cunoscut și am colaborat cu aproape toți interpreții de
folclor de pe întreg teritoriul țării noastre, artiști care
au lăsat în urma lor un tezaur uriaș de cântece și
obiceiuri prin intermediul discurilor realizate în studioul Electrecord.

bucura de o mare audiență în rândul publicului, atât
a celui tânăr cât și mai în vârstă. Făceam înregistrările noaptea, în studio sau în diferite regiuni din
țară, deoarece era liniște și nu era riscul zgomotelor diurne. O dată, mergeam noaptea de la Baia
Mare la Oradea, mașina noastră a fost urmărită câteva zeci de kilometri de o haită de lupi, și făceam
rugăciuni să nu rămânem în pană.
Folclorul intra în casele oamenilor prin înregistrări Radio, Electrecord, emisiuni TV, spectacole
în săli care se țineau cu casele închise, toate biletele se vindeau rapid.
În studioul nostru se înregistrau cântece din
toate zonele folclorice ale României, cântece românești dar și ale minorităților din țara noastră: maghiară, germană, sârbă, turcă, aromână. Înregistrările pentru disc aveau ca obiectiv, pe de o parte,
lansarea unor nume noi de interpreți, depistați de
către folcloriștii de renume, cât și consacrarea unor
soliști deja cunoscuți, ajunși la maturitate artistică și
interpretativă, și care aveau nevoie de o consolidare a prestigiului în viața artistică a țării, cât și de
conservarea repertoriului într-o perioadă când tot
ceea ce înregistrau avea o valoare artistică absolută, iar calitățile lor vocale sau instrumentale ajunseseră la apogeu. Din acest punct de vedere, cred că
Electrecord are șansa de a deține o adevărată comoară în fonoteca sa. Înregistrările care există sunt

Electrecordul – Templul
Muzicii Populare Românești
– Casa de discuri Electrecord fiind o instituție
unică la nivel național, beneficia de avantajul de a
realiza aceste înregistrări în studioul propriu, în premieră absolută. A fost fondată, în anul 1932, cu
aparatura adusă din Germania, și în curând se împlinesc 90 de ani de atunci.
– Perioada anilor 1960-1980 a fost extrem de
prolifică în ceea ce privește volumul și calitatea înregistrărilor, dat fiind că în acest timp folclorul se
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un model și o sursă de inspirație pentru generațiile
de interpreți tineri. Cu pasiune și dragoste pentru
folclor, dădeau o interpretare actuală bijuteriilor folclorului românesc.
Departamentul de folclor avea ca obiectiv punerea în circulație a repertoriului vocal și instrumental din toate zonele folclorice ale țării prin discurirecital, discuri ale ansamblurilor folclorice, dar și cu
obiceiuri de pe întreg întinsul geografic al României.

nucă, dar noi nu putem să cântăm pentru că nu
avem știmele. Noi suntem profesionali, nu amatori,
urechiști.” De unde Dumnezeu să le dau eu partituri
în plină noapte? L-am sunat pe un mare folclorist,
în toiul nopții, să meargă la Institutul de folclor și să
ia notele din Arhivă. S-a urcat bietul om în mașină,
s-a dus să caute prețioasele partituri și mi le-a
adus. Că deh, eram în urgență muzicală profesională. După ce am făcut copii și le-am dat, lăutarii
se uită lung la mine și îmi spun: „Păi, să știți că tot
nu putem să cântăm, Domnucă dragă, mâncați-aș
ochii.” La care eu le răspund: „Da᾽ de ce oameni
buni?” Răspunsul lor a fost: „Păi, pentru că nu
avem popitre. Pe ce vrei să le punem, ca să le vedem? Pe spatili matali?” După ce le-am făcut rost și
de pupitre, muzicanții mei, foarte mulțumiți, au început să cânte. Numai că… am constatat cu stupoare, dar și cu mare veselie că, de fapt, ei au pus
partiturile cu notele invers pe pupitre, cu fundul în
sus, și nici măcar nu se uitau la ele! Am înțeles că
problema era psihologică și voiau să mă impresioneze că ei cântă academic. Sunt profesioniști, nu
amatori și asta trebuie să fie plătit mai bine. Era o
consolare de genul: „Mare este gradina ta, Doamne!”. Dar desigur că nu eram supărată pe ei. Îi iubeam cât erau ei de șmecheri.

„Vă las cântecele mele” –
cea mai frumoasă moștenire spirituală
a poporului român
– Aveți multe și frumoase amintiri. Sperăm că
într-o zi vor fi publicate într-o carte. Până atunci, însă, vă rog să depănați câteva dintre ele în acest interviu.
Amintirile mele sunt multe, toate frumoase.
Unele îmi trezesc sentimente de bucurie, altele de
tristețe, deoarece o parte dintre interpreții pe care
i-am cunoscut și cu care am realizat multe înregistrări au părăsit această lume. În urma lor au rămas
cântecele drept moștenire, parafrazând titlul unei
melodii a regretatei și unicei Maria Lătărețu: „Vă las
cântecele mele”.
Am avut tot timpul un ajutor, atât în selecția
materialului cât și în evaluarea finală a înregistrărilor, o echipă de folcloriști de notorietate în etnografie-folclor, care a vegheat ca ceea ce rămâne înregistrat să fie curat ca lacrima, mari folcloriști precum Harry Brauner, Tiberiu Alexandru, Alexandru
Amzulescu, Mariana Cahane, Constantin Arvinte,
Speranța Rădulescu, Steluța Popa. Aceste personalități se bucurau de un prestigiu deosebit și au
fost tot timpul animate de o mare pasiune în a pune
în circulație o parte din înregistrările realizate de ei
pe teren și deținute de Arhiva Institutului Național
de Folclor, dar și în descoperirea unor noi melodii
autentice, create de țăranul român și interpretate
de iubitorii de folclor. Ele m-au ajutat enorm în selecționarea artiștilor și a repertoriului ce urma să fie
înregistrat. Colaborarea din timpul în care am deținut responsabilitatea de redactor de folclor mi-a dat
siguranța că ceea ce realizam noi era de valoare și,
prin urmare, vom putea mereu să fim mândri că am
lăsat ceva de calitate în urma noastră.

Colecții muzicale de folclor românesc
unice, de patrimoniu mondial
– Varietatea și bogăția de discuri înregistrate
la Electrecord sunt absolut impresionante! Ai crede
că fiecare județ al României este o adevărată mina
de aur a cântecului și jocului popular.
– Repertoriul cuprins în catalogul discurilor
de folclor „Electrecord” poate fi împărțit în mai multe serii: virtuozi ai instrumentelor populare, instrumente populare, ansambluri folclorice, jocuri populare românești, nunta la români, datini și obiceiuri la
români, arhiva națională de folclor, discuri-recital,
romanțe, cântece de petrecere, muzică lăutărească
etc.
Din seria Mari ansambluri folclorice, pot menționa: cele 4 mari orchestre și Ansambluri din București: Orchestra de muzică populară a Radioteleviziunii române (dirijori: Radu Voinescu, George Vancu, Paraschiv Oprea, Marius Olmazu), Rapsodia
Română a Sindicatelor (dirijori: Ionel Budișteanu,
Paraschiv Oprea), Ansamblul „Ciocârlia” al Ministerului de Interne, (dirijor: Constantin Arvinte) și Ansamblul „Doina” al Armatei. Apoi, Orchestra Ansamblului „Ciprian Porumbescu” din Suceava și Orchestra „Plaiurile Bistriței” din Bacău (dirijor George
Sîrbu); Orchestra „Doina Moldovei” din Iași (condusă de Ionel Gotescu); Orchestra Ansamblului „Banatul” din Timișoara (dirijor: Gelu Stan); Ansamblul

O poveste hazlie cu un taraf lăutăresc
țigănesc: Nu putem să cântăm
că nu avem nici știme și nici popitre
Într-o noapte făceam înregistrări de muzică
lăutărească, în studio, cu un taraf de lăutari țigani.
De cum au sosit mi-au spus: „Saru᾽ mâinile, Dom-
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folcloric „Maramureșul” din Baia Mare și din Oaș
(dirijor: Alexandru Viman, violonist); Orchestra populară a ansamblului „Crișana” din Oradea (dirijori:
Gheorghe Rada, Alexandru Viman); Orchestra populară a Filarmonicii din Arad; Orchestra „Meseșul”
din Zalău (dirijor George Mițin Vărieșescu); Orchestra de muzică populară a Filarmonicii din Cluj (dirijori: Ilie Tetrade, Dumitru Vartic de la Radio Cluj,
Zamfir Dejeu de la Ansamblul Someșul-Napoca);
Taraful țiganilor din Clejani, de lângă Giurgiu, care
a cutreierat lumea sub numele de „Taraf des Haidouks”; Ansamblul folcloric „Junii Sibiului”, care a
dat spectacole și în Canada.
Desigur, mai sunt încă multe nume pe care
nu le-am menționat, ținând cont de dimensiunea
spațiului tipografic acordat. Asta nu înseamnă că
sunt mai puțin importante, sau că nu sunt tot atât
de valoroase.
O altă serie care s-a bucurat de un prestigiu
și un renume deosebit, atât pe plan național cât și
internațional, a fost seria Virtuozi ai instrumentelor
populare: nai: Fănică Luca, Gheorghe Zamfir, Radu Simion, Stanciu Simion, Nicolae Pîrvu, Damian
Luca, Romeo Văduva; fluiere, cimpoi, ocarină, caval: Ion Lăceanu, Dumitru Zamfira, Constantin Sofian, Silvestru Lungoci, Nicolae Pleșa; vioară: Ion
Drăgoi, Nicolae Titus, Efta Botoca, Florea Cioaca,
Marius Olmazu, Ion Albeșteanu; vioară cu goarnă
unică în lume, combinație între un instrument cu
coarde și unul de suflat, specifică Bihorului: Gheorghe Rada; vioară și zongora: Frații Petreuș; țambal:
Iosif Cocoș, Toni Iordache; cobză: Grigore Kiazim,
Marin Cotoanță; taragot: Dumitru Farcaș, Luca Novac, Dumitru Dobrican; trompetă: Geza Novac și
Constantin Gherghina – din Banat, Alexandru Havriliuc – din Bucovina; acordeon: Fărâmiță Lambru,
Marcel Budala, Ion Onoriu, Vasile Pandelescu, Nicolae Onilă etc.

public, care se bucură și în ziua de azi de o mare
audiență:
- muzică lăutărească: Romica Puceanu, Gabi
Luncă, Dona Dumitru Siminică, Mioara Lincan, Frații Gore, Ion Lincan etc.
- cântece de petrecere: Ioana Radu, Gică Petrescu, Ileana Sărăroiu, Benone Sinulescu, Ion Dolănescu, George Hazgan, Ileana Ciuculete, Vasile
Sfetcu, Maria Dragomiroiu etc.
- romanțe: Ioana Radu, Mia Braia, sora Ioanei Radu, Ion Luican, Ștefan Lăzărescu, Dorel Livianu, Gica Petrescu, Ileana Sărăroiu, Ion Dolănescu, Nicolae Florei, discurile colective cu romanțele
interpretate în cadrul festivalului „Crizantema de
aur” etc.
În seria Jocuri populare românești am încercat să cuprindem cele mai importante jocuri din
toate zonele folclorice ale țării, marea majoritate în
interpretarea unor tarafuri și orchestre populare din
zona respectivă: Muntenia, Oltenia, Moldova, Banat, Sibiu, Bihor, Sălaj, Mureș, Someș, Maramureș,
Oaș, Dobrogea.

„Electrecordul” nu a uitat
nici minoritățile din România
– Îmi amintesc că erau în magazine și discuri
de muzică maghiară, germană, sârbească, macedoneană, evreiască, turcească etc., ale minorităților
din Romania.
– „Electrecord” a avut tot timpul în atenție
acoperirea zonelor geografice locuite de maghiari,
sârbi, turci, aromâni, macedoneni, oferindu-le un
repertoriu din fiecare zonă în interpretarea unor soliști locali. Astfel, pentru populația maghiară din Ardeal, dar și pentru cei ce locuiesc în Moldova
(ceangăi), am editat discuri cu Veres Zoltan, Toth
Erszebet, Madaras Gabor, Juhasz Ilona etc. Un
disc, care s-a bucurat de un binemeritat succes, a
fost cel cu muzică sârbească, în interpretarea lui
Laza Knezevic, acompaniat de orchestra sa din
Timișoara. De asemenea, o selecție de melodii
foarte frumoase și apreciate de către public o regă-

Dilema dintre valoarea artistică
și valoarea comercială
– Bănuiesc că discurile puteau fi împărțite și
între discuri de mare valoare artistică, dar mai puțin
vândute, și discuri poate mai puțin valoroase artistic, dar care se vindeau foarte bine, încât trebuiau
reeditate.
– În repertoriul casei de discuri „Electrecord”
am încercat să cuprindem majoritatea preferințelor
publicului iubitor de folclor, acoperind zonelor folclorice de pe aproape întregul teritoriu al țării noastre. Astfel, pentru iubitorii de cântece lăutărești, de
petrecere și romanțe am selecționat, cu mare atenție, tot ceea ce este autentic, fără interferențe cu
muzica altor popoare vecine cu noi. Pot menționa
câteva dintre aceste înregistrări bine apreciate de
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sim în cuprinsul discului de muzică aromână, interpretat de Cristian Ionescu și orchestra sa din Constanța. O înregistrare specială și cu o mare valoare
istorică este cea cu grupul vocal macedonean
„Fărșeroții”.
Mergând în aceeași direcție de promovare a
culturii folclorice ale populațiilor minoritare din țara
noastră, „Electrecord” a realizat o înregistrare sub
semnul autenticității, ce include melodii din folclorul
turcesc în interpretarea solistei Nurmambet Kadriye.

frumusețe, atât melodia cât și textul. Interpreta deține un număr foarte mare de cântece de nuntă,
reunite într-un disc-recital. Înregistrarea merge pe
firul desfășurării acestui eveniment important din
viața oamenilor, cu cântecele, jocurile și strigăturile
specifice. Au participat la realizarea acestor înregistrări: orchestra „Rapsodia Română”, dirijată de Paraschiv Oprea; soliștii: Justina Băluțeanu, Elisabeta
Ticuță, Ion Dolănescu, Maria Ciobanu, Benone
Sinulescu, Elena Zamfira, Dumitru Zamfira. Cel care striga urările, specifice în anumite momente din
nuntă, a fost marele nostru actor Amza Pellea.
Sunt prezenți în această înregistrare și câțiva dansatori, marcând cu pașii lor jocurile specifice zonei
din sudul țării. Înregistrarea este complexă, cu participarea unui mare număr de artiști. Totul se realiza simultan, iar tehnicienii noștri erau foarte solicitați în a găsi cele mai bune metode de a prinde toți
pașii dansatorilor (stăteau cu microfoanele aproape
de picioarele lor). Toată echipa era fermecată la
sfârșitul înregistrărilor. Când ascultam ce realizasem, ne prindeam toți în horă și jucam cu dansatorii câte un joc, acompaniați de orchestră. Aceste
momente sunt de neuitat, și astăzi îmi aduc aminte
și sunt cuprinsă de nostalgie, mai ales că o parte
dintre cei cu care am colaborat au plecat dintre noi.
O altă înregistrare de o mare frumusețe și autenticitate este „Nunta în Bucovina”, realizată cu
participarea ansamblului „Ciprian Porumbescu” din
Suceava, condus de dirijorul George Sîrbu. Au participat atât soliștii cunoscuți din zonă, dar și amatorii care au adus cu ei melodii frumoase tradiționale,
precum Sofia Vicoveanca, Maria Dascălu, Gavril
Gușă, Silvestru Lungoci, Ion Uță etc. Și în această
zonă s-a pornit pe firul desfășurării nunții, începând
de duminică dimineața până a doua zi, luni, când
se termina nunta. Atât orchestra, soliștii cât și dansatorii s-au implicat cu tot sufletul și entuziasmul lor
în imortalizarea acestor momente de neuitat din
viața țăranului român. Desigur, și noi cu toată echipa de înregistrare am trăit aceleași sentimente de
încântare și extaz, mai ales când ascultam, la sfârșit, ceea ce obținusem.
Trecem acum în regiunea de vest a țării, și
începem cu „Nunta în Sălaj”, realizată cu concursul
ansamblului „Meseșul” din Zalău, sub conducerea
dirijorului și folcloristului George Mițin Vărieșescu.
Înregistrările s-au realizat la Zalău. Numărul artiștilor implicați în această producție fiind prea mare
pentru a-i aduce în studioul nostru, și s-a preferat
varianta deplasării echipei noastre la ei acasă. Încă
o dată se merge pe firul desfășurării evenimentului,
începând cu prepararea nunții, derularea celor mai
importante momente și încheierea nunții a doua zi.
Am avut bucuria da a ne întâlni cu artiști de o

Colecția „Nunta la Români” –
discuri unicate mondiale, o misiune,
din păcate, neterminată
– Unul dintre marile, unice și neuitate momente ale vieții românilor este nunta, care nu poate
fi concepută fără muzică și fără joc. Ritualurile de
nuntă sunt foarte diferite de la o regiune la alta a
României.
Desigur, în categoria înregistrărilor valoroase,
atât în ceea ce privește autenticitatea melodiilor cât
și calitatea interpretărilor, se situează seria Nunta
la români, serie realizată în diferite regiuni ale țării
cu soliștii și ansamblurile din fiecare zonă, constituind adevărate tezaure de folclor.
Aceste înregistrări au ca obiectiv evidențierea
unității poporului român prin obiceiurile lor tradiționale, obiceiuri care deși au trăsături specifice fiecărei zone, în momentele importante sunt comune,
ritualul este același peste tot.
Am reușit să realizăm o parte din acest ciclu,
respectiv 6 albume. Probabil că în viitor, echipa mai
tânără a „Electrecordului” va continua aceste înregistrări, care nu se realizează ușor, necesitând
multe ore de documentare, selecție. Apoi înregistrările implică o adevărată regie de spectacol, fiind
antrenate în realizarea lor orchestre, soliști, dansatori, recitatori etc. Au fost înregistrările care mi-au
adus cele mai mari satisfacții. Am simțit că am realizat ceva deosebit, care va rezista în timp. Ele vor
fi tot timpul o sursă de inspirație pentru interpreții
mai tineri, dominați de flacăra pasiunii pentru cântecul popular.
Discul „Nunta în Muntenia-Oltenia” a fost realizat în studioul nostru cu Orchestra „Rapsodia
Română” a Sindicatelor, sub conducerea dirijorului
Paraschiv Oprea. Înregistrarea cuprinde cele mai
importante momente ale acestui obicei: cântecele
tradiționale, jocurile, dar și urările din cadrul acestui
eveniment. O bună parte dintre melodiile cântate în
acest album au fost propuse chiar de unii soliști, ei
însuși culegători și creatori de folclor. Am fost plăcut impresionată de Justina Băluțeanu, care ne-a
adus un cântec al miresei din Oltenia, de o mare
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Maramureșul – o zonă folclorică unică
și inegalabilă. Înregistrări cu doi
ceterași din Borșa: „unul care n-o vinit
și altul care-i bat mort”

mare valoare, atât în ceea ce privește puritatea glasurilor cât și autenticitatea melodiilor propuse chiar
de ei. Pe acest disc sunt incluse Ileana Domuța
Mastan, Domnița Săbăduș, Leontina Gavriluț, Vasile Moldovan, iar în rolul Starostelui (cel care face
urări), însuși George Mițin Varieșescu. Toți artiștii
cunoscuți, dar și cei amatori, s-au implicat cu tot
sufletul în înregistrarea acestui eveniment important din viața lor, dar și noi, echipa de înregistrare,
am trăit aceleași emoții și momente de mulțumire
sufletească, de împlinire a unui lucru frumos și de
valoare.
Continui seria Nunta la romani cu „Nunta în
Bihor”, realizată prin concursul ansamblului „Crișana” din Oradea, condus de dirijorul și violonistul
Gheorghe Rada, artist deosebit de talentat și complex, cântând la vioară, dar și la vioară cu goarnă,
un instrument rar, folosit doar în această zonă, instrument pe care îl stăpânește cu măiestrie. La înregistrarea făcută la Oradea au participat un mare
număr de soliști, tarafuri din satele învecinate, dansatori și diverși urători, care strigau urările specifice
zonei, la acest eveniment. Am avut surprize foarte
plăcute când am ascultat cântecele interpretate de
inegalabila Maria Haiduc, ce cântă și acum, la vârsta de 81 de ani. Dar și cele interpretate de Florica
Bradu, Florica Duma, Florica Ungur, Zorica Gavrilă,
Vasile Iova, Maria Scorțea etc. Textele strigăturilor,
ce însoțeau momentele importante ale nunții, erau
de o mare varietate și frumusețe. La fel și diversitatea pașilor dansatorilor, care aduceau atmosfera
de veselie și de petrecere. Și în această zonă a țării momentele nunții sunt comune celorlalte regiuni,
bineînțeles, cu anumite elemente specifice care
dau o notă de autenticitate și de unicitate vestului
țării.

Trec acum în zona de nord a țării, respectiv
Maramureș, unde am înregistrat „Nunta în Maramureș” cu ansamblul „Maramureșul” din Baia Mare,
condus de dirijorul Alexandru Viman, care în anul
1981 a dat mai multe spectacole într-un turneu triumfal, în mai multe mari orașe din USA. Și aceste
înregistrări le-am realizat tot pe teren, respectiv la
Baia Mare. Înregistrările se efectuau pe scena Casei de Cultură. Începeam la ora 8 seara și terminam în zorii următoarei zile, pe la 5 dimineața.
Eram obligați să respectăm acest program. În timpul zilei era zgomot din cauza evenimentelor ce
aveau loc în sediul Casei de Cultură, și noi aveam
nevoie de liniște pentru a realiza înregistrările.
Înainte de a descrie desfășurarea acestui
eveniment în zona Maramureș, aș vrea să vă relatez două momente pline de haz pe care le-am trăit
acolo, și de care și azi îmi aduc aminte cu plăcere.
Când am sosit în Baia Mare, echipa noastră
a fost recuperată, de la gară, de dirijorul Alexandu
Viman și solistul Nicu Moldovan. Au venit cu mașina lor pentru a ne transporta la hotel. Într-o intersecție, Nicu Moldovan, care conducea mașina, se
oprește și așteaptă… L-am întrebat ce se întâmplă,
deoarece nu se zărea nici o mașină, nici în stânga,
nici în dreapta. El mi-a răspuns: „Ce facem acum?
Nu vine nimic, dar așteptăm să vină. Sau plecăm
mai departe!”. Bineînțeles că toți am izbucnit în râs,
și așa a reușit să ne bine dispună pentru toată ziua.
Aceste mici evenimente mi-au rămas în minte, și
mă gândesc cu tristețe la faptul că Nicu nu mai este printre noi.
Un alt moment, care ne-a amuzat pe toți, a
fost în timpul înregistrărilor. Era în jur de unu noaptea, așteptam un grup folcloric din Borșa cu care
urma să înregistrăm câteva momente din nuntă.
Așteptam noi, dar nu aveam nici un semn de viață
din partea interpreților. Nu știam ce se întâmplă. La
un moment dat, profesorul și folcloristul Nicoară
Timiș, care se ocupa de acest grup si care ne-a
fost consilier pe toata perioada înregistrărilor, se
apropie timid de mine și îmi șoptește: „Știți, Domnucă, eu am avut doi ceterași în grup. Unul nu o
vinit, iar celălalt îi bat mort!” Nu știam ce să fac. Să
râd sau să intru în panică? Bietul ceteraș, dormea
profund într-un scaun din sală, obosit de drum și de
palinca băută ca să îi dea curaj. Am apelat la fetele
din ansamblu. I-au făcut o cafea tare și i-au dat să
bea. Bietul om era surprins de ceea ce băuse. Cert
este că s-a trezit și în scurt timp am reluat înregistrarea. Cânta dumnezeiește la vioară! Sunt mo-

Cum am descoperit-o pe Zorica
Gavrilă din Bihor
Îmi amintesc de un moment petrecut la sfârșitul acestor înregistrări. Déjà începusem să strângem echipamentul de înregistrare, când ne-am
trezit în cabină cu o tânără care ne era total necunoscută. Fusese descoperită de un instrumentist, și
ne-a rugat să o ascultăm cum cântă un cântec de
nuntă. A fost o adevărată revelație această voce
limpede cu inflexiuni deosebite în glas. Veneau natural, fără nici cel mai mic efort, motiv pentru care
am cerut echipei de înregistrare să monteze din
nou tot echipamentul. Am înregistrat cu ea tot ceea
ce ne oferea și s-a dovedit a fi o reală descoperire,
confirmată în timp. A ajuns printre soliștii care s-au
afirmat în zona folclorică din Bihor. Este vorba de
Zorica Gavrilă.
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mente vesele care contau enorm pentru a ne bine
dispune, ținând cont de faptul că tensiunea și oboseala începeau să se manifeste la fiecare dintre
noi.
Discul a fost o mare realizare din punct de
vedere muzical, autenticitatea pieselor vocale și instrumentale fiind de necontestat. Am avut în studioul de înregistrare – de fapt, scena Casei de
Cultură – mulți artiști: soliști vocali, instrumentiști,
grupuri vocale și instrumentale, dansatori și o orchestră foarte bine pusă la punct. Fiecare instrumentist era și solist într-o bună măsură. Dirijorul
Alexandru Viman a condus cu o mână de fier și cu
multă pasiune toate înregistrările. Ziua repeta cu
orchestra, iar noaptea era prins în înregistrări. În
afară de orchestra ansamblului „Maramureșul”, au
mai participat la înregistrări grupul folcloric din Borșa și cel din Dragomirești. Soliștii au fost, ca întotdeauna, de calitate, cu voci minunate și un repertoriu de o mare frumusețe. Încerc să îi numesc doar
pe câțiva dintre ei: Angela Buciu, Frații Petreuș,
Ioana Petreuș, Titiana Mihali, Anuța Tite, Gheorghe
Turda, Nicolae Sabău, Maria Timiș, Maria Leordean, Nicu Leordean, Nicu Moldovan, Rodica Ivanciuc, Viorel Costin etc. Aș mai menționa că de pregătirea dansatorilor, cât și de supravegherea corectitudinii pașilor, s-a ocupat, cu mult dăruire și pasiune, regretatul Valeriu Buciu, maestru coregraf al
ansamblului, în aceeași măsură și un bun dansator.
Am continuat nu departe de Maramureș, în
regiunea Oaș, o zonă superbă atât ca peisaje cât și
ca diversitate în ceea ce privește cântecele și obiceiurile din zonă. Aici am realizat „Nunta în Oaș”.
Am avut ca ajutor, și de această dată, în calitate de
coordonator muzical pe dirijorul Alexandru Viman,
bun cunoscător al folclorului din această zonă și a
interpreților colaboratori la înregistrarea discului. Au
participat exclusiv interpreți din regiunea Oaș, dar
și cu grupuri de țipuritori din Cămărzana, Negrești
si Prilog. Am urmărit același scenariu, respectiv
marcarea tuturor momentelor importante ale nunții,
în interpretarea artiștilor din zonă, care ne-au încântat cu melodiile și graiul lor minunat. Ne-am bizuit pe bogăția melodiilor aduse și pe talentul următorilor artiști: Frații Pițigoi (taraf), Vasile Balta (zongora), Ana Ardelean, Bertici Floare, Ciorba Vasile,
Ileana Berinde, Ileana Bumbar, Irina Petca, Maria
Petca, Viorica Olteanu etc. Alexandru Viman este
acum la New-York și are Restaurantul „Georgeta”,
după numele soției sale. A fost o perioadă foarte
bogată în înregistrări deosebite, care mi-au indus
sentimentul că am lăsat lucruri de valoare, ce vor
rezista în timp și vor incinta, pentru mulți ani, inimile
românilor care vor asculta aceste melodii minunate,

retrăind momentele pe care le-am trăit și noi când
le-am înregistrat. Desigur, mai pot menționa încă
multe înregistrări-recital cu toți soliștii, cunoscuți și
mai puțin cunoscuți, pe care „Electrecord” i-a lansat
și le-a urmărit cariera.

Cu muzica în România, de la Nord
la Sud și de la Est la Vest
– Puține țări din lume au diversitatea, varietatea și bogăția cântecului și jocului popular, așa cum
are Romania. Și asta numai cum ai trecut dintr-un
județ în altul, sau chiar în cadrul aceluiași județ,
cum ar fi Suceava sau Clujul.
– Am colaborat cu soliștii din toate regiunile
țării. I-am apreciat, i-am stimat și i-am ajutat în consolidarea carierei lor. Încerc să îi menționez doar
pe câțiva dintre ei. Asta nu înseamnă că cei pe care nu îi cuprind în aceste amintiri au fost mai puțin
importanți, sau că i-am iubit mai puțin.
În regiunea de sud, respectiv Muntenia-Oltenia, ca și în toate celelalte regiuni, am înregistrat
piese de o mare valoare. Vocile acestor artiști au
fost la apogeu în acești ani. Lucru ce a constituit un
avantaj și un privilegiu pentru „Electrecord”, mai
ales că a putut imortaliza cele mai bune momente
din cariera lor. În Muntenia-Oltenia, să ne reamintim de: Maria Tănase, Maria Lătărețu, Ioana Radu
(discuri realizate cu ajutorul Mioarei Panaite – responsabila fonotecii „Electrecordului”, care m-a ajutat în selecționarea celor mai frumoase melodii
pentru a alcătui discurile apărute pe bază de arhivă), Maria Ciobanu, Ion Dolănescu, Irina Loghin,
Benone Sinulescu, Maria Cornescu, Nelu Bălășoiu,
Marin Cornea, Ioana Modan, Ileana Ciuculete, Valeriu Sfetcu, Ileana Greculescu, Maria Apostol,
Gheorghe Roșoga, Mihai Mihalache, Floarea Calotă, Ileana Sărăroiu, Justina Baluțeanu, Elisabeta
Ticuță, Elena Zamfira, Angelica Stoican, Domnica
Trop, Ileana Constantinescu, Georgeta Anghel,
Maria Dragomiroiu, Rodica Bujor, Ion Luican etc.

Nu mai da din mână, Domnu᾽ Dirijor,
că mă zăpăcești și mă încurci! –
Domnica Trop
Colega mea de la TVR, de la Tezaur folcloric,
Marioara Murărescu, mi-a spus să o invit la București pe Domnica Trop, o țărancă din Mehedinți cu
o voce deosebit de frumoasă. Îmi aduc aminte că
în timpul înregistrărilor cu Domnica Trop (veritabil
rapsod, din satul Izverna-Mehedinți) aveam în studioul de înregistrare un mic taraf condus de Paraschiv Oprea, iar Domnica cânta dumnezeiește, melodii superbe, cu o voce unică și minunată. Orchestra trebuia să intuiască felul cum va fi melodia,
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fiindcă pe ea era imposibil să o înregimentezi în canoanele înregistrării. Bineînțeles, nu știa notele muzicale și era imprevizibilă, așa că Orchestra trebuia
să se țină după ea, nu ea după Orchestră. La un
moment dat se oprește din cântat. Noi eram în înregistrare, neștiind ce se întâmplase am rămas blocați! Atunci ea i se adresă dirijorului: „Da᾽ nu mai
da din mână, domnule, așa, pentru că mă zăpăcești de tot!” Am izbucnit cu toții în râs și l-am ascuns pe dirijor în spatele unui panou pe care îl foloseam pentru izolarea instrumentelor în timpul înregistrării.
Un alt moment de neuitat este acela de la finalul înregistrărilor cu Luca Novac și Gheza Novac.
Avusesem o zi lungă, de la ora 14 până pe la miezul nopții. Eram obosiți, iar la sfârșit, cei doi frați
s-au pus pe cântat și jucat alte melodii decât cele
înregistrate, iar noi am început să jucăm cu ei și cu
instrumentiștii jocuri bănățene, uitând de oboseala
care se instalase.
În seria discurilor-recital cu soliști din Suceava și Moldova, îi menționez pe câțiva: Angela Moldovan – a debutat ca soprană la Opera din Cluj,
Sofia Vicoveanca, Ștefania Rareș, Laura Lavric,
Mioara Velicu, Maria Bararu, Mariana Lungu etc.;
Dobrogea: Aneta Stan, Elena Roizen, Floarea Tănăsescu, Marinică Iordache; Banat: Achim Nica,
Mariana Drăghicescu, Tiberiu Ceia, Nicoleta Voica,
Maria Tudor etc.; Bihor: Viorica Flintașu, Maria Haiduc, Florica Ungur, Florica Bradu, Florica Zaha,
Florica Duma, Domnița Săbăduș, Zorica Gavrilă,
Vasile Iova, Ghiță Baciu, Traian Hurgoi etc.; ClujSalaj-Someș-Mureș, Bistrița Năsăud: Ana Pop Corondan, Dumitru Sopon, Maria Marcu, Maria Peter,
Mia Dan, Maria Butaciu, Valeria Peter Predescu,
Saveta Bogdan, Veta Biriș, Gheorghe Palcu, Sava
Negrean, Petre Săbădeanu, Emil Gavriș, Ana Hossu, Gheorghe Mureșan, Marioara Precup, Izidor

Tudoran etc.; Sibiu: Felician Farcașu, Lucreția Ciobanu, Elena Merișoreanu; Maramureș: Angela
Buciu, Titiana Mihali, Nicolae Sabău, Frații Petreuș,
Gheorghe Turda, Nicu Moldovan, Rodica Ivanciuc,
Titus Perșe, Viorel Costin etc.
– Amintirile dumneavoastră. sunt atât de multe și atât de frumoase, încât este imposibil să fie
cuprinse într-un interviu, locul lor este într-o carte.
Sunt multe de spus, dar mă opresc aici, spațiul nu ne permite să adaug noi cicluri și nume cu
care am înregistrat momente de neuitat. Sper că
aceste scurte amintiri să trezească nostalgii celor
ce au contribuit la înregistrări, cât și dorința de a
reasculta aceste discuri, care sper să reziste în
timp încă mulți ani prin valoarea artistică pe care o
reprezintă.
Nu pot încheia fără a menționa colaborarea
foarte strânsă cu inginerii de sunet. Își dădeau toată silința să obțină înregistrări de calitate, punând
pasiune atât în timpul înregistrărilor cât și în munca
de laborator de după, implicând multe ore de ascultare, alegerea celor mai bune variante, fonotecare
etc. Îmi amintesc că am lucrat cu toți maeștrii de
sunet din „Electrecord”, i-am apreciat și am avut o
mare încredere știind că își iubeau meseria și se
dăruiau 100%: Erwin Șervan, Theodor Negrescu,
Vasile Sibana, Cornelia Andreescu. Au fost cei mai
frumoși ani din cariera mea, cu multe amintiri frumoase care îmi alină zilele acum când am ajuns la
vârsta de „aur”. Și dacă munca mea a reușit să
aducă stropi de bucurie în casele și în sufletele
oamenilor, atunci pot să spun că mi-am îndeplinit
frumoasa misiune avută.
La 29 ianuarie 2018 „Electrecordul”, care timp de 80 de
ani a adus venituri uriașe statului român, printr-o decizie
a Tribunalului București a fost declarat în insolvență,
nemaiavând fonduri pentru plata datoriilor.

CĂRŢILE JUNIMII
Colecţia CUVINTE MIGRATOARE
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DIALOG

Robert ŞERBAN – Constantin ABĂLUŢĂ
„BĂTRÂNEȚEA CULEGE TOT CE-I MAI DE PREȚ DIN TOATE VÂRSTELE
ȘI-NCHIPUIE CU ELE O VIAȚĂ MAI BUNĂ”
Robert ȘERBAN: Nu mai știu cine zicea că
poezia se scrie în tinerețe. Doar în tinerețe. Poezia
dumneavoastră este, din punctul meu de vedere,
un contraargument al acestei afirmații. Eu cred că
cele mai bune cărți de poezie ce vă poartă semnătura sunt scrise la senectute, în ultimii ani. Mă înșel? Exagerez?
Constantin ABĂLUȚĂ: În tinerețe am făcut
experiențe: suprarealism, onirism și multe altele.
Tel-Quel, Jean-Pierre Faye, Jacques Roubaud,
Gellu Naum, Gherasim Luca, Fernando Pessoa,
Vallejo… Am tradus Charles Cros, Stevens, Dylan
Thomas, O᾽Hara… Mii de versuri. Tempi passati…
Formule, stiluri furate, împrumutate, readaptate.
Volumele mele erau volume de încercare. Cu poemele lor de excepție. Puține, dar autentice. Asta a
constituit baza. Temelia. Apoi am venit eu. Cel adevărat. Cel inimitabil. Drumul furnicilor (1997) și tot
ce-a urmat. M-am construit greu. Ca o cochilie de
melc. Var spiralat peste var spiralat și-o dâră pierdută prin ierburi. Un obiect al nimicniciei. Intrus
greu de descoperit. Dificil de omologat. Unii critici,
unii cititori agreează doar metafora păstoasă. Povestea herculeană. Minimalul li se pare sărăcie.
Neputință. De nu pierdere de vreme. Au și ei dreptatea lor. Citesc altceva. Așadar, trăiască bestsellerul. Libertatea înseamnă și dezorientare.
– Cum explicați aceste metamorfoze ale propriului scris? Cât de importante sunt relațiile între
experiența de viață, cea literară, lecturi, mode literare și scris? Ce ar fi de făcut ca să nu rămâi captivul unei formule, chiar al unui… stil?
– Asimilarea poeziei titanilor: Rilke, Pessoa,
Vallejo, Stevens… Asta se face în timp. Multă vre-

me după ce i-ai tradus. Traducerea este o bosă.
O ai sau n-o ai. Traduci ceea ce vezi și simți. Recreezi din instinct. Armele filologice sunt, desigur,
absolut necesare. Însă îți trebuie în plus acel ceva,
cum să-i spun dacă nu tot inspirație? Abia apoi, încetul cu încetul, pricepi mesajul adânc încorporat al
textului. Cel ce începe să-ți guverneze doucement
devenirea. Subconștientul lucrează. El e sursa a tot
ce creează eul. El nu prea poate fi forțat. Vine și
pleacă atunci când vrea. De obicei pleacă atunci
când nu mai e alimentat cu informații la zi. Nu numai lecturi. Ci și spectacole neanunțate. Evenimente de viață. Atenția la tot ce se șterge de tine. Când
mergi pe stradă. Când te plictisești în metrou. Iată-l
pe tânărul cu barbă îngrijit tunsă și veston din piele
de căprioară. În autobuz, fluturând degetele în fața
aparatului de validat cardul. Un discret dialog mut.
Și o fătucă întorcându-se spre el parcă vexată, cu o
mutră acră și dezaprobatoare. Iar el, discret, politicos, îndreptându-și degetele fluturătoare către dânsa. Mie mi s-a părut că sesizez chiar ironia tipului
cu vădit comportament ciudat, dar altfel cu mai
multă normalitate decât fata pusă pe harță nemotivată. Îmi fac bine astfel de scene. Diversitatea e însăși esența omului. Dialogul, chiar închipuit, cu
obiectele reale este regenerator. Obiectele virtuale
ale computerului sunt mult mai nocive. Dacă integrezi în viața lumii și pe cea a obiectelor, și dacă pe
acestea două le integrezi Marii Naturi ai șansa să
descoperi un drum poetic autentic, negrevat de
mode și incongruențe.
– Citindu-vă ultimele cărți, mi-am revizuit preferințele în materie de poezie română contemporană și, nu vă ascund, sunteți între poeții care-mi plac
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mult, care mă emoționează și care mă inspiră. Vă
spun asta nu ca să vă… oblig la o reciprocitate,
Doamne ferește, ci ca să vă întreb: ce fel de poezie
citiți? Ce descoperiri ați făcut în ultimii ani? Cum vă
raportați la literatura tânără? Mai aveți timp de relecturi? Aveți scriitori-cult?
– Oricum, elanul minimalist ne caracterizează
și pe mine și pe dumneata. Multum in parvo, litota,
poemul metonimic… Esența eului descoperită în
mici scene de viață surprinse à l’improviste. François de Cornière*, Marcel Cohen (francezi), Stuart
Dybek (american) – sunt doar câțiva din poeții
apropiați nouă pe care i-am descoperit după 1990.
Cu Lorand Gaspar (poetul francez nonagenar, de
profesie medic, născut în 1925 la Târgu Mureș, cu
o biografie fabuloasă, căruia revista EUROPE i-a
dedicat un număr în 2005) întâmplarea m-a făcut
să fiu alături în sumarele a două reviste: cea pomenită mai sus, și în belgianul „Journal des poètes”
unde am publicat poemul în 8 capitole „Job dans
l’ascenseur”. M-am bucurat copilărește. Ca și când
ne-am fi întins mâna peste câteva decenii, țări și
meridiane. Pe toți cei de mai sus aș vrea să-i traduc în românește dar… intervenind problema copyright-ului, editurile nu dau năvală. Tristă țară săracă… Plină de liote de îmbogățiți de revoluție.
Îmi plac o serie de tineri poeți, dar nu le dezvălui aici numele ca să nu-i învrăjbesc între ei. Tinerilor trebuie să le dăm răgaz să crească. Mie mi
s-a dat preț de vreo 15 plachete. Cum nu mai e
atât de tânără (și cum a dat volume tot mai bune și
complexe în ultimul timp) o voi aminti doar pe Eugenia Țarălungă. Recitesc Rilke, Pessoa, Lezama
Lima și-i redescopăr de fiecare dată și mai proaspeți. Copleșitori. Ce să mai spun de Michaux! Iar
Întâmplările în irealitatea imediată ale lui Blecher
mă paralizează cu ghemul lor de gândire-simțire.
Mă timorează. Sunt ca un dans pe meninge. Au
fost traduse în toate limbile planetei? Au fost verificate traducerile? Orice frază schiloadă poate omorî
un mare autor. Am văzut asta în traducerile din și
în franceză. Cu oroare.
– Sunteți nu doar poet, scrieți și proză, eseistică, faceți traduceri. Totuși, mi se pare că recen-

zenții și critici nu au acordat interes cărților dumneavoastră de proză. Să fie vorba de o lipsă de
atenție „distributivă” a Domniilor lor, de o strategie
greșită a dumneavoastră (aceea de a merge pe
mai multe fronturi… literare), sau… ce explicație
aveți? Vă pasă?
– De la un timp nu prea mai îmi pasă. Bolile
m-au făcut mai înțelept. Critica nu prea scrie despre mine, în schimb eu scriu lucruri tot mai bune și
mai originale. N-aș vrea să fie invers. Adică ei să
mă laude de zor și eu să scriu tot mai prost, tot mai
conformist. Am învățat că nu poți cere totul de la
viață. E justă observația ta că vârsta mi-a adăugat
ceva ce nu aveam mai înainte: adică mai multă
personalitate în tratarea directă a vieții și a profunzimii sale bulversante. De aici vine insolitul textelor
mele, din realul cel mai umil întrevăzut ca un miracol care-ți sare-n ochi. E un fel de suprarealism à
l’envers: nu eu melanjez cuvintele și creez conglomerate expresive (cum făceam în tinerețe), ci faptele și personajele pe care mulți nu le observă vin
la mine și mă forțează gentiment să le transform în
mici narațiuni imaginative. Sunt și nu sunt aceleași
fapte. Sunt ceva mai puțin și ceva mai mult decât
acele personaje. Sunt colțuri de străzi care nu există, unde cresc copaci adevărați. Sunt cupole însorite înlăuntrul cărora se dezlănțuie ploi care împlinesc visul lui Maeterlinck: „O, când oare vom avea
ploi și fulgere în sere…” (citat din memorie din volumul lui Serres chaudes). În general, din nimic nu
iese nimic. De la o anume vârstă încolo dacă n-ai
citit marea poezie a lumii (dacă ai citit-o în original
ori ai și tradus câteva poeme ale maeștrilor, așa, ca
un pariu, e și mai bine) riști să descoperi roata ori,
și mai trist, arcul și săgeata. Lâncezeala textelor
unor poeți (întreruptă de scântei teribile, dar prea
puține) de aici vine. Ei au acasă o roată și un arc
cu săgeți și se laudă la toți vecinii cu descoperirile
lor. E groaznic de trist când criticii îi cred. Unii critici
nu înțeleg haiku-ul. Și se mai și mândresc cu asta.
„Lume, lume păcătoasă…”, exclamă sictirit un personaj de-al meu. Un bătrân care toată viața a cântat din drâmbă pe la înmormântări. Și care acum nu
găsește nici un tânăr să-i preia vocația. Și să-i cânte din drâmbă la propria înmormântare. Așa că, zic
și eu la fel: „Lume, lume păcătoasă…”
– Se scrie mult, foarte mult. Oamenii simt nevoia să aștearnă cuvinte pe hârtie, din diferite motive. Eu cred că e bine că-i așa. Sunteți un scriitor cu
experiență, cu operă serioasă. Vă invit să imaginați
un decalog pentru cei care visează să ajungă scriitori.
– Chiar așa*. Uite decalogul.

-------------------------------------------------------Traduc o mostră din poezia autorului pentru a da o idee până
unde se poate întinde ceea ce aș numi albul expresiv al sugestiei. Reamintesc aici că estetica haiku-ului cere ca doar două
zecimi din ceea ce a vrut să spună poetul să fie exprimat prin
cuvinte, restul de opt zecimi rămânând a fi sugerat. Iată poemul
lui de Cornière: S-A ARS UN BEC/ Atunci când se arde un bec/
un moment grav intervine.// Este cald încă./ Îl scuturi lângă ureche/ și-auzi zgomotul/ firului subțire/ care-a cedat.// Cauți atunci
într-un sertar/ te urci pe un scaun/ până la lampa/ de deasupra
mesei.// În tăcerea ochilor privind în sus/ lumina încerci acum/
„s-o restabilești”.// Dar în acest timp/ altceva ne-a scăpat printre
degete.// Rămâne să aflăm ce.

*

-------------------------------------------------------*
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Titlul volumului meu din 2015 de la Ed. Charmides.

1. Să nu vrei să fii scriitor. Lasă marile forțe
să te aleagă.
2. Să citești până când adormi și să continui
să citești în vis.
3. Să-ți notezi visele oricât de anoste ar fi.
4. Să ai prieteni cărora să le citești toate
prostiile scrise. Să nu-i lași să te laude.
5. E bine ca prietenii să-ți citească și ei manuscrisele lor. Să nu-i lauzi.
6. Cuvintele citite între voi sunt o forță de care veți învăța să luați aminte.
7. Vorbiți cu oamenii de pe stradă. Orice. Ascultați ce spun ei.
8. Plimbați-vă pe străzi noaptea. Studiați umbrele copacilor.
9. Ascultați tăcerea și sunetele minuscule
dinlăuntrul ei.
10. Doar cel care e scriitor fără să fi voit merită să fie scriitor.

– La ce e bună bătrânețea, domnule Abăluță? Se pot trage niște foloase de pe urma ei?
– Cum picioarele nu-ți mai merg ca altădată,
bătrânețea te întoarce înlăuntru-ți. Cum lucrurile luate cu toptanul nu te mai atrag, începi să le alegi și
să le prefiri în mici incinte concentrice. Cum mulți
oameni te-au dezamăgit, ești atent la noile cunoștințe și te-ntrebi cât timp va trece până când conturul
lor se va disipa precum norii schimbători. Cei care
rezistă lângă tine cu plauzibilitatea copacilor (umbră
răcoroasă vara, arabesc prietenos în viscolul iernii)
sunt puțini, dar foloasele sufletești sunt reale. Altfel
spus: bătrânețea culege tot ce-i mai de preț din toate vârstele și-nchipuie cu ele o viață mai bună. Poate asta e o utopie. Îți trebuie forță să crezi în ea. Ori
poate chiar ăsta e adevărul: cu cât îmbătrânești trăiești mai deplin. Ai învățat un lucru simplu dar miraculos: cum să nu-ți faci rău ție însuți. Și poate că
asta e fericirea. Zile cu soare, mirosuri de flori, haine
colorate ale trecătorilor – voi faceți restul!

Constantin ABĂLUŢĂ, poetul şi arhitectul

48

muti
magistri
sunt
libri
comentarii
recenzii
adnotãri

Elvira SOROHAN
MIRCEA ELIADE. O PROZĂ CA ȘI NECUNOSCUTĂ
Proza Pelerina, de peste patruzeci de pagini,
scrisă de Eliade în 1975, este ca și necunoscută
cititorilor români. A fost publicată în 1982 în revista
„Ethos” redactată, la Paris, de Ioan Cușa și Virgil
Ierunca. Deși reprodusă, ca anexă, în volumul
Scrieri din diaspora, apărut la Editura „Europolis”
din Constanța, în 1991, această proză, cu un conținut aparte, a trecut aproape neobservată chiar și
de cei special și aplicat interesați analitic de literatura lui Eliade. Este de-a dreptul incitant modul în
care e literaturizată atmosfera de suspiciune generalizată din România anilor 1975, apăsată atunci
de cea mai dură dictatură. Nimic din ce se întâmpla în țară nu i-a rămas străin lui Mircea Eliade
aflat atunci când în Franța, când în America. Scria
acest mesaj, în limba română, în ultimul deceniu al
vieții sale, ca subtilă literatură de justificare a refuzului de a veni în țară. Un fel de: „vedeți că știu de
ce m-am ferit?”. Pelerina, dacă ținem seama de
data publicării în străinătate, ar putea conta pentru
noi ca o literatură de sertar. Revista „Ethos” era
prohibită în țară. Erau vremurile în care I. D. Sîrbu,
cu domiciliul forțat la Craiova, scria valorosul său
roman Adio, Europa!, tipărit abia după 1989.
Povestirea lui Eliade dezvoltă dialogat o anchetă securistică de căutare a unui vinovat de
apariția unui ziar clandestin. Permanent prezumțioasă, ca metodă de a acuza brutal pe cel bănuit,
ancheta torturează psihic, stârnește frica chiar și a
urmăritorului urmărit. Personajul principal, Pantelimon, un onest inginer-cercetător, căruia încearcă
să i se inculce, insinuant, o vină pe care n-o avea,
trăiește un sentiment tulburător de insecuritate
provocat de securiști. Anchetatorii înșiși, minți mediocre, sunt neliniștiți până la a fi angoasați de teama eșecului anchetei, care ar fi însemnat pierdepierderea slujbei. Ziarul clandestin era pentru ei un
pericol iminent, rezolvat finalmente cu ajutorul inginerului acuzat, care luptă înspăimântat cu absur-

dul situației trăite într-o lume a suspiciunilor.
În manieră Eliade, proza începe cu o notă de
mister, risipit de ceea ce urmează, chiar dacă e
ritmic invocată obsedanta pelerină. Despre personajul principal, inginerul Pantelimon, se spune că,
în drumul lui spre Alimentara din cartierul Mătăsari,
se intersectase cu un individ ciudat. Acesta „purta
aceeași pelerină scurtă, învechită, cu două petece
simetric și provocator cârpite pe umeri, ca și cum
ar fi vrut să ascundă urma epoleților.” Însă, Pantelimon știa că o astfel de pelerină nu fusese purtată
în armata română, cum îl asigurase „tovarășul”
Ulieru, colegul său. Apelativul de adresare va fi folosit în tot textul care reflectă epoca relațiilor de tip
socialist. Cât privește numele Ulieru, nu e ales întâmplător, cum nu întâmplător va fi preferat numele Zevedei, al purtătorului pelerinei. Ulieru era unul
dintre numele reale, existente în serviciile secrete
active în relațiile externe, cu cinism afișat la televizor după ’89. Transilvăneanul Zevedei Barbu era
un legionar exilat în America. În Jurnalul londonez
al lui Ion Rațiu, sub anul 1971, Zevedei Barbu e
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amintit ca autor al unui compendiu despre fascismul în România,
apărut în America. Cel puțin numele acestor personaje erau plasate
cu sens, acopereau fapte cunoscute sau numai aflate de Eliade, fiecare în parte reprezentând lumea de marasm reconstruită simbolic în
povestire. Ulieru, colegul turnător, primul în scara angajaților Securității, consideră că Zevedei e un „suspect” și îl întreabă pe Pantelimon, acuzator, „De când îl cunoști?” I se răspunde cu „Habar n-am”,
că nu știe cine e. Din acest moment inocentul Pantelimon devine victima bănuielilor și nesfârșitelor anchete la care e supus de personaje
din ierarhia Securității, plecând de la colegul de birou până la superiorii sistemului, coloneii. Plaga suspiciunii și urmăririi îi apasă pe toți,
victime (Zevedei fost pușcăriaș și Pantelimon) și călăi (turnători și
anchetatori). Pentru un timp scurt misterul e creat de „pelerina” purtată ostentativ ca simbol al altui timp, al lumii vechi, renegată în comunismul suspicios cu astfel de rămășițe. La afirmația unui securist cum
că, purtând această pelerină, Zevedei „vrea să se distingă de popor”,
înfricoșat de suspiciunea care apasă asupra lui, Pantelimon îi susține
părerea. Este evident că i se aliniază de frică. Utilizează mecanic
limbajul la modă când răspunde: „În fond, ține să se declare pe față
dușman de clasă…” Interesant e că, prin tot comportamentul său,
Pantelimon nu era un ostil al sistemului, era un supus al lui, ca atâția
intelectuali ai vremii. Era însă nevoie de victime acuzate că au o culpă, că se prefac, victime pe care să paraziteze Securitatea. Prin toate
răspunsurile la anchetă, pe subiecte care îi erau străine, el se apără
prin negații vehemente, mereu uimit de ceea ce i se întâmplă, frizând
absurdul. Nefiind un revoltat contra realității în psihologia lui nu apar
frământări de conștiință. Sentimentul care îl domină nu e culpabilitatea, ci nedumerirea asupra absurdului situației.
Prin toate detaliile dialogului aiuritor, ce ar merita ilustrat cu citate, este, în fond, divulgată boala sistemului concentraționar prin care trecea, cum era numită, „Republica Socialistă România”, unde,
prudent, Mircea Eliade nu s-a mai întors. Așa cum s-a întâmplat cu
toți cei din „Generația ’27” care au reușit să se autoexileze. Ca factor
agravant pentru suspectul Pantelimon, căruia i se face dosar de urmărire după simpla întâlnire cu Zevedei, se adaugă problema timpului, subiect predilect pentru literatul Eliade. Numai că, aici nu mai e
vorba de nesiguranța magică a timpului în care se află personajul, ca
în La țigănci ci, adecvat subiectului, jocul timpilor capătă nuanță politică. Acum – v.s. – altă dată, implică o comparație, care este și sămânță de subversiune contra statului. Totul se complică atunci când,
în fața Alimentarei, unde erau plasați agenți de ascultare, Zevedei se
oprește și îl întreabă pe Pantelimon: „în ce an suntem?” Acesta îi
răspunde: „1969”. Dar „unii cred – spune Zevedei – că suntem în
1966”, de vreme ce „ziarul nostru popular, Scânteia, primit astăzi,
poartă data 1966”. Un anonim, prezent la discuție, confirmă că și un
prieten al lui din provincie, de la Slatina, a primit „Scânteia” din 1966.
„Nu vă mai astâmpărați!” șuieră printre dinți, amenințător, un alt anonim, agent de ascultare. De aici apare bănuiala că e vorba de o „
afacere clandestină” contra statului, că sabotorii sunt peste tot, că
„dușmanul de clasă nu renunță la privilegii…”.
Eliade cunoștea, în bună parte și realitatea și clișeele limbajului
de lemn ale discursului politic din țară. În încercarea de a lămuri ceva, Securitatea îl trimite pe Ulieru la Slatina. Dar nu află decât că
acolo se fabrică cerneala cu care era tipărită ediția apocrifă a ziarului
„Scânteia ”. Va fi și acesta un subiect al anchetării lui Pantelimon care,
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cu ani în urmă, contribuise științific la formula chimică a cernelii.
Întrebarea capitală era, de ce această ediție
apocrifă a ziarului din 1966, tipărită clandestin în
1969. La răspuns contribuie și funcția subînțeleasă
a punctelor de suspensie. Se vorbește încet de
teama aparatelor de ascultare. Individul cu pelerina a provocat totul, el „a adus vorba de ziarul din
1966”. Sincer neștiutor, Pantelimon se întreabă:
„Dar ce s-a întâmplat în 1966?” Ulieru, el însuși
urmăritorul urmărit, mereu temător, uitându-se în
toate părțile, îi răspunde în șoaptă. În maniera oricărui turnător, răspunsul e provocator, vrea să vadă reacția celui bănuit: „S-au întâmplat multe. În
orice caz, în 1966 era mai bine ca acum, în 1969.
Și atunci, înțelegi, dacă oamenii citesc ziarele din
1966 când noi, de fapt, suntem în 1969… E, în
orice caz, ceva subversiv. E împotriva statului…
Este împotriva așezării noastre socialiste. Întâlnești sabotori în orice întreprindere. ”
Succesiv, ierarhic apar noi personaje care îi
fac lui Pantelimon proces de intenție, cu elemente
din ce în ce mai agravante. Îl lasă să înțeleagă că
ei îi posedă dosarul și știu totul despre el,
înfricoșându-l cu faptul că devenise suspect și supravegheat întrucât fusese logodit cu o colegă rămasă în străinătate. Prin numărul mare de
anchetatori ai bietului Pantelimon, Eliade surprinde
fenomenul infiltrării instituțiilor cu delatori angajați
în serviciul Securității. Niciodată nu știai cu cine
stai de vorbă. „Frica și pânda”, cum își intitula o
carte fostul deținut politic Florin Constantin Pavlovici, erau stăpâne pe comportamentul românilor.
Într-un episod intermediar al înscenării, Pantelimon și Ulieru părăsesc problema ziarului clandestin spre a se odihni în speculații pe tema
zborului pe lună, actuală atunci. Delatorul nu voia
decât să câștige încrederea suspectului, cum se
poate deduce din afirmațiile lui insinuante. Tensiunea anchetei crește după ce anchetatorii, îndrumați de „Partidul care nu face niciodată greșeli”,
lansează ideea că „afacerea ziarului nu poate fi
decât internațională”, întrucât dușmanii interni sunt
prea slabi. Anvergura unei asemenea acțiuni sub-

versive presupunea mijloace tehnice de invidiat,
de care numai străinii dispuneau. Curat complot
decide un colonel. Dar, „de ce?” dacă se mai ține
seama și de faptul că lozinca „Proletari din toate
țările, uniți-vă!”, de pe antetul ziarului, era înlocuită
cu „Visători din toate țările, uniți-vă!” Nici unul dintre cei prezenți la „ședință” nu poate răspunde,
după cum nu pot explica de ce aceste numere din
ziarul apocrif sunt expediate în afară, până în Mexic. Augmentarea problemei introduce o notă parodică prin care Eliade încondeiază capacitatea,
redusă la elementar, a conducătorilor politici care-și salvau mediocritatea acuzând complotul internațional. Așa se va întâmpla în ’89, când s-a
schimbat sistemul, la suprafață.
În cele din urmă, anchetatorii, adunați în
„ședință”, se mulțumesc să constate că au trei
suspecți, Pantelimon, Zevedei și chimista Irineu
fugită în străinătate. Cum Zevedei făcuse cincisprezece ani de închisoare nu mai putea fi arestat,
iar Irineu era în Uganda, rămânea Pantelimon subiect de anchetă, „obiectivul numărul unu al câtorva
servicii secrete”. La toate acuzele el neagă sub
„cuvânt de onoare”, „cu mâna pe inimă”, exclamând într-una că „e pur și simplu absurd”. Și tot el
își ajută anchetatorii lămurindu-i că mesajele cifrate în ziarul apocrif nu pot avea ecou în străinătate,
ele fiind scrise în limba română. Și apoi aceste
mesaje erau extrase din Evanghelii, propagând
pacea universală. Explicația liniștește grijile colonelului. Acesta, melancolizat, văzând că nu-i poate
induce lui Pantelimon sentimentul de vină, îl consideră un fericit „sărac cu duhul”. Finalul e neașteptat. Ca pentru sine, Eliade asociază savant
duritatea regimului comunist, năpustit asupra unui
nevinovat, cu tortura christică. Strivește astfel sistemul inchizitorial comunist. Este invocat visătorul
Parsifal căutătorul Graalului, de negăsit, potirul în
care legenda spune că s-ar fi păstrat sângele curs
din coasta lui Iisus. În cifrul său, scriitorul acuză
gratuitatea chinuitoare a anchetării unui nevinovat
într-un sistem în care însuși sistemul trebuie să fie
acuzatul. Scriitorul, aflat în diaspora, e cel care,
sub scutul libertății, acuză.
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Nicu GAVRILUŢĂ
DE CE ESTE ACTUAL IOAN PETRU CULIANU?
Vineri, 21 mai 2021, s-au împlinit 30 de ani
de la asasinarea profesorului român de istorie a
religiilor, Ioan Petru Culianu, în toaleta Universității din Chicago. Misterul acestei oribile crime nu
a fost nici până astăzi elucidat. Moartea tragică a
istoricului ieșean al religiilor a fost comemorată în
reviste de cultură din țară și străinătate.
Astfel, publicația italiană Antares consacră
un număr special (18/ 2021) de 228 de pagini lui
„Ioan Petru Culianu, Argonauta della Quarta Dimensione”. În acest număr special coordonat de
Horia Corneliu Cicortaș, Roberta Moretti și Andrea Scarabelli publică autori diverși, din întreaga
lume: Ezio Albrile, Sorin Antohi, Ted Anton, Mauro Barindi, Liviu Bordaș, Giovanni Casadio, Horia
Corneliu Cicortaș, John Crowley, Ioan Petru Culianu, Tereza Culianu-Petrescu, Stefano Daniele,
Wendy Doniger, Daniela Dumbravă, W. Clark Gilpin, Emanuela Guano, Moshe Idel, Eduard Iricinschi, Grazia Marchianò, Angela Margaritelli,
Gianpiero Mattanza, William Mazzarella, Bernard
McGinn, Roberta Moretti, Andrei Oișteanu, Gianpaolo Romanato, Roberto Scagno, Andrea Scarabelli, Luca Siniscalco, Valentina Sirangelo,
Lawrence E. Sullivan, Aldo Natale Terrin și Dorin
Tudoran. Cotidianul catolic milanez Avvenire consacră, într-o ediție bilingvă (italiană și română),
pagini întregi despre viața și opera lui Culianu.
Regăsim aici un interviu despre Ioan Petru Culianu luat lui Aldo Natale Terrin de Horia Corneliu
Cicortaș.
La noi, Observatorul cultural în numărul
1062 din săptămâna 19-25 mai 2021 dedică pagini consistente discipolului favorit al lui Mircea
Eliade. Sunt texte semnate de Ioan Petru Culianu, Sorin Antohi, Horia Corneliu Cicortaș, Grazia
Marchiano, Eduard Iricinschi și Giovanni Casadio. În România literară regăsim publicate articole
importante despre fecundele și nonconformistele

idei ale lui Ioan Petru Culianu semnate de Dorin
Tudoran, Sorin Antohi și Andrei Oișteanu.
La Iași, Biblioteca Central Universitară „Mihai Eminescu” a organizat o consistentă și (parțial) inedită expoziție despre perioada ieșeană (și
nu numai) a lui Ioan Petru Culianu. Este ilustrată
grafic și fotografic o bună parte din cariera sa internațională. Organizatoarele evenimentului au
fost doamnele Tereza Culianu-Petrescu și Elena
Bondor. Andrei Șerban, directorul editorial al Polirom-ului, a prezentat excelenta serie „Biblioteca
Ioan Petru Culianu”, cea pe care prestigioasa
editură ieșeană o susține de ani de zile, sub coordonarea doamnei Terezei Culianu-Petrescu.
La vernisajul expoziției, sub atenta supraveghere a prietenului și camaradului de arme Lucian Vasiliu, am susținut o conferință despre actualitatea lui Ioan Petru Culianu în anul de grație
2021. De ce ar fi bine să-i cumpărăm cărțile și
să-l citim? Sunt mai multe argumente. Unul dintre
ele ține de faptul că savantul ieșean era un intelectual neobișnuit de inteligent, nonconformist în
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cel mai bun sens al cuvântului, stimulativ și creativ. Citindu-l nu poți rămâne indiferent. Te provoacă. Îți pune realmente mintea la contribuție. Poți
să-i dai sau nu dreptate. Cert este că textele lui îți
furnizează constant material ideatic pentru acea
combustie internă a minții, atât de necesară actului creativ.
Apoi, Ioan Petru Culianu a cercetat tehnicile
mistice ale ascensiunii sufletului la Cer și experiențele extazului în mai multe religii ale lumii, din
Elenism până în Evul Mediu. A preluat din științele exacte principiul antropic și l-a aplicat lumii sociale și domeniului specializat al istoriei religiilor.
Un alt argument puternic al actualității lui Culianu
ține (și) de cercetarea gnosticismului. Noutatea
propusă de istoricul român al religiilor trimite la
interpretarea gnosticismului ca un sistem variabil,
multidimensional. Culianu a gândit o gramatică a
gnozei, împreună cu un spectru de toleranță absolut remarcabil al interpretărilor posibile. Pe urmele altor specialiști, Culianu a urmărit supraviețuirea fantasmelor nihiliste ale gnosticismului în
literatură, filosofie, apoi în cuprinsul marilor utopii
și mișcări teroriste ale lumii occidentale. Exemplific cu admirabila decriptare a unor motive gnostice în Moara cu noroc a lui Slavici și cu regăsirea
fantasmelor erosului, libertății și nihilismului în varii texte eminesciene.
Culianu a fost pasionat și de celebra artă a
memoriei. Urma să scrie o carte despre Raymundus Lullus. Moshe Idel regăsește originile noii
metode de cercetare a religiilor propusă de „ultimul Culinu” chiar în Kabbala și în artele mnemotehnice medievale, domeniu în care Lullus era un
expert.
Un loc special în scrierile lui Ioan Petru Culianu îl ocupă magia. Istoricul religiilor și-a dat o
teză de doctorat în domeniu, publicată ulterior
sub un titlu semnificativ: Eros și magie în Renaștere. 1484. Aici, Culianu a dezavuat metodele
clasice de interpretare a magiei din știința religiilor: metoda ireductibilității unui fenomen religios
și metoda modelului analog, A propus înțelegerea magiei ca o artă spirituală ce se ocupă cu
manipularea fantasmelor furnizate intelectului
prin mijlocirea simțului intern. A cercetat minuțios
mai multe tipuri de magie (intersubiectivă, intrasubiectivă, extrasubiectivă, pneumatică, sonoră
sau erotică) și le-a urmărit supraviețuirea camuflată în timurile modernă.
Cred că teza spectaculoasă a lui Culianu
trimite la înțelegerea științelor socio-umane de
astăzi ca fiind substitute ale veritabililor magicieni
de altădată. Visele străvechilor magicieni sunt
acum aduse la zi de sociologie, comunicare, rela-

ții publice, drept, publicitate etc. Mai mult decât
atât, noile tehnologii ne răsfață cu „minunile” promise cândva de homo magicus. În concluzie,
pentru Culianu magicul este un dat consubstanțial istoriei umane.
Pentru a înțelege profund și autentic aceste
rafinate realități ale lumii de ieri și de astăzi, Ioan
Petru Culianu a propus metoda complexității multidimensionale sau metoda binaro-fractalică. În
esență, ea se bazează pe existența unui set de
reguli simple, atomare, cu valoare de axiomă.
Aceste reguli se combină pe baza unui mecanism de generare. Rezultă interpretări multiple și
complexe ale uneia și aceleiași realități. Unele interpretări rămân virtuale, posibile, iar altele, dimpotrivă, se rulează în timp și istorie devenind reale. Culianu a intuit ceva subtil: aparent noi alegem o interpretare sau alta, îi dăm viață, apoi o
legitimăm. De fapt, aceste fantasme ne aleg pe
unii dintre noi. Devenim gazdele, mijlocitorii prin
care ele se rulează în viețile noastre.
O asemenea metodă – inspirată din fizica
fractalilor – este ingenioasă, subtilă, fecundă cultural, dar nu este perfectă. Celor care mă suspectează de practici hagiografice cu privire la
personalitatea lui Ioan Petru Culianu le reamintesc că se înșală. În prima mea carte (Mentalități
și ritualuri magico-religioase) am o secțiune specială despre „Limitele hermeneuticii de tip fractal”. Prima limită se referă la faptul că obiectele
ideale construite mental pe baza epuizării tuturor
posibilităților logice de combinare nu se pot dezvolta dincolo de premisele conținute în structura
cognitivă a subiectului transcedental. A doua obiecție se referă la faptul că această structură
cognitivă eludează aspectul revelat al unor fapte
simbolice sau experiențe religioase. Apoi, viziunea metodologică radicală a lui Culianu reduce
omul la condiția unei mașini de tip Thuring. În altă
ordine de idei, cred că nu putem schematiza marile religii doar la simple hărți ale minții omenești.
Creștinismul răsăritean, de exemplu, departe de
a fi doar o amplă hartă mentală este mai curând
o „hartă” a Persoanei. Sunt coincidențe generaționale și epistemologice în cazul marilor religii, însă soluțiile spirituale sunt (uneori) complet diferite. O altă limită ține de faptul că valoarea de
adevăr a variantelor interpretative este indecidabilă. La toate aceste rezerve personale față de
unele idei ale lui Culianu mai pot adăuga și melancolica tristețe pe care mi-a produs-o citirea
unui nedrept articol scris la vreme de criză: Cultura română?.
Cu această nouă metodă inspirată din științele exacte, Culianu a interpretat subtil „viața ca
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un fractal în spațiul Hilbert” (a se vedea prefața la
celebrul Dicționar al religiilor). Apoi a propus cu
mult curaj și acribie profesională înțelegerea vrăjitoriei occidentale, a gnosticismului și a lui Iisus
Hristos ca veritabili fractali în spațiul Hilbert. A
pus exemplar în valoare bricolajul miturilor în modernitate și jocurile subtile ale fantasmelor sexuale în modelarea mentalului social european premodern. Geneza modernității a explicat-o original
prin cenzura imaginarului social renascentist și
prin victoria surprinzătoare a științei experimentale în detrimentul unor glorioase discipline spirituale ale acelui timp: magia, astrologia, alchimia. În
formularea lui Culianu, modernitatea este „un
apendice secularizat al Reformei”.
Toate acestea sunt doar câteva argumente
sintetic prezentate despre marea actualitate a
operei lui Ioan Petru Culianu. Ele se cer nuanțate, dezvoltate, explicate. Abia atunci ni se va putea releva actualitatea lor și nonconformismul
relativ bine temperat al unui „intelectual eretic”
(Raul Popescu).
Cum îl putem comemora pe Culianu la 30
de ani de la moarte? Citindu-i și analizându-i cri-

tic opera. Apoi mai putem face ceva: asumarea
anumitor idei ale lui Culianu și aplicarea lor pentru a înțelege mai profund anumite realități contemporane. Eu am scris o carte despre opera sa
științifică și am coordonat un volum in memoriam.
În teza mea de doctorat am aplicat metoda binaro-fractalică asupra ipostazelor timpului social.
Într-o altă carte am interpretat yoga ca un „fractal
în spațiul Hilbert”. Inspirat de ultima sa carte (Călătorii în lumea de dincolo) am regăsit motivul celei de-a patra dimensiuni în anumite texte confesive ale lui Jung și în proza fantastică a lui Eliade. Mai nou, am interpretat alegerea lui Klaus
Johannis în funcția de președinte al României ca
fiind (și) un proiect de manipulare al fantasmelor
sociale ratat de PSD. În sfârșit, într-o carte ce urmează să apară (Homo magicus. Camuflaje, mistere, soteriologii), am regăsit motive magice în
universul fascinant al noilor tehnologii auto. Iată
așadar doar câteva argumente în virtutea cărora
Ioan Petru Culianu se dovedește a fi surprinzător
de actual și stimulativ, acum, la 30 de ani de la
tragica și misterioasa sa dispariție.

CĂRŢILE JUNIMII
Colecţia EXIT

Colecţia ANANTA
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Tatiana SCURTU
(Chişinău)

NICOLAE DABIJA NE-A LĂSAT „TEMA PENTRU ACASĂ” –
DOVADĂ A CREDINȚEI
Cu peste 80 de volume de poezii, romane,
nuvele, eseuri, publicistică, istorie literară, manuale, povestiri și poezii pentru copii, traduse și publicate în numeroase țări, Nicolae Dabija a fost
un ambasador al românismului, iar dacă ar fi
scris doar romanul Tema pentru acasă, ar fi fost
suficient pentru a-i oferi Nobelul pentru Literatură
sau pentru Pace.
Opera dezvăluie, până în străfundurile sale,
existența Iubirii, a recunoașterii ei pe pământ, ca
o fărâmă a sfințirii dumnezeiești. Sufletul, încercat de cele mai grele cazne, de așteptare, de
deznădejde, de umilire, de dezrădăcinare și îm-

pingere până la granița cu Infernul, se recunoaște în Dumnezeu printre oamenii de lângă el. Autorul ne întărește prin această lucrare, încredințându-ne că îngerii și-au construit lăcaș în oameni, că puterea noastră de a simți este dincolo
de perceptibil și terestru, că ocara la care au fost
supuși românii basarabeni, alături de alți frați în
credință și încredere, de regimul stalinist, nu le-a
surpat Omenia.
Romanul prezintă destinul profesorului de
Limba și Literatura Română din satul Poiana, Mihai Ulmu, proaspăt absolvent al Facultății de Litere din Iași, șef de promoție, care le preda elevilor

4 septembrie 2008, Bulgaria, Balcic. Forumul presei culturale APLER, ediția a II-a.
Nicolae DABIJA, Daniela TOMESCU, Mihaela ALBU, Valentin TALPALARU
FotoLV
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săi de clasa a XII-a întreg anul pe Eminescu și
doar câteva ore le vorbea despre ceilalți scriitori.
Cabinetul de literatură era ca un muzeu, împodobit cu portrete de scriitori, covoare tradiționale,
expoziții de reviste și cărți. Pentru dăruirea sa,
Mihai Ulmu este condamnat la 25 de ani de închisoare și deportat în Siberia, la muncă silnică în
„Lagărul Morții”. Ultima sa lecție de literatură, înainte de arestare, răspunde la întrebarea „Ce e iubirea?”, profesorul subliniindu-le elevilor că „neamul nostru e condamnat să iubească”.
Dus într-o închisoare pe roți, în vagoane
pentru vite, cu pasageri care aleseseră să tacă,
Mihai Ulmu traversează Nistrul pe la Tighina, apă
de la care își ia rămas-bun ca de la un bun prieten. Sute de bărbați înghesuiți într-un vagon încercau acum sentimental de teamă, de resemnare, de înduioșare, de sclavie consimțită sau de
încăpățânare, pentru o nevinovăție transpusă pe
chip și pe suflet. Mihai devine M1-315.
Urmează treisprezece ani de gulag printre
sfinți, intelectuali și răufăcători, care încercau a
se ține cu toții de o singură funie a vieții, pentru a
nu fi doborâți de necruțătoarea Siberie.
Personajul cunoaște Iubirea în libertate,
atunci când este ajutat să evadeze de fosta sa

elevă din Poiana, Maria Răzeșu, care ajunge la
capătul pământului pentru cel căruia îi era sortită.
„Mulți dintre oameni nu-și află niciodată împlinirea pentru că n-au răbdare nici s-o caute, nici s-o
aștepte”. Mihai și Maria, fugari prin taigaua nesfârșită, și-au recunoscut sufletele care se știau
parcă de mii de ani, au recunoscut Iubirea, „o iubire ca un cutremur, ca o spaimă, ca o cădere într-o fântână adâncă sau ca o prăvălire în cer.”
Dacă cineva mai crede astăzi că în ideologia comunistă a existat măcar ceva uman, benefic, prolific, mie mi-e suficient doar atât din această teorie: „numai cretinii mai iubesc”, iar de aici
s-au născut toate dezastrele și urgiile săvârșite
de călăii regimului.
„Omul devine tare prin suferință.” Multe au
de îndurat personajele acestui roman: interogatorii, întemnițare, evadare, epuizare, singurătate,
neputință…, dar toate au fost parcă incomparabile cu puterea iubirii. Mihai avea de executat în total 240 de ani, 8 luni, 3 săptămâni, 2 zile, 8 ore și
30 de minute: „a atrage după tine în iad sau într-o
mare nenorocire care-i numai a ta, o ființă care te
iubește și care nu se gândește la moarte pentru
că se gândește la tine, înseamnă a fi iubit vreodată.”

Sărbătoarea Poeziei. Bunavestire, martie 2010.
La Muzeul „Vasile Pogor”: Gellu DORIAN, Nicolae DABIJA, Daniel CORBU,
Valeriu MATEI, Lucian VASILIU
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Ioan HOLBAN
# STAȚI ACASĂ
Cel mai recent volum de versuri al lui Ion Hadârcă, Nelinişti asimetrice, abordează frontal, atât
cât o poate face poezia, condiţia umană de aici şi
acum, omul pandemiei instalate la începutul anului
2020; schimbări radicale, falii adânci, sufleteşti, mai
ales, despărţiri dureroase, sentimentul de a nu putea face nimic şi de a aştepta un deznodământ în
resemnare, trecutul blocat brusc cu o cortină de
fier, ca acelea care separă scena de sala de spectacole, în cazul unui incendiu într-un teatru, înstrăinarea, tăierea punţilor de comunicare în spatele
măştilor, al distanţării care presupune nu îmbrăţişări, ci întâlniri prin ciocnirea pumnilor sau, eventual, a coatelor de la mâini, retezarea contactelor cu
publicul (lansări de carte, târguri, expoziţii, conferinţe, festivaluri etc.), însingurarea părând, paradoxal,
a-i conveni ficţionarului care, oricum, îşi scrie/ citește singur cărţile dintotdeauna; lipsa contactului direct, însă, cu cititorul („online” e o minciună şi o cafea cu înlocuitori de pe vremea cealaltă), formulează o dramă a noncomunicării într-o civilizaţie a
comunicării, astfel încât, scriitorul, artistul, în general, par să fie victimele de serviciu ale pandemiei.
În Nelinişti asimetrice, Ion Hadârcă spune povestea unei lumi care se pierde, a fiinţei care „s-a
desprins de cuvânt”, a pomului care s-a desfrunzit
și păsării care „s-a rupt de ram”, a lucrurilor „topite
în nevăzut”, dar şi aventura reconstrucţiei, a unei
noi Geneze care poate purcede de la „cel nerostit”
şi de la „esenţa unui cu totul alt conţinut”, cu întoarcerea în mineral, în elementaritatea de dinainte de
Început, când, până la a comunica prin cuvânt
„unul spre altul începură/ să mârâie/ şi să se sfâşie/
care pe care”: sfârșitul, dar şi noul început, pot fi în
ceea ce poetul numeşte „Wuhandemia”: în primele
două poeme ale cărţii se află, iată, noul început şi
sfârşitul unde se găsesc germenii acestuia: „Cel ce
acum/ ne fuge/ de sub picioare/ după sine/ îl trage
instant/ pe cel ce ne taie/ recolta plămânilor/ după
ei undeva/ se prăbuşeşte şi cel/ ce ritmic mai/ apune-răsare/ iar ce mai rămâne/ până la urmă/ poate

fi numai/ acela nerostit/ fără nume/ care urzeşte/ în
sine/ un nou început” („Cel ce acum”); „Pomul s-a
desfrunzit/ de veşmântul verzui-auriu/ până când
s-a desprins cu totul/ de tinereţea lui răcoroasă/ pasărea s-a rupt de pe ram/ şi tot mai mică mai străvezie/ s-a înşurubat în văzduh/ până când în absolut s-a desprins/ de numele său/ luându-şi distanță
față de sine/ lucrurile topite în nevăzut/ au început
să-şi odrăslească esenţa/ unui cu totul alt conţinut/
încetul cu încetul/ omul s-a desprins de cuvânt”
(„Distanţări”). Momentul pare a fi unul din seria
„punct şi de la capăt”; punctul e în Wuhan, capătul
e în poezie, omul trăieşte, la confluenţa vidului, în
ceea ce Ion Hadârcă numeşte pandemenţă, într-un
peisaj al unei noi distopii, într-un univers surpat
într-o „limbă de moarte”, pe „muchia coasei”, unde
praful îngeresc se adună pe un ciot de salcâm, iar
tăierea salcâmului, se știe, în orizontul mito-poetic
românesc, simbolizează prăbuşirea casei, a neamului pe care le va fi vegheat, ţinându-le unite prin
rădăcinile sale vaste, adânci, ca şi urcarea râului
pe crucea de lemn, semnul sigur al înmormântării
care tocmai se petrece: „Cineva-mi flutură/ pe dinaintea vieţii/ câte o zi rătăcită/ dintr-o limbă de moarte/ cineva numără/ câte-n lună şi-n stele/ şi pe toate le-nşiră/ pe muchia coasei/ cineva scutură/ plapuma cerului/ de puf îngeresc/ peste-un ciot de salcâm/ retezat/ cineva ca şi cum/ şi-ar scălda
amintirile/ într-un râu care urcă/ pe crucea de lemn”
(„Soare nud, de Bobotează”).
În această vreme a pandemenţei şi a lui
„#StaţiAcasă!”, de pe o ordonanţă de urgenţă ce
este a „viermelui Chinei”, pe care poetul l-ar vrea
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întors acasă, „pe drumul mătăsii”, Ion Hadârcă
scrie ceea ce aş numi poemul noii Geneze, unde
cuvintele dezbrăcate de sens cerşesc „sunet nou
între cer şi pământ”, ieşind din golul zilelor-zimț în
poezia primului aed, care, la rându-i, naşte întunericul orbitor de dincolo şi dincoace de El: istoria viului
se scrie pe această „rostogolire” a sensului de la
nămolul vidului la sămânţa primară de pe orbita cunoaşterii, în ceea ce poetul numeşte maratonul
unui nou început: „ziua ca un zimţ/ perfect călcând
pe zimţuri/ mişcă golul:/ diferenţele nămolul -/ diferenţa naşte simţuri/ simţul naşte sentimente/ sentimentele nasc principii/ principiile nasc hotare/ hotarele nasc himere/ himerele îl nasc pe homer/ homer naşte mituri/ miturile nasc întuneric/ întuneric
întuneric/ cât mai orbitor/ de până la El şi de dincolo/ absorbindu-se din nevoia de diferenţă/ ca un
şarpe Uroboros înghiţit/ de propriul său mit -/ cerc
închis/ zbor etanş/ prin orbita cunoaşterii/ câtă
vreme nu ştim ce să ştim/ şi alt cerc nu ni-i dat!/ cine ţine arcul săgeata şi setea/ plesnind din sămânţa primară?/ şi însăşi Naşterea -/ cine o naşte?”
(„Ziua ca un zimţ”).
„Cavoul globalizării” e lumea în care trăieşte
fiinţa problematică din poezia lui Ion Hadârcă, într-o
călătorie spre nicăieri, în delir suprarealist, pe o rută fără întoarcere dintr-o serie de poeme cu titlul
„Ulyssemne” („Este prea de tot/ dar încă se mai
poate/ nu ne recunoaşte/ zodia măsurii/ am înfruntat minotaurul/ am înghițit frânturi de infern/ neştiind
câte-au fost/ câte iarăşi vor fi/ navigam în delir/ pe
un câmp neguros/ înghiţit de balena albastră/ absentă/ fără întoarcerea-i/ ruta aceasta de sare/ revărsată cândva/ dintr-un plâns înţelept/ de copil” –
„Ulyssemne – III”), în care noul Ulyse, având o ureche globală, parcă a lui Urmuz sau Dali, în al cărei
pavilion nu se mai aud sunetele lumii vechi, rămânând o singură notă, aceea a vaietului unei cucuvele, ca în „În pavilionul urechii globale”: toată mitologia şi poezia se pierd în acest ţipăt al păsării, despre care se spune că vesteşte sfârşitul: „În pavilionul urechii globale/ de mult nu mai sună/ harpa lui
Faun/ naiul lui Pan/ sau corul sirenelor înfundat/ sub
capace de ceară/ de stearină/ deşi câte-un fragment/ din Cântarea Cântărilor/ se mai aude-n cântările/ sucului gastric/ s-a diluat polifonia Bizanţului/
din messele lui Palestrina/ rar de tot/ parohii ortodoxe în concurenţă/ cu domuri catolice/ se întâlnesc
în Ave Maria/ astăzi bărboasa concitta/ viscerează
pe scenă/ plânsul Madonei/ de anabolice şi amfetamine/ arene vuiesc stadioane/ şi scade la patru la
trei/ apoi pân-la două note/ simfonia lumii profane/
cucuvaia se vaietă/ şi zgreapţănă mâţele pe timpane/ când atacăm/ la cisterne butoaie/ şi arii electrice
de ferestrău/ songuri din Vivaldi şi Debussy/ tot mai
virtuos/ în urechea globală/ kilerii simţului gem:/ astăzi numai/ de-o singură notă/ nevoie avem”.

În Nelinişti asimetrice, Ion Hadârcă își scrie
poezia ca pe o reacţie la starea de fapt a lucrurilor
şi la schimbarea dramatică a paradigmei condiţiei
umane de aici şi acum, asumând însingurarea ca
mod de viaţă, în arest benevol, cu „bandajul” pe
nas şi pe gură, oprind vocalele, păzind uşa să nu
se deschidă nimănui, oprind și filonul visării; preajma în năruire, unde tăcerea e „strigătul cel mai ceresc”, se salvează, iată, spune poetul, prin rugăciune: „Rugaţi-vă în glas/ şi-n lipsa lui/ pe limba păsărilor albe/ cât timp îi piept ceva se zbate-/ rugați-vă
în gândul meu/ rugați-vă fără să vreţi/ fără să știți
vreo rugăciune/ uitând cuvintele anume -/ rugaţi-vă
în gândul meu/ sub oul roş/ sub fulgi pascali/ ce-au
înviat într-o cireaşă/ târziu sub coasa cea trufaşă -/
rugaţi-vă în gândul meu când totu-i negru/ şi-mprejur/ nu-i nimeni să vă înţeleagă/ că n-aveţi loc în lumea-ntreagă -/ rugaţi-vă în gândul meu” („Rugaţi-vă în gândul meu”). Dincolo de distopiile unde se
evocă Orwell şi dincoace de imaginile apocaliptice
ale unor „dihonii ieşite din gunoaie”, pe o „pârloagă”
sufletească fără lacrimi şi fără vreun strop de ploaie
rămâne speranţa noii Geneze, a reluării vieţii cu suma intactă a virtualităţilor sale, de la laptele matern
la basmele primei copilării desemnându-se însăşi
Calea fiinţei: „Un mânzoc hrănit cu foc/ şi un iepure
şchiop/ înhămaţi la carul/ de dovleac aşteaptă/ glasul tălpii/ piciului chilug/ să înceapă noua lui/ robinsonadă:/ – maică-buburuză, încotro?/ şi îndată/ îngerul de-rutei viagere/ buza buburuzei îi şopti:/ – e
pe vârful limbii/ orice drum, s-o ştii:/ drumul care
duce/ nuştiuunde/ bâjbâie răscrucile/ deapănă cărările/ cu lanterna minţii/ celei de pe urmă;/ drumul
care-aduce/ nuştiuce/ cumpăneşte-n/ cumpăna
fântânii/ şi-n adânc de stele/ fântâneşte;/ şerpuiește-n ceruri Calea/ însă neștiute-s căile şi-acolo/
scriesă-n negreşeală-i/ muşcătura/ şarpelui din suflet/ strecurat în sân/ totuşi/ de pe vârful limbii/ celei
ce întreabă/ până-n cerul gurilor de rai/ totdeauna/
mai rămâne-o Cale/ totdeauna/ mai rămâne-un cer/
răsărind/ ca dintr-un fund de mare:/ calea-spreîntoarcerea-acasă/ Calea Laptelui Matern...” („Balada mânzocului hrănit cu foc”).
Poet serafic în „Cavalerul fără pată și prihană”, boem în „Keflira”, demolator ironic în „Armata
naţională de teracotă” (poem datat „Chişinău, 31
februarie 2013 î.e.n.”), pamfletar asumând tonalitatea sarcastică în „Idila edilului Pepeleagă”, „Breaking news”, „Sonetul sparanghelului salvat”, „Transhumanţa ursului brun”, elegiac în câteva texte scrise în amărăciune, cum e cel despre „pacea de trei
zile” pe care a adus-o, în lumea noastră isterică, vizita Papei Francisc, „Papa Francisc, Președintele
României”, Ion Hadârcă e asemeni Prutului: când
năvalnic-vijelios, când leneş-somnoros, năzuind
demult să-şi unească malurile, pe ascuns, cu un
pod de cărți.
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Frăguța ZAHARIA
ȘOAPTA CONȘTIINȚEI SAU AMPRENTE ȘI VOCI
Semn de prețuire manifestată față de contributorii sferei culturale contemporane românești, și
nu numai, al doilea volum Amprente și voci, semnat de Florea Firan, propune o suită de biobibliografii, printr-un limbaj deloc pretențios, ci mai curând facil publicului larg, (alfabetic, de la cea a lui
Sorin Alexandrescu la cea a lui Ilarie Voronca), finalizând cu un interviu acordat de autorul cărții Gabrielei Rusu-Păsărin, pe tema pasiunii de profesor,
istoric și critic literar.
În consonanță cu gândul exprimat în „Prefață” de Constantin Cubleșan, structurarea acestui
volum se dovedește a fi un argument temeinic
„pentru înfăptuirea Panteonului Național”. O evidențiere-reliefare a creativității, a calității actului cultural și a vieții însăși, trudită și trăită cu sens, exprimate fie în condițiile firescului, normalității, libertății,
fie într-ale exilului și întemnițării.
Valoarea în sine a cărții este dată de meritoriile capacități de sinteză, de luciditatea, profunzimea și profesionalismul semnatarului, de respectul
față de ceea ce înseamnă „trecut”, dar și de deplina
ancorare în realitatea vremii și a lumii, înțelegând
astfel, printr-un nepărtinitor și veritabil demers intelectual să redea tocmai acele frânturi elocvente din
viața și activitatea unor personalități de seamă.
Mit al spiritualității românești, model universal, considerat de Titu Maiorescu, mentorul Junimii,
om al timpului modern, Eminescu ne este încă
foarte aproape, receptat ca „același titan”, cu o
imaginație fabuloasă și un limbaj inconfundabil, autor al marilor proiecte sociogonice și metafizice,
precum mitul nașterii și morții universului sau mitul
creatorului. O imagine completă a scriitorului, susține Florea Firan, este posibilă doar prin prisma lecturii integrale a creației eminesciene: poezia, proza,
teatrul, publicistica și corespondența. De neocolit,
în acest sens, rămân studiile care întregesc bibliografia critică privind omul și opera.
Simbol al rezistenței anticomuniste, Paul

Goma, intransigent, hotărât și radical, fire incomodă, s-a aflat într-un permanent conflict cu autoritățile, așa cum reiese din scrierile sale, care exprimă
toată drama societății noastre din perioada comunistă. Interpretată felurit și controversat, opera îl impune ca important scriitor contemporan, atât prin
valoarea artistică incontestabilă, cât și prin valențele ei documentare.
Cine nu a auzit de regizorul Mircea Danieliuc,
dar câți știu de prozatorul excepțional? Revelație și
„punere în ordine, așa cum se cuvine”, biobibliografia conturată de Florea Firan aduce în prim-plan
prozatorul și eseistul, pe lângă regizorul, actorul,
scenaristul, dramaturgul. Altfel spus, o viață tumultuoasă și o amplă activitate valoroasă, însumând
peste douăzeci de scenarii și filme regizate, peste
zece romane și numeroase volume de proză scurtă,
piese de teatru și eseistică. Nefigurând încă în dicționare, istorii literare sau exegeze, Mircea Danieliuc reușește, înainte de 1989, să evidențieze în filmele sale discrepanța dintre aparență și realitate,
dintre imaginea fabricată și natura umană. Analist
pătrunzător și neiertător al mentalităților, comportamentului și limbii, al transformărilor sociale și al vieții cotidiene, cu al său acut spirit de observație surprinde dinamismul realității românești, înscriindu-se
printre cei mai însemnați cronicari contemporani ai
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acesteia.
Văzută prin Hronicul și cântecul vârstelor, personalitatea lui Lucian Blaga se profilează din perspectivă morală, în spiritul ideii naționale
și a dorinței de unire cu Țara, în universul deschis de participarea la
evenimentul-destinal de la Alba Iulia, din 1918.
Întâlnirea cu George Banu evocă fascinația pentru paradoxurile
existenței și teatru. Accentuând socialitatea teatrului privit ca formă de
rezistență, descrie relația sa cu țara natală „sub același semn al seninătății și devotamentului pentru valoare, deschis aventurilor culturale
care transcend incoerențe politice ori lupte de orgolii”.
Spirit neliniștit, sedus de sinuozitatea psihologiei umane și învolburarea frământărilor istorice, romancier fecund, autor al unei opere
impresionante, Nicolae Breban și-a pus talentul și originalitatea în slujba scrisului, abordând nonșalant oricare temă, subiect.
La o sută de ani de la naștere și cincizeci de la moartea lui Paul
Celan, Florea Firan consideră indispensabilă readucerea în actualitate
a personalității celui ce a marcat gândirea poetică europeană a secolului XX, câștigându-și prin creație și destin, în mediul cultural, numele de
poet avangardist original.
Personalități precum Lucian Raicu, Ion Vianu, Dorin Tudoran,
Traian T. Coșovei, Constantin Cubleșan, Mihai Duțescu, Tudor Gheorghe etc. își află locul în paginile volumului și, cum ne-am așteptat, nu
sunt trecute cu vederea cele feminine: Alina Diaconu – prozatoare,
eseistă, jurnalistă în spațiul argentinian; Magda Isanos – a cărei dispariție prematură neîmpiedicând-o să „reconfigureze și genereze o nouă
direcție în poezia următoarelor decenii”; Gabriela Melinescu – poetă,
prozatoare, traducătoare (din și în suedeză), dar și autoare a numeroase gravuri, desene și ilustrații de carte; Herta Müller – recompensată cu premiul Nobel, în 2009, pentru opera sa, a cărei temă centrală „o
constituie dictatura, opresiunea, exilul”; Sanda Stolojan care, odată cu
emigrarea în Franța (1962), „devine o figură reprezentativă a exilului
românesc de la Paris, remarcându-se în lupta pentru apărarea drepturilor omului și pentru libertate”; Carmen Sylva – „Regina-poetă”, a cărei
consemnare, Florea Firan o motivează: „Ar fi o recuperare și o deschidere pentru cunoașterea activității sale diverse și bogate rămase în
mare parte necunoscută cititorilor români”. Altă „voce puternică a exilului”, Monica Lovinescu, poate cea mai implicată în susținerea intelectualității românești din exil, a tuturor acelora care au reprezentat într-o
manieră desăvârșită ceea ce se definește a fi rezistența prin cultură.
Defel pe ultimul loc, profilul de „creator și interpret” al Mariei Tănase, cea „fascinată de forța și originalitatea folclorului românesc”, care
a cules cântece populare de pe întreg cuprinsul țării și le-a interpretat
admirabil. O voce unică… sau, în termenii lui Constantin Nottara: „Sunt
voci care nu exprimă numai frumosul muzical, minunea veche și cu
toate astea mereu nouă a cântecului, ci ceva mai mult, exprimă sufletul
unui loc și al unui timp. Așa a fost vocea Mariei”.
Ascultându-și vocea conștiinței sau acea șoaptă a eticii, Florea
Firan pune în joc toată măiestria și pasiunea în înfăptuirea de față, lucrare ce dă seama de dimensiunea spiritualității românești în lume, de
sensul și rolul culturii în viața de zi cu zi, de însăși ființa noastră națională.
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Lucian SCURTU
VÂNĂTOARE REGALĂ
Dacă în 1996, George Vulturescu publica întâiul său „tratat” despre Ochiul Orb (mereu reiterat
cu majuscule), iată că, în perioadă de maximă
pandemie, revine cu un al doilea, pandant al primului, Printre vânătorii de orbi.
Într-o emoționantă scrisoare adresată autorului (la 27 ianuarie, 2005), inserată pe coperta IV,
Marcel Moreau sintetizează extrem de prob, simbolistica ochiului care nu vede, dar care este capabil de percepții senzoriale, și chiar vizuale, de o
mare elongație semiologică și de o mansuetudine
aproape incantatorie. Spune, între altele, regretatul
scriitor francez: „Ochiul tău orb vede ceea ce nu
poate vedea ochiul tău valid. El reprezintă privirea
conștiinței ascunse, deschisă asupra exaltării
noastre de blestemate intuiții reprimate de societatea spectacolului, precum și aștrii buimăciți de
strălucire”.
Și în noul volum, mitologizarea arealului
existențial se face fără complexe, la vedere și,
uneori, cu accente tragice, producându-se un
„mixtum” între vis și realitate, concretețe și fantazare, într-un debit verbal impetuos, infuzat de trimiterile livrești necesare meliorismului trăirist săvârșit
la intensități accentuate și tensiuni indisolubile, de
un veritabil hierofant neomodern, dispus la inițierea neofiților (recte, cititorilor) în acele domenii
străine ignoranților și sicofanților, dar conexe inițiaților și gnomilor. Personificarea recurentă a Ochiului Orb („am hărți pentru coșmare și cărări ale
Ochiului Orb”, „Moartea e derutată pentru că nu
poate lua/ tot ce a văzut Ochiul Orb”, „Știu că vă
înfricoșează Ochiul Orb”, „Bezna Ochiului Orb”,
etc.), cel care vede, aude, simte, ceea ce alții nu
sunt capabili, diversifică meandric o realitate discontinuă, fractalică, efervescentă în dinamica ei,
pe alocuri urbană, dar mai cu seamă rurală, agrestă, patriarhală, aflată în sinonimie cu amintirile travaliului din satul natal, prin enumerarea muncilor,

astăzi devenite arhaice (desecarea holdelor, săparea răzoarelor, legarea vitelor de iesle, toarcerea
fuiorului, țesutul cu suveică la război etc.) și tocmai
de aceea, recunoaște tranșant din tranșeele primordiilor, „Nu sunt un bun locuitor al orașului meu”.
Starea de pândă, sincronă magiei, în așteptarea inspirației prin bifurcări de planuri, este asemuită privirii sticloase/ lihnite a lupului, lighioana
care i-a obsedat copilăria și care acum, la maturitate, imaginea lui retrospectivă e la fel de împovărătoare prin relevarea ipostazelor de licantropie,
azi benefice datorită necesității cauzalității lor: „dar
dacă nu ai sticlirea neagră a ochilor lui/ cum ai putea, cu negrele litere, să vezi/ negrul care începe
la marginea paginii? (p.12). Iată cum, în lipsa acelei priviri hipnotice, poemul ar fi ratat, anulat sau
evitat, și tocmai de aceea, autodafeul este acceptat cu seninătatea/ împăcarea sacrificatului pentru
o idee, autorul substituindu-se felinei nu din pricina
unui hybris evaziv, ci pentru dematerializarea visului trăit, iar, mai apoi, metamorfozarea lui într-unul
mărturisit prin mijlocirea scrisului. Slalomând printre vânătorii de orbi, Vulturescu șarjează derutant
și confesiv, printre aceia cărora el însuși le-ar putea cădea pradă, de aceea evită cu parcimonie
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fantasmele exagerat de nebuloase ori evanescențele extrem de misterioase, apelând cu indulgență
și o anumită verbozitate la experimentarea maieuticii persuasive, prin intermediul căreia reușește să
impună viziunea sa sinoptică, reflecția sa conturată, concluzia sa apăsată, în stufărișul excrescent al
anamnezelor ori al micilor erezii, pe care le clamează denotativ și cu impact asupra lectorului.
De fapt, ochiul nevăzător este nu numai acela care introspectează lumina (atâta câtă e) și fenomenele/ obiectele aparținătoare, dar și întunericul, cu toate derivatele sale, scormonindu-i viscerele aburinde ajunse la stadiul de beznă factologică,
vidată de orice conotație peiorativă, deoarece
„bezna n-are cer”, dar, aproape în contrast, poetul
confirmă, cu mâna pe neant, existența unui „Dumnezeu al beznei”. Pe lângă Ochiul Orb (supralicitat
în volum până la limita redundanței, de aproximativ 27 de ori) și Ochiul Teafăr (reiterat, tot aproximativ de 18 ori), este identificat și Ochiul care
plânge, cel care face diferența între materia vie și
cea amorfă, cel care îi detaliază și analizează cartezian nervurile vizibile și striațiile aproape invizibile în sinestezia lor livrescă, cu dese trimiteri la clasici ai literaturii/ culturii naționale ori universale,
precum Eminescu, Arghezi, Nichita Stănescu,
Kant, Nietzsche, Camus, Pessoa, Poe, William
Blake, Rilke, etc.
Thanaticul este scanat cu seninătatea acceptării și nu al refuzului, perceput cu o anume resemnare cathartică, desolemnizată de modulații
aprehensive („o mâzgă care știe că suntem bântuiți de moarte”, p.29), spectrul ei antinomic fiind departe de o escatologie posibilă, dar tot mai aproape de imagologia nimicului, risipirii, fatigabilității,
vanitasului: „Pare să vină, fără motiv, dimineața…/
Pe străzi, prima care a ieșit, e moartea cu colivia
lui Kafka/ în mână/ cei cu suflet de pasăre au început a orbi/ și se ghemuiesc între gratii./ Știu că e
Moartea altora pentru că trece pe lângă mine/
Moartea mea umblă, bâjbâind, purtând lumânarea/
lui Diogene în mâini/ dar eu sunt, și azi, înlăuntrul
flăcării (….). (Amiaza, un cuțit cu două tăișuri).
Pentru Vulturescu, lumea e un adevărat
spectacol ontologic, uneori coșmaresc, dar nu unul
amânat, ca la Florin Mugur, ci unul care se derulează în direct, sub cei doi ochi antagonici, oferindu-le șansa de a se minuna, extazia, de complexitatea ei metafizică și fizică, de a-i contempla lucid
miezurile ascunse și semnificațiile semantice, cu
priviri pătrunzătoare de taumaturg erudit. Iată de
ce stoarce, pe cât posibil până la ultima picătură
(citând chiar versul eminescian „Oricât storci pă-

mântul nu capeți o lacrimă”), orice gest anodin, obiect cu impact, citat sacerdotal ori laic, viziune luminătoare, epifanie relevantă, amintire resuscitată,
sensurile și tâlcurile necesare cunoașterii, urmate
de diseminarea lor, uneori pe calea dialogului,
acelora care le acceptă. Sau le înțelege.
Sigiliul Nordului (titlul unui volum din 2016),
cel care a amprentat adânc eonul existențial, este
și în acest volum exfoliat de epiderma protectoare
a negațiilor, acceptărilor, dilemelor, rătăcirilor, în
timp ce acul busolei marilor interogații vulturesciene este îndreptat, încă, spre același punct cardinal
nodal, Nordul, cronotop al unor vremuri subiective
și areale obiective. Cu riscul de a-și fi pierdut importante părți identitare, autorul acceptă, sceptic,
faptul că „Nordul nu mai arată Nordul” (p. 29), sau
„Nu există Nord, copile…”(p.72), ceea ce denotă
inevitabilitatea haosului înrădăcinat în scoria cotidiană și în cea sufletească, precum și ingratitudinea constantă, aproape perversă a azimutului de
care eul poetic este în stadiul de a-l renega, fiindcă
„Nordul nu răsplătește pe cel care-l traversează”
(p.83).
Deși se asemuie aedului Orfeu, ba chiar i se
substituie cu o anumită tandrețe afectivă în speranța regăsirii „timpului pierdut”, cel al creației și iubirii, hierofaniei și redempțiunii, poetul își flagelează personajul cu o anumită repugnanță masochistă, inoculând, prin repetarea tranșantă și derutantă
a sintagmei „Nu sunt un bun Orfeu”, acelora care
doresc să-l asculte/ urmeze, acea stare de acedia,
care disperă actantul liric dispus a întoarce privirea
doar după o „Euridice, a mea”, cea care-l poate
transla, ad libitum, în panteismul dispus literarității
și sacralității, în scopul deconstrucției unui lumi și
reconstrucției alteia.
Hiperbolizarea poeziei și a poetului (la modul
generic) se derulează programatic, cu o nedisimulată rafinare a plasării lor intenționate într-o lume
cabotină, antilirică, una care ocultează (in)conștient emoția, frumosul, evaziunea, în detrimentul derizoriului și al futilității, autorul fiind lipsit de sentimentalisme bovarice ori patetisme metaforice facile: „ (…) nu-l ponegriți pe poet că se ghiftuie/ cu
pâinea morții/ poemul lui vede cum morții se hrănesc/ din moartea morții/ cu peștii ei morți, cu ghinda ei uscată, cu/ copitele cailor de sub potcoavele
ruginite/ ale morții./ De ce adunați zeci de pâini/ iar
poetul are una singură care-i ține de foame/ și nu
se termină niciodată”(…). (O singură pâine).
George Vulturescu, un poet care impune
respect prin poezia sa. Și nu numai.
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Teodor PRACSIU
CHIP NESFÂNT
2020 s-a dovedit un an fast pentru lirica lui
Simion Bogdănescu, prezent la datorie cu două
volume: Delir după Rahmaninov (Iași, Editura Timpul, 2020, cu o „uvertură critică” semnată de Valeriu Stancu și un „epilog” sintetic, pe coperta a IV-a,
datorat lui Cassian Maria Spiridon) și Nesfânt (Iași,
Editura Junimea, 2020, cu un cuvânt introductiv al
lui Ioan Holban – „Poezia unui get culbec”).
Semnalam altădată ritmul de metronom al
aparițiilor editoriale bogdănesciene, pe de o parte,
ca expresie a condiției sale de profesionist al scrisului poetic, pe de alta, ca argument al prezenței
în cetate. Nesfânt se conformează, după opinia
mea, grilei estetice postmoderniste și aș aduce ca
argumente modul de construcție a discursului liric,
în răspăr cu blândul canon clasic, aluziile mitologice (e vorba, se înțelege, mai ales de mitologia românească), subtile reminiscențe folclorice, decantate stilistic, asocieri lexicale paradoxale și șocante, o prozodie „liberă”, aproape rebelă, aerul de joc
superior, încărcat metaforic și nu o dată încifrat.
Simion Bogdănescu nu se lasă „citit” de la prima
lectură și nu măgulește – programatic – cititorul
comod și inerțial. Este nevoie de comprehensiunea acestuia, de aderență simpatetică și de o hermeneutică pozitivă, generoasă, pentru a aprecia o
incitantă și zglobie echilibristică lirică.
Sigur că putem fixa repede câteva repere tematice orientative: viața, iubirea, moartea (Bios,
Eros, Thanatos), dar vom constata că paleta problematică e mai largă și presupune o deschidere
semnificativă a unghiului de receptare critică. Poetul evocă mama arhetipală: „Înseamnă că mi-am
plimbat mama/ fără memorie pe-un drum gloduros/
la groapă!/ Cine să știe că i-a rămas/ în ogradă absența/ și-o sapă?!/ O sapă cu care a prășit dealurile din jur,/ dar n-a mai apucat cu ea să-și facă/ un
cuib – propria groapă!” Dacă Grigore Vieru compătimește moartea într-o litanie inversă (moartea

n-are mamă, nu are copii), Simion Bogdănescu
elogiază virtuțile ei de „soră de caritate” și de spirit
ordonator: „O, tu frumusețe/ cea mai harnică/ albină invizibilă/ care ne-așezi în sicrie/ ca-n faguri...”
În antiteză cu moartea, iată fantasma unei femei
frumoase: „Îmi aduc aminte de mâl/ de-o armeancă,/ frumoasă femeie/ de-nnegurau mănăstirile...”
[…] „mă strecuram printre privirile ei/ miloase,/ îmi
aduc aminte de mâl, de pulpe, de oase,/ Ce timp
neutru!” O iubire nebuloasă dispare sub forța irepresibilă spațio-temporală: „iar vaporul cu tine/ a
fost înghițit,/ pe furiș/ sub linia orizontului”. Într-o lume entropică, poetul simte acut bulversarea senzațiilor, în stil nichitastănescian: „Văd cu pielea,/
văd cu fântânile,/ văd cu degetele nu/ iubesc înafara urechilor/ nu înafara lui extra muros...” Copilăria
se pierde în aburii amintirii, generând tristeți inefabile: „Știi tu, copilăria mea, câtă umbră/ ai păstorit
cu cel mai alb cârd suav/ de gâște?” […] „Știi tu,
copilăria mea, câtă umbră/ ai lăsat prin unghere
sub candele reci?” Ce poate fi mai trist decât
un soldat demobilizat: „Nicio trompetă/ nu te mai
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îndeamnă/ la asalt”. […] „deasupra deasuprelor/ plâng steagurile”. Alteori, discursul liric alunecă în elegie tragică: „De sfințenie copleșit de
uitare,/ O, nimicul și morții!/ Tinerii tei din cărare,/ Tinerii tei s-ar mirare/ Unde ne ducem cu toții?” Nu lipsesc ecourile cinice postmoderne:
„prin adunare, care scade chiar/ dacă adună, – beau fructe și citesc
pe silabe străine:/ Lot de vânzare parcele/ de regrete eterne”.
Un poem emblematic pentru potențele lirice ale lui Simion
Bogdănescu este neîndoielnic Autobiografie de (s)oi, subintitulat cu
un termen folosit de autor și altădată prozopoem. Detectăm aici elemente de onomastică rustică neaoș-tradițională (Dumitru – Mitică,
Mitru lui Sânmedru), referințe livrești (Mitru Perea – Petru Maior anagramat în Țiganiada lui Budai-Deleanu, Mitrea Cocor), onomastică
religioasă (Ioan Gură de Aur, Sfântul Andrei, Sfântul Francisc de Assisi), nume istorice (Ioan Fără de Țară, Ioan Vodă cel Cumplit Armeanul), practici pastorale („să dai berbecul în oi”), datini și obiceiuri
premergătoare nunților („fetele nemăritate își fac pe ursită”). Nu puteau lipsi inserturile autobiografice subtil autoironice: „Despre subsemnatul/ presupun c-am fost născut în octombrie/ cincizeci și unu/
într-o ștearsă zi de douăzeci și șapte”. Iată o proiecție edenică a lumii
de dincolo: „Apele minții mele/ plutesc înspre Pleiade./ Deocamdată/
acolo/ îmi va proiecta/ Domnul Dumnezeu/ Raiul”. Poetul nu respinge
gesticulația ludică și dialogul fantezist-gratuit: „Domnule,/ dar dumneata ești poet,/ trebuie să știi care-i/ femininul de la melc...” […]
„Domnule, dar/ dumneata ești poet,/ Ce melca mă-sii?”
Un poem erotic, având în centru pe Lina cea subțire („ca să lăcomim întru păcat”), este organizat în „două ape” (ieri și azi), „când
gemeai spre ziuă în dezmăț”, reușind „doar jivină patimii să-mi fii”.
Dezmeticirea, peste timp, este crudă și dureroasă: „Când ne-am revăzut peste decenii,/ Erai suptă scândură de ploi...”
Poetul modelează limba după o logică proprie, fără inhibiții împovărătoare, iar sintagmele și creațiile sale lingvistice aduc un spor
de expresivitate: chip nesfânt, gâscă sacră, cai de aburi, creanga fecioară, fărădezilele mele, fărădenopțile mele, fărădezorii mei.
Socotit suprarealist de către Ioan Holban și Valeriu Stancu,
postmodern prin discurs și gestică poetică rebelă, însingurat în ambele sensuri, retras în „turnul său de fildeș” bârlădean, poetul contemplă lumea cu un ochi vigilent și creierul (invocat adesea în acest
volum) deschis către toate provocările senzorial-afectiv-intelectuale.
El retrăiește pe axa ficțională a timpului când în spațiul ocrotitor dinaintea nașterii (Delir după Rahmaninov), când în universul magic-inițiatic al copilăriei și într-o maturitate generatoare de multe întrebări
fără răspuns (Nesfânt). Retranșat diplomatic, discret și meditativ,
parcă împăcat cu sine și cu universul, poetul își urmează steaua și își
duce crucea.
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Nicolae CREȚU
VASILE ARHIRE ȘI „CONVIVII” SĂI LA „CINĂ”
O formă de jurnalism, dintre cele mai vii și
mai răspândite în lume în general, este interviul.
Contrar unei opinii mai superficial dobândită, dialogul autentic nu este ușor de realizat, nu stă la îndemâna oricui și asta se vede cu ochiul și auzul
libere, comparându-i pe cei care se încumetă să-l
practice, dar nu… „oricum”, nu la întâmplare și improvizat, ci în spiritul și climatul unor exigențe (și
autoexigențe) pe măsura complexității acestui gen
de jurnalism, a căilor, posibilităților și limitelor specifice lui, ca și, nu mai puțin, în acord cu potențialul
unui demers în cursul căruia cele două „voci” se
respectă și se prețuiesc reciproc cu adevărat, așadar comunicând între ele revelator și substanțial,
condiția-cheie a deschiderii dialogului lor și către
publicul – receptor: care trebuie să aibă ce recepta,
să-i guste pătrunderea și noutatea reale, nu simulate. Una dintre probele de vocație și profesionalism
în materie este tocmai aceasta: aduce sau nu încă
un dialog față de atâtea altele, ce îl preced sau îl
înconjoară, vreo înaintare /aprofundare/ nuanțare a
imaginii pe care, grație lui, o dobândim asupra celui
intervievat? Și, deși răspunsul la o atare întrebare
depinde, desigur, de amândoi, totuși rolul decisiv îi
revine celui ce deschide și provoacă dialogul, stimulându-l, modelându-i, cu tact și finețe, progresiv,
relieful, atmosfera.
Un astfel de profesionist, al dialogului întreținut cu „civilitate și empatie” (Al. Călinescu, în „Cuvânt însoțitor”) este omul de televiziune Vasile
Arhire, cu cunoscuta și proeminenta emisiune de la
TVR Iași și TVR 3, al cărei realizator consecvent
este din 2012 încoace, Ghici cine vine la cină?, din
acumulările acesteia Editura Junimea publicându-i,
iată, acum, în 2021, o nouă selecție de „convivi” ai
Cinelor, tot 18 la număr, ca și cele din 2017, în aceeași colecție editorială „Dialog XXI”, sub titlul ușor
adaptat trecerii de la pixeli la tipar, Ghici cine (re)vine la cină?(II). O translare care, renunțând nu

numai la imagine, ci și la sunet, înfruntă astfel, cu
un maximum de sobrietate, proba radicală a unui
limbaj restrâns exclusiv la fapte, opțiuni și experiențe, idei, argumente, memoria unui destin și accentul
afectiv al amintirilor. Esențialul rămâne același, cel
de miez în televiziune, ca și în radio, însă în pagina
de carte, adus/testat la nivelul unei economii de
mijloace care nu se mai bizuie decât pe încărcătura
de viață a cuvintelor, în întoarcerea lor, retrospectivă, către trepte în timp ale unei deveniri.
Nimic mai firesc decât să se evoce originea,
universul copilăriei și, mai larg, al vârstelor de început, anii de școală, înclinările, modelele, tentative și
decizii, cursul tinereții formatoare și al maturității-împlinire, ca articulare distinctă a unei existențe.
Arta dialogului își spune cuvântul, da, păstrându-i
acestui firesc nota de sinceritate și modestie, ceea
ce nu înseamnă o lipsă a conștiinței propriului efort
și a valorii personale întemeiate pe el (nici vreo
„ascundere”/ pudoare a unei atari conștiințe, justificată, chiar necesară ca fortificantă, de un durabil
efect tonic (de o viață de om), consubstanțial cu
certitudinea unei vocații și cu inepuizabila energie a
muncii pasionate, de aceea ferită și de chin, și de
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narcisism, poză… Prețuirea, reală, nefățarnică și
nezgomotoasă, a „amfitrionului” pentru, pe rând,
toți invitații „la cină” induce un climat bun conducător/ modelator de confesiune la obiect, dar nu țeapănă, de o austeră dignitate conținută, implicită
autointrospecției, o tonalitate morală de mare preț
în efectul asupra publicului receptor. Ceea ce nu
înseamnă câtuși de puțin că interacțiunea dialogică
ar produce vreo „nivelare”, aplatizantă stilistic, asupra „mănunchiului” de conlocutori ai lui Vasile
Arhire. Nici vorbă, simți la lectură, din plin, varietatea paletei de temperamente și stiluri ale persoanei, de la un invitat la altul, dominantă rămâne aceeași, mereu cea a „angajării” grave de facto în existență, în modelarea de sine („construirea din intern”
o numea Blaga într-un aforism), o seriozitate de
profunzime, însă necrâncenă, luminată de bucuria
de a fi și a deveni, fără a-i priva pe acești oameni
de armonicele diferențiatoare, „antidot” (dar nu ostentativ) riscului, fără ele, de monotonie, de suspectabilă „pedagogie” a sacrificiilor reușitei. În
schimb, iradierea, din întregul mănunchi, a unei
exemplarități, fără nici un aer de ethos „catehizant”,
beneficiază de atât de necesarele (vitalizante nu
numai stilistic) accente de culoare, umor, nuanțări
subiective, evaluări și poziționări ce sparg, și refuză
și nu refuză, nu rareori, tiparele confortabile (= conformiste), „cuminți” (= de-a dreptul docile), adormitoare. Și bine fac. Încă o dată, nu doar în interioritatea dialogului însuși, ci și în impactul lui, „în afară”
– lectura.
Fiind vorba de energii făptuitoare, tenace și
rodnice, însuflețite de vocații și pasiuni statornice,
toate confesiunile stau sub semnul unei devoțiuni
care își recâștigă zilnic prospețimea, munca, efortul
și căutările, cu tot cu dificultățile lor, nu le apar celor
intervievați, niciodată, niciunuia dintre ei, ca un delimitabil versant „de sacrificiu” asumat, dimpotrivă,
ele configurează esența însăși a vieților lor. Unii o
și spun de-a dreptul, destul de apăsat, însă nicicum
„festiv” și fără urmă de „poză”, pe deplin convingători, de la „Asta e viața mea” (Marian Burlea: medic
și manager de spital), ideea de „gardian” al sănătății oamenilor (Grigore Tinică), biblioteca – sală de
„antrenament” (intelectual) cotidian, dar asta e ceea ce toate „narațiunile” biografice implică, timp
dens, miez existențial: cercetare, „profesorat”, descoperire de talente (Dan Cristea, Norina Forna,
Traian Cohal), generozitatea unor maeștri adevărați ai celor tineri, susținuți/ stimulați să-și descopere fiecare propriul drum, mai ales în învățământul
artistic (Ella Urmă, Liviu Suhar, Constantin Tofan).
Nu-și uită profesorii, modelele, influența lor benefică, revelatoare de drum urmat apoi (scriitori ca

Theodor Codreanu și Lucian Vasiliu, despre excelenți profesori bârlădeni: Constantin Parfene, Mihai
Daraban), sacii de cărți dăruite lui Ioan Holban de
profesoara emigrată în Israel, satisfacțiile și bucuria
comunicării, pe ambele direcții, între dascăli și discipoli. Frecvente sublinieri, atât de binevenite, ale
neînchiderii într-o specializare sufocantă, „evadări”
în hobby-uri și, complementare „violons(s) dʼIngres”
(muzică, sport, poezie și mai larg, beletristică, arte,
spectacole, cărți de idei). Performanța nu împinge
la o tristă automărginire, îi refuză pecetea sterilizantă.
Mulți convivi și-au conjugat rodnic vocația și
cu atribuțiile de conducere, cu rezultate demne de
recunoaștere și prețuire, fără vreun „hotar” rigid ante vs post ʼ89, activitatea lor dezvăluindu-și detalii
și „fente” ale abilității pragmatice: „soluția” editării lui
Vieru (M.R. Iacoban), „șindrila pentru bojdeucă”
(Lucian Vasiliu). „Visul continuă!”, dar e day dreaming, roditor în realul editorului manager al „Junimii”, cum fusese într-al muzeografului-șef, responsabilități și griji ce nu l-au înstrăinat de poezie pe
cel cu Șobolanul Bosch, cenzurat la debut. Cum
nici directoratul teatral nu i-a „amuțit” pe criticul I.
Holban sau pe scriitorul M.R. Iacoban. Cei mai
pragmatici și sobri sunt inginerii, competențe și
energii realiste: Aurel Placinschi (agricultură, Țigănași), Dumitru Popescu (barajul Stânca), nu fără
reversul mai dur al recordurilor-rod. Impresionante
trasee de destine ale unor proeminente individualități feminine: Aurica Ichim – muzeograful „gospodar” de patrimoniu, Ella Urmă și Opera ieșeană,
puternica personalitate umană și artistică a Sofiei
Vicoveanca. Nu lipsesc și prind bine ansamblului
cărții deschiderile către dimensiunea de omenesc
obișnuit: dragostea de nepoți a „bunicului” Holban,
protejatul Ionică al dr. Burlea, Iacoban picat la UMF
(texte de literatură română: Rebreanu), umorul lui
Al. Jula („Ceaușescu – Bokassa”), adevărurile rostite polemic și demn (Dan Cristea: „procesul Bologna”, Th. Codreanu: „modelul ontologic” Eminescu), notele de boemă artistică. Las, anume, la final
splendidul dialog cu muzicianul, de o internațional
recunoscută și omagiată valoare, Sabin Păutza, cu
tonica și întemeiata sa încredere în inteligența și
creativitatea (ca și în școala), românească, medici
(acel infailibil Manea), matematicieni (Ciprian
Foiaș, NASA), talente artistice, români competitivi
oriunde, fără complexe induse lor, ca adesea în țară.
Arhire și „convivii”: o vie și molipsitoare infuzie de conștiință lucidă și demnă, energie făptuitoare și vocație creativă: profitabilă, acum, și pe citite!
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Vasile IANCU
DESPRE LUCRURILE CARE DISPAR ÎN NEANT…
Cam astea sunt poveștile depănate pe 513
(!) pagini, într-o carte scrisă de Elena Cardaș, cu
un titlu aproape straniu, cum stranie este, din
punctul nostru de vedere, întreaga narațiune: Supraetajat.
Din chiar primele pagini suntem puși în temă
cu obsesia personajului central al volumului, povestitoarea Elena, care „Era clar ca bună ziua că
nu mai trăiam de mult în realitate”. Dar în care realitate trăia povestitoarea tuturor întâmplărilor din
acest masiv op, în care, trebuie să relevăm din
capul locului, se face o risipă enormă de talent narativ? Într-o realitate virtuală, în jocurile pe calculator! Cum s-a produs declicul și când? „Nu mă întrebați când. Acum un an, doi, acum cinci, acum
zece? Nu mai țin minte și nici că are importanță,
pentru că povestea pe care o scriu, deși este o poveste reală (sic! – n.m.), se petrece în afara timpului”.
Într-o vară, la fel nu se știe în ce an, nepotul
Bogdan, student pe atunci, vine la povestitoare și
o roagă să-i dea voie să lucreze ceva la calculator.
Pentru că, de câteva zile, nu avea net acasă. Nepot, nepot, dar vine mărturisirea: „A lăsa pe altcineva să mi-l atingă devenise instantaneu echivalent cu a-mi răscoli prin suflet, prin memorie, prin
minte. Și apoi, gândeam, ce mare lucru dacă nu
are net de o zi sau două? (…) Își verifică mail-urile,
mi-am spus spre autoliniștire…” Nepotul stă câteva momente cu ochii în calculator și se ridică să
plece. Curios, îl vede „cu ochii cam umezi, evitându-mi privirea directă”, și-l întreabă dacă s-a întâmplat ceva, dacă are vești proaste. „Nu, catașuri… mi-am dat delete la cont, nu mai contrează”,
îi zice, lăsându-și mătușa total în ceață. „Ziua aceea a fost pentru mine începutul unei neașteptate
schimbări. Intrasem fără să bănuiesc într-una dintre cele mai ciudate, mai inedite și mai incredibile
aventuri din viața mea. Incredibilă și specială”. Din

clipa în care intră pe ultimele pagini accesate de
Bogdan, fotoliul încă mai păstra căldura nepotului,
după ușoare dezamăgiri la jocurile alea pe calculator („Nimic spectaculos”), intră pe primul server:
„S6 mi s-a părut ceva special. 12.000 de jucători
înregistrați? Așa de mulți nebuni? Mi se cere să
îmi fac un cont? Oscilez puțin, suspicioasă…” Nu-i
nimic, cedează tentației, i se cere un nickname, de
astă dată, i se pare simplu, Elena pare prea uzual,
există deja, și, după mai multe ezitări, refuzuri, se
oprește la… Babettu.”Acceptat. Victorie! Și așa
m-am trezit cu o nouă identitate”.
Începe nebunia jocurilor. Devine proprietara
unui sat, primarul ei, conduce trupe terestre și soldați călare, computerul o alesese să fie dac, „o rasă pe care am îndrăgit-o din prima oră, și de care
avea să nu mă mai pot despărți”. A intrat în lumea
iluzorie, stranie, subjugantă și oricum periculoasă
pentru orice creier capturat de universul virtual.
Babettu, întâlnindu-se pe stradă cu o prietenă,
aproape nu-și mai aduce aminte de ea, asistenta
de la cabinet (personajul povestitor este medic,
precum autoarea cărții) e îngrijorată că doamna
doctor are ochii roșii (plânsese de ciudă din pricina
Travianului, lumea nu prea pașnică din calculator!)
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și se oferă să-i cumpere de la farmacie ceva pentru conjunctivită, dar minte că își cumpărase deja
medicamentul potrivit, întârzie la consultul pacienților, iarăși minte că a avut nu știu ce probleme cu
bateria de la baie… Și tot așa. Desprinderea de lumea reală se accentuează. Dialogurile ei se poartă
cu personaje din straniul univers virtual. Unde se
duce, de unde se grăbește să vină acasă, cu cine
se întâlnește, întregul corp viu, palpabil al omenimii din jurul ei, totul se topește în favoarea jocurilor, luptelor, rivalităților, orgoliilor, triumfurilor, alianțelor din… server. Cuvânt care capătă conotații
diferite în jocurile pe mașinărie, fiind explicat, în finalul cărții, într-un mic dicționar de termeni specifici confruntărilor pe calculator. Unde mai aflăm că:
ally este o grupare de 6o de jucători, conduși de
unul sau mai mulți lideri, natari are semnificația
unei rase introdusă artificial în joc, fără corespondent uman, noob înseamnă nepriceput, începător,
sitter – locțiitor în joc, partener pe cont, travilog –
raport de luptă ș.a.m.d.
Că un capitol se numește K-Force (simptomatic, nu?), că altul, Dulcea răzbunare, că următoarele poartă titluri derutante, precum Hercule
Poirot, Siberia lui nixon (da, fără majusculă), ori
Zeulon, toate astea n-au prea mare importanță. De
ce? Pentru că, în toate paginile mișună ținutul Travianului, femeia dacă se luptă cu eroism și bărbăție, strategi virtuali nemaipomeniți, dar și lupte ilegale și parșive, se descriu și înfruntări plăcute.
Chiar și cu inamici, pentru că, de pildă, „Știu că e
pe undeva pe server, cu alt nume. Frate, tot respectul meu pentru joc. Ce-a făcut omul pe un
Rox-ul trecut? Și-a catapultat singur satele până a
rămas cu două, pentru bonus de populație, apoi
l-a trosnit pe Șmenaru. Fără fakes, fără nimic. Pac,
atac normal, muci l-a făcut în atac. Apoi Șmenaru
a reacționat și el cu tot ce a mai rămas din hammer și pac! L-a lăsat fecior și la trupele de offence
că Matza Reloaded era blindat de colegii din
Knight ca la WW. Era o plăcere să vezi o luptă între un jucător top 5 server și unul cu două sate
amărâte”. Și istorisirile de acest tip continuă, parcă, la nesfârșit. Oriunde ai deschide opulentul volum. Blindat de povești născocite de o mașinărie,
cu ajutorul unui om sedus, cumva, iremediabil?, de
virtualitățile incomensurabile ale acestei mașinării.
Care, e drept și adevărat, poate fi utilă pentru min-

tea omenească, dar și înșelătoare ca un drog. Pe
la pagina 490 și…, se descriu efectele drogului,
prin vocea unui personaj real: „Nu mai dorm nopțile, am rămas o vreme fără serviciu, fata mea începe clasa a XII-a, are bacul, facultatea în față. Trebuie să încetez odată toată povestea. Am crescut
un copil fără ca el să simtă că are mamă. Acum
am găsit un job bun. Nu pot să mă gândesc neîncetat la atacuri, conflicte, interese de alianță. Am
cunoscut prea mulți oameni fără scrupule, m-am
scârbit, pe de altă parte am acolo prieteni… vreau
să renunț la unii și trebuie să renunț și la ceilalți.
Asta este dureros pentru mine”. Viciul, pentru că
despre un viciu e vorba, a pătruns adânc în creierul unui gambler.
În final, are loc o conferință cu cei care s-au
„împrietenit” pe calculator. (Am folosit ghilimelele,
pentru că, în opinia noastră, pe calculator nu te
poți împrieteni în adevăratul sens al cuvântului, rateurile sunt imense, dar pasionații de astfel de…
împrieteniri, firește, mă pot contrazice. E treaba
lor, precum și eu am treaba mea. Nu în lumea virtuală.) După ce se redescoperă, prin tot felul de
semnalmente, numai de ei știute, participanții la
acest club („de ziceai că este un WW de real-life”)
încearcă, se vede că au oarecari dificultăți de
adaptare, să comunice între ei în mod natural. Dar
asistăm la o scenă desprinsă, parcă, tot din lumea
virtuală. Unul dintre convivi, nixon, nu i se dă numele din realitatea firească, își aprinde, nonșalant,
o țigară, dar chelnerița îi atrage atenția că în local
nu se fumează și-i extrage țigara dintre degete și o
aruncă la baie, în vasul closetului. Însă, omul este
„atât de obișnuit să domine lumea dimprejurul lui
încât acum nu știe ce să facă. Probabil că acesta
este motorul care îl alimentează zi de zi cu energie
de joc. Acolo deține puterea absolută”. Iar dialogul
ce urmează face parte din același joc. Și, până după miezul nopții, „discutăm despre joc, despre viața cea de toate zilele, despre criza mondială ca
despre o mare farsă, despre Zeulon ca despre o
firmă care ne vinde ciocolată, omul își leapădă
treptata platoșa lui groasă de ironie și dedesubt rămâne un copil sărac, stresat, frustrat…” Tristă
existență mai au și împătimiții ăștia de lumea virtuală. Și când ne gândim că s-a creat o adevărată
industrie a jocurilor pe calculator, mai că-mi vine
să râvnesc la viața lui Robinson Crusoe.
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Adrian Dinu RACHIERU
VERONICA BALAJ SAU POEZIA CALEIDOSCOPICĂ
Comentând, cu ceva vreme în urmă, volumul
Solilocvii/ Soliloquies (la editura romașcană Mușatinia, 2016, în traducerea Evei Halus și a lui Frank
Cooper), notam că prolifica Veronica Balaj depăna
acolo povestea clipei („victorioasă, vie”), înșirând
stări, senzații, fulgurații pieritoare, definindu-se ca
un călător planetar; sau, cum spunea traducătoarea, „un spirit explorator și aventuros”, închipuind
un peisaj sufletesc, cu nuanțe suprarealiste pe alocuri. Ca „pasăre nesupusă”, în trudită căutare, descifrând „culorile întrebărilor”, poeta aduna secvențial impresii, notate în transă, „întrebări nedescifrate”, „cărări încâlcite” sau cuvinte de alinare, constatând că „viața/ rodește din misterioasa/ lumină/
în forma unui trup de femeie” (v. Nimfa de cristal).
Or, femeia, ca așteptare-chemare, se dezvăluie ca
un „prag înflorit”, prinsă în jocul de-a viața: „osteneala, fierbințeala, pofta/ de-a fi nesăbuită/ stârnește/ lătratul zilei/ cățelul pământului/ mușcă și
mușcă/ din gânduri/ mulaje/ de ceară topită/ nu-mi
pasă/ o sumedenie/ de subînțelesuri izbăvitoare/
mă apără/ nimic rău nu știrbește/ minutul/ cât jocul
mă prinde/ vânez simțăminte,/ văpăi rătăcite/ din
ochiuri de fântână/ stearpă.” (v. De-a viața). Fără a
exhiba „rănile Evei”, sub „asaltul măștilor”, ea locuiește într-un „ocean de așteptare”; încât, refuzând
un „drum mâlos”, aruncându-și tentaculele „peste
ocean”, și-ar dori o „nedefinire mirifică”, precum în
aceste Ornamentații pieritoare: „păsări/ înfometate,
vineții/ ascund sub aripi ascuțite/ semnele/ valurilor
înspăimântate/ ațâțată și oarbă/ marea scrie/ hieroglife/ repede vestejite/ nădușite/ de soare/ născute
din trufia spumoasă/ niciuna măcar/ nu devine/
ofrandă/ cerului/ sau confesiune/ explozivă/ pilduitoare/ într-un joc/ magic/ spre/ lunecoasa/ ispititoarea/ nemărginire.”
Proaspătul volum Cotidiene pariziene nu
schimbă datele problemei. Prozo-poemele adunate
aici sunt „povești de viață”, rod al călătoriilor, conjugând baia în cotidianitate (culegând „bizarerii temporale”) cu referențialul livresc, închipuind o geo-

grafie (aproape) mitologică. Rezultă, ne avertizează poeta, un spectacol pentru „întărâtarea vremurilor”, cu texte izvodite la cald, nicidecum „o poezie
elaborată”, cum crede Daniel Cristea-Enache. Și
nici urmând „modelul optzecist”, fie el și „personalizat”. În pofida titlului, acest „joc de-a viața” ne poartă prin diverse locuri, nu se restrânge la fulgurante
impresii pariziene, cu „pârjol de culori” sau întâmplări furișate din vremuri apuse. Dacă la Porte de
Solei „poate fi vânat/ poemul” sau dacă la basilica
San Pietro „sfinții trec prin memorie”, „supușii urbei
Temeswar” admiră Parade Platz ori bastionul Cetății. În Cifru sentimental aflăm despre „bucata de pământ” a bunicului. Poezia titulară e scrisă la Ottawa
(ca și altele), micro-narațiunile depănând povestea
lui Jean, cu armonica lui vișinie; sau, în altă parte,
contemplând, cu „ochi edenic”, fluviul Saint-Laurent
(un loc fantast) ori marea, cu „mâini fosforescente”
(și ea o „vietate fantastă”). Personaj solar, iscodelnic, mereu în mișcare (în pofida vremurilor pandemice), Veronica Balaj scrie frenetic. Altădată, reînvia „timpuri decapitate”, alungând „memoria unor
tristeți sihastre” (v. Pasărea de la Belvedere). Sau
închipuia, alături de Michelangelo, o nouă hartă a
Creației, îndulcind – sub aburii primordiali – Judecata de apoi. În Piața San Marco, sub un „cer culpabil”, gustă iluzia nemuririi (v. Priveliște alunecoasă); „cronicăreasă discretă”, constatând că istoria
trufașă lâncezește lângă sumedenia de „cancanuri
imperiale”, s-ar refugia într-o himerică bibliotecă
universală, apărându-se de „valul vremii” (v. O agapă cu eternitatea). Iată, rezumativ, depoziția lirică a
Veronicăi Balaj, un pelerin rătăcitor, așa cum ne-o
spune explicit, împăcând credința cu rațiunea: „pelerin rătăcit sunt/ păcatele mi s-au topit/ în desagă/
razele soarelui/ crucificate în aer/ asemeni sacrificiului/ suprem/ izbăvesc de orice vină/ lumina dăruită mie/ rugăciunile îmi ard buzele/ a spaimă supusă/ nici un cuvânt nu e întreg/ la ora șacalilor/ Pustiul Iudeii/ e-o mare/ în loc de valuri/ nisipuri mișcătoare/ și fiecare bob/ e-o lume/ urcând, coborând,/
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între lumină și seară/ ca o chemare/ legendară.../
îmi sângerează câlcâiele/ căutându-te/ prin semințele de nisip și lună.” (v. Pelerin rătăcit).
Bineînțeles, creionând acest „profil”, nu putem ignora cărțile stivuite în timp, premiile obținute,
osârdia de mediator cultural. Și, mai ales, începuturile. Chiar și la o fugară cercetare, observăm lesne
că recolta de povestiri, legitimându-i o amânată intrare în lumea literară, pe care o propunea Veronica Balaj la debut, în volumul „cooperativizat” În
căutarea timpului prezent (Ed. Facla, 1989), s-a
văzut grabnic confirmată prin explozia editorială
postdecembristă. Harnica prozatoare și poetă, intrată într-un precipitat timp al recuperărilor, a tipărit,
într-un ritm frenetic, un Jurnal de Timișoara (1990),
dar și Parisul fără mine (1992), chiar în versiune
franceză, la o editură din Bruxelles, două romane
(Sărbători amânate și Vara himerelor) și un volum
de proză scurtă (Ploua la Troia, 1995), bine primite.
Și lista se lungește. Putem adăuga, printre altele,
volumul de proză scurtă Puzzle venețian (în 2008),
Areopagus, în același an, reunind interviuri cu scriitori din diaspora (coautor: Cristina Mihai), Piruetă
pe catalige (poeme, 2010, în ediție bilingvă română-germană, publicat și la Budapesta), Exil de zi și
noapte, tot poeme, iarăși în ediție bilingvă, română-franceză, de astă dată (2010) și, în fine, la Ierusalim, Scut iluzoriu (editura Zur-Ott, 2012) dar și
Jerusalem, în română/ ebraică (2013). Plus Cina
lupilor, roman apărut la editura ieșeană Cronica,
prin grija poetului Valeriu Stancu.
Două constatări putem avansa, imediat. Întâi
că Veronica Balaj, poetă și prozatoare, realizatoare
de emisiuni radio-TV se mișcă dezinvolt în spațiul
mediatic, publicând ritmic, circulând în lume, beneficiind – grație abilităților, inclusiv relaționale – de
numeroase traduceri. Apoi că vibrația lirică și alertețea reportericească amprentează și desfășurările
scriptice, impunând un ritm precipitat. Fără a insista
asupra palmaresului, vom spune, schițând un profil
totalizator, că autoarea cunoaște meandrele sufletului feminin și schimbă, cu dezinvoltură, mediile,
vădind „resurse culturale”. Observația din urmă, indiscutabil corectă (aparținând lui Al. Ruja), ar lăsa
să se înțeleagă că și prozatoarea e atrasă de filonul livresc. Textele Veronicăi Balaj nu sunt, din fericire, uscate. E multă viață (în sensul unor existențe
rememorate ori imaginate), cu încercări aspre și
amintiri mâloase, cu alunecări în coșmar, viața însăși fiind o „sărbătoare amânată”. Deci, o mare
cantitate de suferință, prozatoarea fiind un grefier al
acestui carusel de stări. Și, în consecință, amestecând motivele, impunând un ton confesiv, grefat pe
o alertețe reportericească. Jocurile memoriei fragmentează acest timp reinventat, populat cu fantasme. Vara himerelor (Ed. Perenia, 1996), de pildă,
prindea, într-un roman voit dezarticulat, cu reușite

inserții poematice, această „nebuloasă interioară”.
Nu disciplina epică e, însă, punctul forte al prozatoarei.
Veronica Balaj a urcat spectaculos și vădește
disponibilități care prefigurează o traiectorie de urmărit. Înfrângându-și productivismul și lăsând la
dospeală manuscrisele (pentru o revizie atentă), ar
fi capabilă încă de surprize. Dar, temperamental,
Veronica Balaj, frenetic om de radio, nu are astâmpăr și, în consecință, cum spuneam, viteza reportericească învinge, deseori, calmul epic. Iată încă o
dovadă. E vorba despre șapte texte adunate într-o
ediție bilingvă (româno-germană), în traducerea lui
Dieter-Heins Kron, sub un titlu transparent și inspirat: De șapte ori viața/ Sieben mal das Leben (Ed.
Mirton, 2004). Cifra magică e respectată; prozatoarea deschide „vremile” și ne oferă, fantazând, scotocind prin „hârțoagele timpului”, șapte felii de viață.
Totul se desfășoară în paralel, suntem preveniți: „în
mintea sa și în realitate”. Asta pare a fi chiar rețeta,
pendulând cu febrilitate între confesiune și rememorare, între evenimentele trăite, narate sub presiune și apetitul fantazărilor. Conducând la pulverizarea eu-lui, cum observa cineva și supraveghind
temperatura afectivă. Fiindcă, reamintim, „o herghelie de simțăminte în derută” zburdă într-o proză
scrisă, părelnic, cu sufletul la gură. Să nu uităm
apoi că poeta pedalează pe un lirism „oralizat” (cf.
Cornel Munteanu). O poezie caleidoscopică, atrasă
de directețe și prozaism, cultivând autoscopia nemiloasă, de vreme ce autoarea recunoaște că ar fi
„o oglindă hilară”. Maniera secvențială și amprenta
jurnalistică sunt de regăsit, așadar, peste tot.
Nici volumul Mătase și cafea rece, elvețiană
(Editura Eurostampa, 2015), adunând, în versiune
româno-spaniolă (traducător: Luminița Pigui-Neagoe), opt povestiri, nu se dezice de știuta rețetă:
ton sacadat, rafale verbale, sub presiune, notând,
fără răbdare epică, cavalcada de stări, sentimente,
trăiri etc. În totul, volumele poartă, inconfundabil,
amprenta unui stil năvalnic, grăbit, depănând pasional, pe portativul unor seismice povești de cuplu,
fie singurătatea femeilor, fie împlinirea lor, aflând
limanul salvator. Avem în Veronica Balaj o cutezătoare exploratoare a psihologiilor în cumpănă, e
drept, fără răgazul unor popasuri analitice despletite, dezlegând fulgerător, în felurite ipostaze, tainițele sufletului feminin. Chiar și în Cotidiene pariziene,
doar aparent un jurnal de călătorie, purtând „moneda prezentului” (v. Redivivus, Menilmontant), dar
reînviind „un timp învechit”, poeta reia tema-obsesie: femeia ca „așteptare-chemare” (v. De dragul
așteptării), răsădind un „prag înflorit” și făcând din
așteptare „o operă de artă”. Amânând, deocamdată, prin decupajele unei poezii de notație, adevărata călătorie (spre sine), aflând miza religioasă și
temeiul ființial.
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Stelian ȚURLEA
UN BASM PARABOLĂ: LUDI
De la început ținem să precizăm că semnalăm astăzi o carte extraordinară, scrisă de un om
cu totul deosebit, cu o putere de muncă ieșită din
comun, cu o minte sclipitoare, plin de idei pe care
știe să și le pună în practică aproape instantaneu,
în teatru sau în scris, regizorul Alexander Hausvater. Deși insistă aproape permanent că nu este
scriitor (chiar în ultimele paginii ale cărții semnalate,
intitulate „Câteva gânduri”, un fel de postfață la roman, spune: „Nu mă consider scriitor în adevăratul
sens al cuvântului”) în ultimul an a publicat patru
romane(!) pe care le-a scris chiar în această perioadă de pandemie, nu le-a scos dintr-un sertar, romane care s-au bucurat de succes, toate apărute
la Editura Integral: Penumbra; Aici; Radio Eros; Dor
Călător și... romanul semnalat acum.
Aceasta din urmă e o carte surprinzătoare,
cu totul deosebită de precedentele. Un fel de basm
care se transformă în parabolă, dar mai mult de
atât. O imaginație debordantă. Un personaj iese
din cartea în care e închis de scriitor, îl observă pe
acesta și lumea din jur, dar îl lasă și pe scriitor să-și
scrie cartea la care lucrează de aproape două decenii. Pe personaj îl cheamă Ludbert Keller, zis și
Ludi, iar numele autorului este Edwin Gotsche. Și
unul și altul au o viață aventuroasă, mai ales personajul, un tip mărunt, ghebos, strâmb, cu o mână
mai mică, dar extrem de inteligent. O situație tragicomică. Dar „această deformație facilitează schimbarea perspectivei”. Un personaj care trăiește într-o
lume demult pierdută, medievală, cu obiceiuri stranii. Și căruia i se întâmplă enorm de multe lucruri,
până când... dar mai bine vă stârnim curiozitatea și
vă îndemnăm să citiți. Precizăm doar că Hausvater
aduce totul în prezent: manuscrisul abandonat într-o ladă într-un pod acoperit de praf timp de două
generații, a fost adus la lumină la începutul secolului 21.
Alexander Hausvater a decis să adauge la final acele „câteva gânduri” de care vă spuneam, în

care explică relația sa cu personajul; „Pe măsură
ce înaintam în povestea lui Ludi mă surprindeam
uneori scriind ca și cum eram un participant activ în
desfășurarea evenimentelor. În majoritatea timpului
însă m-am simțit ca un copil în așteptarea vocii tatălui ca să afle în ce criză va mai intra Ludi și cum
va mai reuși să iasă din ea numai ca să intre în următoarea. Cu alte cuvinte eram un spectator curios
de înșiruirea evenimentelor. M-am lăsat surprins de
itinerariul parcurs de Ludi cocoșatul, dar mai ales
de apariția în sine a unui astfel de personaj cum nu
l-am întâlnit vreodată în viața mea și nici nu îmi
amintesc să fi auzit sau citit despre cineva cu un
destin asemănător. Și totuși, de mic copil îmi auzeam părinții amenințându-mă, stai drept altfel vei
deveni cocoșat sau dacă nu-ți mănânci spanacul îți
va crește o cocoașă și toți vor râde de tine, sau,
mai rău, dacă vei continua așa te vei transforma
într-un cocoșat scârbos și nici o fată nu se va uita
la tine, poate doar o pitică cu o cocoașă până la
pământ. Asta vrei? E limpede că nu voiam sub nici
un chip să devin un cocoșat iar dacă îmi ieșea
unul în față pe stradă, traversam în viteză pe trotuarul celălalt, ca nu cumva să mă molipsesc,
scuipam pe furiș peste umăr și mă uitam după ceva din lemn în care să pot bate de trei ori. Tot de
atunci îmi amintesc de întâlnirea cu Rigoletto la
Opera Română din București. Bufonul cocoșat
cânta: ridoi perche, în timp ce oamenii ducelui se
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pregăteau s-o răpească pe Gilda, propria lui fiică. El credea că era
vorba de una din amantele ducelui. Cum mai râdea publicul la bancurile bufonului cocoșat! De ce? Probabil pentru că un cocoșat provoacă
râsul chiar și într-o situație tragică. Prezența cocoșatului m-a făcut să
înțeleg tragicomicul. Această deformație neașteptată facilitează schimbarea perspectivei. Oamenii râd încurajați de iluzia că nu arată ca el,
ba mai mult, se simt în siguranță elevați pe platforma lor morală și se
cred îndreptățiți să judece o conduită ca aceea a unui cocoșat.
Conștient sau nu, Ludi, cocoșatul meu din poveste își vede cu
obstinație de parcursul lui presărat cu violență, violuri, dar și dragoste
și suferință, un parcurs care m-a surprins și pe mine în cele din urmă.
Așa că drumurile noastre s-au despărțit. El își continua drumul lui, eu
pe al meu. Un drum care m-a dus în plină pandemie la vaccin. Am primit prima doză exact când mă pregăteam să închei romanul. Eu am
ales supraviețuirea, Ludi era condamnat să revină mereu în aceeași
formă în alt timp și în alt loc. Poate drumurile noastre se vor reîntâlni
cândva, undeva.”
Un roman extraordinar scris, cu cuvinte și expresii picturale de-a
dreptul.
Alexander Hausvater surprinde din nou, la final: „Cu toții purtăm
pe spate o cocoașă, ca Ludi. Câteodată ea e vizibilă, dar în majoritatea
cazurilor reușim s-o ascundem sub titluri universitare, medalii, premii,
diplome sau certificate de tot felul. Înăuntrul nostru însă ea continuă să
existe. Pe de o parte ne face vulnerabili, slabi, nesiguri, dar pe de altă
parte tocmai ea este cea care ne conferă spiritualitate. Ne face să trăim o existență paralelă cu cea reală. Iar uneori când cele două se contopesc, visele devin realitate. Prin ele ajungem să transcendem slăbiciunea, mediocritatea și nedreptatea. Spiritul devine respirație și respirația devine suflet. În acest fel devenim autorii propriei noastre vieți. O
voce comună ne adună pe toți laolaltă. Cu toții suntem creația unei ființe supreme care ne iubește indiferent dacă purtăm cocoașele la vedere sau nu.”

Mircea A. DIACONU, Nicolae LEAHU şi Mircea MARTIN.
Universitatea „Alecu Russo”, Bălţi, 2012.
Foto Leo BUTNARU (Chişinău)
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Simona MODREANU
TIMPUL TRĂIRII, TIMPUL NEDESĂVÂRȘIRII (II)
(Eugen Simion – 88)
Criticul român izbutește să pătrundă adânc în
miezul reflecției cioraniene, reconstituindu-i abil
stâlpii de susținere. Deși Cioran și-a enunțat vehement, în repetate rânduri, disprețul pentru filosofii
de sistem, în spiritul trăirismului naeionescian, și-a
perfecționat totuși o metodă de gândire și un stil
care conturează o filosofie subiectivă, devenită
principiu unificator și asigurând coerența de ansamblu. Și-a însușit cu voluptate plasticitatea interpretativă și polisemia gândirii nietzscheene, articulându-și discursul în jurul principiului contradicției și
fundamentându-l pe spargerea tiparului adevărului
unic. O asemenea tensiune a trăirii duse la incandescență, căutând punctul de ruptură, și un asemenea sens al tragicului existenței nu ar fi putut adopta o expresie evolutivă, meticulos structurată, ci
doar fulgurațiile unei scriituri și doar într-o limbă netedă, strălucitoare, clasică. Furia conținută se descătușează catartic într-o scriitură fragmentară care
depășește miza nihilismului.
Surprinzător, poate, pentru unii, Cioran nu încremenește în aporii, deși se joacă cu ele, dimpotrivă, el vine cu o trăire unică a contradicției, pe care
o verbalizează adesea: „Sunt contradicția absolută,
paroxismul antinomiilor și limita tensiunilor; în mine,
totul e posibil...” (Pe culmile disperării), „un idolatru
al îndoielii, aflat în fierbere, în transă, un fanatic lipsit de crez, un erou al șovăielii” (Sfârtecare). Oricum l-am ataca, Cioran nu ajunge cu spatele la zid,
căci chiar și pesimismul său exemplar este combătut de ceea ce s-ar putea numi fondul său românesc de toleranță și apetență pentru contradictoriu.
Poate că se lasă el însuși înșelat de această portiță
de ieșire gnoseologico-lingvistică care este expresia paradoxală: „Doar gîndul la Dumnezeu mă mai
ține în picioare”, afirmă el, înainte de a tranșa, ceva
mai departe: „Gândul la Dumnezeu nu servește decît pentru a muri” (Amurgul gândurilor). Dar e limpede nevoia lui de a începe să gândească de acolo
de unde Nietzsche s-a oprit.

Chestiunea crucială e că Cioran este perfect
loial în paradox; nu îl inventează, ci îl respiră, se
hrănește din și prin el. Când conștiința răului și a
eșecului dialogului său cu Dumnezeu riscă să-l
zdrobească, este salvat, aproape împotriva voinței
sale, de spiritul său de deriziune, de acea ironie
subversivă care îi este constitutivă: „A trăi – o imposibilitate de care n-am încetat să devin conștient,
zi după zi, timp de, să spunem, vreo patruzeci de
ani...” (Demiurgul cel rău). În felul său sucit, oblic,
răsturnat, Cioran visează la reconstituirea unității
pierdute a ființei, tocmai confruntînd-o cu o scindare, cu această fragmentare ontologică în care omul
încearcă să opereze alegeri, în vreme ce esențialul
rezidă în acceptarea și integrarea tuturor acestor
aspecte aparent antinomice. Dacă aforismele cioraniene își ating atît de bine ținta, dacă citindu-le
sau ascultîndu-le, ceva vibrează în noi, înseamnă
că reușesc să atingă un resort ultim, un loc de rezonanță prea îndelung înghețat, care își reclamă
dreptul la o existență deplină, pînă la formularea
paradoxului suprem: „Dumnezeu este, chiar dacă
nu este.” (Despre neajunsul de a te fi născut)
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Și, la urma urmei, de ce ar trebui să fim doar
ceva sau altceva? E atât de greu de conceput că
Cioran e autentic și consonant cu sine în ambele
extreme ale unui paradox? De ce trebuie neapărat
să avem o percepție succesivă a evenimentelor, în
care actualul și virtualul să nu se întâlnească niciodată, existența simultană fiindu-le refuzată de logica aristotelică? Dacă există mai multe puncte de
vedere asupra adevărului, poate că, pur și simplu,
toate sunt valabile, iar exigența coerenței, așa cum
am învățat-o noi, nu e decât o capcană. Probabil
că, dincolo de toate cârcotelile și incriminările sale
universale, dincolo de cruda subliniere a fărâmițării
noastre mundane, Cioran a aspirat cu ardoare la
această reinserție în Unu, care i-a fost mereu refuzată. Sau pe care și-a refuzat-o mereu. Un om capabil să scrie, cu sângele convulsiilor sale: „Infernul
este rugăciunea interzisă” poate fi considerat ateu,
sau nihilist, cum se grăbesc mai toți comentatorii
să-l eticheteze? Iar îndelung revendicata nedesăvârșire în toate cele nu este și ea, în fond, o formă
de religiozitate? Cum ai putea pretinde, tu, creatură, să aspiri la desăvârșire, apanaj exclusiv al celui
increat? Probabil că cea mai adecvată caracterizare a lui Cioran în raport cu divinitatea rămâne aceea de „mistic răsturnat” (Jean d’Ormesson) consonantă cu viziunea lumii „pe dos”, pe care o subliniază constant Eugen Simion.
Departe de a închide gândirea în impasul învârtirii în cerc, formulele descumpănitoare sunt în
fapt purtătoarele unui sens decalat, integrator, deschizând către un alt nivel de realitate prin incorporarea insolentă a terțului inclus. „Nici credincios,
nici ateu” (Neajunsul de a te fi născut), nici defetist
nici optimist, nici din lumea asta, nici din cealaltă,
Cioran stă mai curând într-un soi de spațiu intermediar, un fel de între al speciei umane, aproape

ca un „mutant cuantic”, dacă îi putem spune astfel.
La fel ca în relațiile de incertitudine ale lui Heisenberg, îndată ce ai început să-l măsori într-o parte și
să aduni argumente care să susțină o anumită poziție hermeneutică, îl vezi ițindu-se într-un punct de
vedere contrar, care la rândul său îți scapă de vrei
să-i pui etichetă, și tot așa. Între este un neloc, un
spațiu al libertății aproape absolute, pe care cotidianul euclidian ni-l interzice. Cioran preferă să alunece între frontiere, să se cunoască în imposibilitatea unei cuprinderi globale, unitare, situându-se
simultan „în” și „în afara” universului personal, de
unde un fel de bi- sau plurilocație și de dedublare a
subiectului, potrivit unei logici „fisionale”, cum o
numește Jean-Claude Kaufmann.
Opoziția cultivată față de doxa face ca toate
contradicțiile și paradoxurile pe care le dezvoltă
Cioran să nu se anihileze reciproc, ci să găsească
o cale spre un plan superior, un alt nivel de realitate, în care automatismele de gândire și conformismele să fie spulberate prin otrava salutară a unei
îndoieli neobosite, a unui scepticism necruțător, dar
nu neapărat negativist. Până la urmă, acesta e modul de a fi cioran: neașezarea. Nu e doar un îndemn adresat celorlalți, nu e un joc sadic cu cititorii,
nedesăvârșirea e propriul său axis mundi. Eugen
Simion o citește și el într-o cheie mai curând pozitivă: „Cioran este mai mult, infinit mai mult și mai
profund decât un negativist à outrance, este un
moralist care pune în discuție, în felul său paroxistic, temeiurile existenței și valorile umanismului european. În acest extaz al demoniei, pe care și-l
asumă, Cioran ne obligă să ne îndoim de «ideile
primite» și să căutăm argumente pentru a le apăra
și reaccepta“. Fervoarea negativă, demistificatoare
e contagioasă, spiritul se eliberează din lenea cugetării și se sumețește liber. Cioran ne face cadou
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o neliniște mai prețioasă decât un sistem compact.
Ne vorbește despre valențele eșecului nu pentru
a-l glorifica în sine, ci pentru că îl consideră singurul mod autentic de a intensifica viața, de a o experimenta până la capăt, călcând peste amăgiri și
false consolări.
Modern, antimodern, postmodern? Eugen
Simion consacră un capitol substanțial acestor delimitări conceptuale, fluctuante, desigur, în cazul lui
Cioran, care și-a făcut un titlu de glorie din refuzul
oricărui model. Punctul de plecare și referința statornică a exegezei o reprezintă teoria rafinatului intelectual parizian, Antoine Compagnon, dezvoltată
în celebra sa carte Antimodernii. Potrivit lui Eugen
Simion, „Cioran este, într-adevăr, un antimodernmodern care anunță și, prin scrierea sa, ilustrează
un alt moment al literaturii din secolul al XX-lea:
postmodernitatea, care n-a ieșit din neant și nici din
rândul tradiționaliștilor, conservatorilor, antimodernilor programatici, ci din spațiul dominat de acei
creatori care pun mereu în discuție conceptele și
modelele, fiind nemulțumit, infidel față de toate”.
Dar cine sunt antimodernii? Care sunt aceste
ideologii „învinse” de istorie care s-ar afla în tensiune cu ceea ce, într-un moment sau altul, se consideră a fi vectorul progresului. Ei bine, în opinia lui
Compagnon, antimodernii nu sunt nici reacționari
speriați, nici conservatori moraliști, ci dimpotrivă,
niște scriitori cât se poate de moderni, însă supărați
pe epoca lor. Vorba lui Flaubert, la moartea lui
Théophile Gautier: „A murit din dezgust față de viața modernă.” De la Chateaubriand și Léon Bloy,
până la Proust și Cioran, o sumă de mari figuri ale
literelor și ideilor secolelor XIX și XX sunt convocate în sprijinul ideii că, în fapt, „antimodernii” nu sunt
inamicii modernității sau ai modernismului, nu sunt
nici tradiționaliști, ci sunt adevărații moderni, tocmai
pentru că își conservă spiritul critic în dauna entuziasmului progresist triumfător și nivelator. Interesante nu sunt forțele care rezistă modernității, ci
forțele care presupun o teorie a modernității, căci
modernismul demn de acest nume a fost întotdeauna antimodern, adică ambivalent, conștient de sine. În concluzie, susține Compagnon, „moderni
dezvrăjiți sau contrariați, reacționari plini de farmec,
antimodernii sunt sarea și piperul modernității”. Un
portret care îi vine mănușă lui Cioran, acest „antimodern modern în drum spre o postmodernitate”,
cum îl definește concluziv Eugen Simion, acest admirator al spiritului imprecator al lui Joseph de
Maistre, reușește să-și pună „negativitățile la lucru,
le valorifică, nu le lasă să paraziteze”. Astfel, deși
bolnav de luciditate, iată că moralistul ajunge să
producă „o splendidă mitologie intelectuală”.
Există o savoare particulară, o magie a nedesăvârșirii, a neatingerii limitei, pe indiferent ce

plan. Este, până la urmă, o postură filosofică, un fel
de răspuns la frământările umane dintotdeauna.
Dacă nu ajungi la un liman, la o formă de desăvârșire, te poți iluziona că ești pe cale, că există un reper definitiv potențial accesibil. Dar atingerea marginii, împlinirea, transformă instantaneu fericirea în
nefericire, pentru că nu e niciodată destul, pentru
că nu durează, pentru că nu te poți instala în ea în
lumea aceasta. E ceea ce, ducându-și paradoxul
până la cotele ultime ale trăirii, experimentează
septuagenarul gânditor în relația cu tânăra nemțoaică, cum deslușește Eugen Simion, în finalul
studiului său. Din relativ impudica devoalare a corespondenței celor doi de către Friedgard, reiese
că, în amurgul vieții, scepticul își regăsește elanurile vitaliste ale începuturilor, exaltarea lucid-naivă și
pătimașă de la 20 de ani. În una din epistole, Cioran cel „semi-însurat” de o viață, tocmai pentru a se
feri de tentația împlinirii, îi declară noii sale zeițe:
„Nu mai înțeleg ce caut pe lumea asta în care fericirea mă face și mai nefericit decât nefericirea.”
Surprinzător, exegetul consideră că este „o mărturisire care contravine flagrant cărților sale”. Or, chiar
dacă, așa cum afirmă în alt loc, dragostea i-a răpit
norocul de a fi cinic, Cioran știe prea bine că tocirea aparentă și temporară a vigilenței dezabuzate
nu schimbă datele de fond ale problemei. Cinismul
e o atitudine, o mască superficială, pe când nefericirea e staza structurală a ființei lui.
Lipsit de fericirea de a se pierde în divinitate
sau în iubire, ori de cea a coincidenței cu sine, gânditorul alege provocarea, exasperarea diferențelor,
în speranța ascunsă de a le atenua importanța.
Această diafora, această fractură de sine, desigur
rafinată de-a lungul timpului, nu e mai puțin prezentă de la un capăt la altul al operei sale, înnobilată
de un stil ucigaș, tonic și jubilator, de precizia
aproape clinică a observației psihologice, a sentințelor istorice, a decorticării mizeriei umane.
În Cioran: o mitologie a nedesăvârșirilor, Eugen Simion vine cu o abordare contrapunctică incitantă, cu mișcări ondulatorii și în plan temporal și în
plan spațial, deschizând simultan practic toate fronturile analizei, revenind de câte ori logica argumentației i-o cere, urmărind conturul filigranat al unei arhitecturi elaborate care crește organic, în conformitate cu teoria mereologiei, stabilind natura relațiilor
între parte și întreg. Capitolele se constituie în entități aproape de sine stătătoare, fiecare dintre ele
oferind o fațetă a operei și omului Cioran, inseparabilă de ansamblul personalității sale. Fragmentehologramă de captivante descifrări și conexiuni ce
reconstituie figura complexă a unui gânditor care
trăiește acut finitudinea modernă și își locuiește
melancoliile ireconciliabile.
(Continuare din SCRIPTOR, nr. 5-6)
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Nicolae TURTUREANU
UN PUNCT DE SPRIJIN… DUPĂ O JUMĂTATE DE VEAC
Invitat amical de poetul Lucian Vasiliu, noul
Scriptor (de câțiva buni ani) al Editurii Junimea,
să-mi dau cu presupusul retroactiv privind devenirile acestei case editoriale care anul trecut a
sărbă(u)torit (în condiții de distanțare spațial-covidică), 50 de ani de existență neîntreruptă, am ratat momentul aniversar, cum, prin vremi, alte momente și schițe. Dar mi s-au revigorat nervurile
evocative, când mi-a căzut cu tronc (din bibliotecă) o iubire de tinerețe, (cam prea) subțirică la
mijloc („dai cu pușca, nu ia foc”), pe alocuri prea
impertinentă, clamoroasă, uneori siropoasă, însă,
în totul ei, impetuoasă… Cândva. Ne-am îmbrățișat (având grijă, totuși, să nu ne producem prea
mari perisabilități) și ne-am dedat cetitului. Că altceva, ce puteam face? Hai să nu mai prelungesc
suspansul și să vă spun că iubirea aceea de tinerețe se cheamă Punctul de sprijin și-i cartea mea
de debut. La Junimea. Era 1971, împlineam 30
de ani, mă transferasem (cu tot cu barbă) de la
Radio Iași la revista „Cronica”, eram căsătorit de
doi ani, stăteam în gazdă (vom mai sta încă vreo
trei), debutam editorial – ce mi-aș fi dorit mai
mult? Ratasem, ce-i drept, transferul la Junimea,
dar deja mi se părea mai confortabil – și adecvat
„stilului” meu – să „cronicăresc” publicistic decât
editorial.
Nu știu cum o fi acum (doar bănui), dar, la
vremea aceea de secetă editorială, apariția primei cărți era urmarea unei confruntări extrem de
dure cu editorul/ redactorul de carte, cu cenzura
și mai ales cu tine însuți. Publicam de vreo zece
ani, sporadic, în presa literară, luasem diverse
premii la concursuri studențești, în primăvara lui
᾽66, la absolvirea facultății, proaspăt apăruta revistă „Cronica” îmi acordase o cogeamitea pagină de poezie. Cu poză. Și cu titlul cât cuprinde:
UN POET. Iar cei care puneau un astfel de riscant sigiliu se numeau Alexandru Andriescu, Mi-

hai Drăgan, Dan Laurențiu, parte dintr-o redacție
(ca o corabie) coordonată (de la distanță) de profesorul Ciopraga, cu Ștefanache, Sturzu și Iacoban (singurul care mai poate da samă „de acele
cumplite vremi”) la câte-un tablou de comandă și
cu mateloți precum Val Gheorghiu, Ștefan Oprea,
Aurel Leon… (M-am abătut puțin cu ispita de la
trebi, întru-cât în aceste zile tocmai se-mplinesc
55 de ani de la lansarea la apă a revistei „Cronica”, o publicație despre care se poate spune că a
făcut epocă în Iașul cultural-artistic al ultimelor
decenii din trecutul veac. Dar poate că voi reveni.)
Cincinalul ᾽66-᾽71, petrecut de mine la Radio Iași, a fost unul al așa-zisei deschideri ceaușiste, de care am profitat din plin. Cam liricoid și
romanțios până atunci, deveneam, treptat, tot
mai ludic, (auto)ironic, chiar sarcastic, insinuând
în text exasperarea existenței într-o societate nu
doar – vorba lui Caragiale – fără prințip, dar care
își impunea strivitor dogmele.
Această primă carte a mea trebuia să se
cheme Îngăduiți-mi să respir, dar vai!, Ceaușescu
tocmai atunci se întorsese din China și voia să
facă și la noi oarece revoluție culturală. Peste
noapte, s-a schimbat modificarea, textele au (re)început a fi epurate, anumite cuvinte au devenit
tabu (moarte, soartă, biserică, Dumnezeu, înger
ș.a.m.d.), aluziile și fitilile erau căutate cu lupa…
Mai toate cărțile date/primite cu autograf, din acei
ani, sunt albăstrite/ înnegrite de corecturi ulterioare ale autorilor, care își reconstituie cuvintele/ pasajele cenzurate.
Și ce vrei să insinuezi aici – mi-a zis editorul junimist, care îmi era amic, jucam șah împreună – că în această țară nu ai voie să respiri?
Schimbă titlul, dacă vrei să-ți apară carte! Ne-am
târguit, ne-am certat, ne-am înjurat, dar, până la
urmă, a rămas pe-a lui. Placheta a apărut cu titlul
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Punct de sprijin. Totuși, ca victorie personală,
poezia ce dădea titlul inițial, precum și alte titluri
insinuante, au rămas în sumar.
De fapt editorul nu susținea cu atâta vehemență opinia proprie – dar asta aveam s-o aflu
peste patru decenii – ci a cenzurii de la București, camuflată în ceea ce se numea Centrala
Cărții. Memorialul acestei odioase instituții e de
citit în volumul Controlul cărții. Cenzura literară în
regimul comunist din România (Editura „Cartea
Românească”, 2014), în care autoarea, Liliana
Coropca, adună, colaționează și comentează
zeci de cărți, sute de documente, mărturii, opinii.
În ceea ce mă privește, e relevant un decupaj din
„O istorie a literaturii române de azi pe mâine”, de
Marian Popa. Iată pasajul (vol. II, p. 115): „Într-o
carte de Nicolae Balotă, Absurdul a devenit Lupta
cu Absurdul. Culegerea de poezii Îngăduiți-mi să
respir, scrisă de N. Turtureanu, e publicată tot
prin schimbarea titlului: Declin în toamnă.. Asta
fusese doar o variantă „de lucru”, titlul propus de
mine (după negocieri) și acceptat de editor fiind
Punctul de sprijin. Însă prin Declin în toamnă salvam poezia din interior, numită, inițial, Îngăduiți-mi să respir. Cititorii, chiar editorii mai fragezi,
de astăzi, nu-și pot imagina câtă strategie, ce risipă de energie și câți nervi se consumau pe
câmpia literelor, în urmă cu doar cinci decenii, întru apărarea – sau neantizarea – unui cuvânt…
Nu întâmplător, cred, Nichita Stănescu a scris (și
publicat), în acea perioadă, Necuvintele, Doinaș
ne-a relatat Ce mi s-a întâmplat cu două cuvinte,
iar Nicolae Ionel, colegul meu de Litere, a încercat a zidi Cuvânt în cuvânt, tentând și visând un
construct inexorabil și, deopotrivă, izbăvitor. Ceea ce n-a împiedicat, chiar a alertat ocârmuirea
să-i trimită repede cartea la topit. (Apăruse la
aceeași ieșeană Junimea, redactor de carte fiindu-ne, și lui Ionel și mie, preabunul poet, prozator
și istoric literar, acribios editor, regretatul Gheorghe Drăgan.)
45 de poezii, 95 de pagini, format 61v86/24,
hârtie velină, aproape transparentă, ceea ce-nseamnă o plachetuță nu mai lungă, nici mai lată
ca o palmă. Pe coperta I, realizată de Val Gheorghiu, pictorul-prieten a speculat cum nu se putea
mai bine titlul cărții, închipuind trei benzi de culoare – galben, alb, albastru – care conflueau într-un punct fix, pe un cer mat. Mai putând însemna și opac, dar și – în cazul meu – finalul jocului
pe care-l practicam cu frenezie… De pe coperta
a IV-a mă privește un cap de dac încăpățânat, a
cărui prea pătrățoasă bărbie e atenuată de-o po-

doabă barbicolă „de origine romană”… Unii și alții
(chiar și altele) spun că acela aș fi eu… Critica de
întâmpinare – extrem de funcțională în acei ani –
a remarcat faptul că mă aflam „În căutarea unui
chip”, a unei personalizări, poetice, desigur, volumașul acela inaugural conținând in nuce punctele
de sprijin, dar și de suspensie, care mă vor situa
(după fericita formulă a criticului Liviu Leonte) între gravitate și ironie.
Zâmbesc acum, tatonând cuiele și cuișoarele cu care îmi propteam punctul de sprijin – și
era o naivitate să crezi că editorul/ cenzorul nu se
prinde… Dar, prin reproducerea/ acceptarea unor
minime modificări se salvau texte (și pretexte)
chiar mai ofensive decât cele cenzurate. Încât,
după opinia mea, cel mai ofensiv text nu-i Îngăduiți-mi să respir, ci un altul, din care voi relua,
mai la vale, câteva Semne: Nu mai putem vorbi
despre nimic./ Cuvintele/ ne stingheresc și ne împovărează. A mare, a mic,/ a râde, a plânge – ce
mai contează?// Bine, veți spune, și cum rămâne/
cu toate acele cuvinte bătrâne/ spuse/ în numele
tatălui/ și-al duhului/ și-al văzduhului?/ (…) Sub
fiecare piatră de cuvânt/ va fi săpat cel mai ales
mormânt:/ Născându-se, a fost menit să spună/
că-n adevăr nu poate fi minciună./ Îndeplinindu-și
exemplar menirea,/ a convertit, întreagă, omenirea./ Învățătura lui o să rămână/ ca axul cumpenii
peste-o fântână./ Și iarăși fără aripi or să zboare/
vorbele smulse din dicționare.
Cartea a primit premiul pentru debut, la
prima ediție a Festivalului Național de Poezie
„George Bacovia”, desfășurat în toamna acelui
an, la Bacău. Am și acum diploma, semnată de
Radu Cârneci (președintele juriului), precum și un
imens volum Bacovia, atunci editat, ca bonus.
Privindu-l/ citindu-l, parcă auzi materia plângând.
Dincolo de aceste disconforturi, deturnări
de sensuri și festivisme, debutul era o sărbătoare, nu doar pentru autor, ci și pentru editor. Întâmpinarea făcută de Iosif Vulcan, junelui Eminescu (Cu bucurie deschidem paginile foii noastre…) reverbera peste timp și spații, dând actului
editorial valoarea unui certificat de naștere. Doar
nu spunea Emerson (unul dintre eseiștii mai favoriți) că nașterea unui poet este principalul eveniment al succesiunii?
________________________
Din volumul
De la fereastră,
în curs de editare la Junimea,
colecţia „Exit”
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Genoveva LOGAN
TREI PEREGRINI STRIGAȚI CĂTRE PATRU
Fulgurați de semne, intram într-un sfârșit de
ianuarie 2008 în Grădina Copou, cu reculegerea
cuvenită unui templu. Pășeam agili, ca pe aer, cu
grija de a nu trezi comorile de sub pietre. Adi Cusin, cap de coloană, marele sărbătorit al zilei, devansat mereu în trecutul regim de către „omul de
renume” scris cu O mare născut în aceeași zi, încât
abia avea curajul să ridice capul când i se făceau
urări. Fraga, soția și îngerul lui păzitor. Ion Pogorilovschi, filosoful și înrăitul brâncușiolog. Pe post de
amphytrion, pentru că ne-a luat-o înainte, nedezmințindu-și condiția de călător singuratec, plutea la
orizont fantoma lui Mihai Ursachi, cel cu numărul
patru. Dacă-i mai răbda Caliope, cei doi poeți – Adi
Cusin și Ursachi ce-și zicea Pelicanul – ar fi împlinit
în vremea de-acum venerabila vârstă de optzeci de
ani. Un infinit vertical. Adi pe 26 Ianuarie. Mihai pe
17 februarie. Nici celălalt, Jan Pogo între amici, n-o
luase prea mult înainte: pe 18 februarie. Cu o mică
ezitare, Fraga Cusin ar fi putut bifa acum șaptezeci
și șase de lumânări pe tortul aniversar, dacă nu
s-ar fi grăbit să-și urmeze ursitul după mai puțin de
un an.
Doi din falangă, cel din eter și cel chemat la
rampă de ziua lui, numitul Mihai Ursachi – „călătorul prin stele”, și iar numitul Adi Cusin așteptând
„spartul târgului”, aveau o deosebită grijă ca traiectoriile lor să se păstreze asimptotice la infinit. Și ar fi
împlinit acum, cum am mai spus, câte un infinit vertical. Dar se știe de când lumea că poeții nu trăiesc
mult. Au legămintele lor cu Atotputernicul și plătesc
până la ultimul sfanț.
Printr-o coincidență, poate nu tocmai întâmplătoare, ne regăsisem în Iași, regatul melancoliei,
și încercam să ademenim în gând anii când sunetul
de trâmbiță al neobositului Eros tot pe aici ne chema. Voiam, pentru câteva clipe măcar, să ne lăsăm
seduși de starea de bine care-n urmă cu două secole inunda sufletul celebrului filosof: „Cerul înstelat

deasupra mea și legea morală din mine”. Cerul Iașului, care n-are asemănare în lume cu alt cer. Pe
aceleași alei, ca și când cei cincizeci de ani din noi
scurși între timp ne-ar fi fost prescriși de o mână
vrăjită, ne căutam acum urmele. În ciuda numeroaselor avertismente ale bolii, Adi era întru toate ale
sale, așa cum stă bine unui sărbătorit. Ignora cu
nesaț si povața doctorului Constantin Romanescu,
prieten și confrate, care îi strigase din nou, ca de
atâtea ori în trecut și fără folos, să-și bage mințile-n
cap. Bruiați de spiritul histrionic al marelui dispărut,
perceput ca o rezonanță acută în tot aerul din jur
de cum am zărit printre crengile copacilor acoperișul de sticlă al casei de cultură ce-i purta numele,
căutam să fim cât mai frivoli în sporovăiala spontană pe seama a tot ce vedeam în cale.
– Îl călcăm acum sau mai amânăm? Întrebă
Adi, căutând cu oarece subînțeles privirea lui
Pogorilovschi.
– Să-l ocolim pentru moment, fu de părere
cel întrebat. Să-l mai lăsăm să aștepte.
Pariul încheiat cândva, în anii cei tineri, prin
amfiteatrele Facultății de filosofie, dar zădărnicit de
meandre, ca și atâtea alte jurări neduse până la
capăt, îi încețoșau acum cerul amintirii.
– Azi am pus pariu cu colegul Ursachi M. că
dacă în 1959 nu publică un volum îmi dă 2 (două)
sticle șampanie. Dacă publică îi dau eu (circa 80
lei)”, își nota el atunci într-un carnețel. Și dedesubt
punea data: 14 oct. ’57.
Nu a publicat nimic Ursachi M. în 1959, când
proletcultismul era în floare. Și nici șampania nu
cred că a dat-o colegului Pogorilovschi, așa ceva
nu se sărbătorește. Motive de destindere pentru
noi atunci erau mai puțin costisitoare. Poreclele date unor profesori, precum „Haleabus”, „Câinele verde”, ori ultimele șotii ale aceluiași Ursachi intrau
repede în legendă. Împreună cu prietenul Stelian
Baboi, zis și Mache, mergeau în piața „Sfântul Spi-
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ridon” și, cu un aer conspirativ, se apropiau de câte un țăran, făcându-se că scot ceva de sub haină:
nu cumperi o paralaxă? Pentru moment omul devenea interesat, începeau negocierile asupra a ceva cu totul abscons, noțiunea în sine-paralaxă,
provenind de la latinul parallaxis – despre care
abia auziseră la cursul de astronomie, îi umplea și
pe ei de euforie.
Mihai Ursachi nu a publicat nimic nici în anii
următori ai deceniului șase, când din ce în ce mai
puțin auditoriul i-ar fi fost pe măsură. Se autodefinea de pe atunci drept ambasador al melancoliei.
Abia la treizeci de ani, când terminase și Universitățile din detenție, și, precum Cioran, refuzase orice
muncă la stat recompensată cu un salariu, ne-a făcut surpriza să-și adune versurile într-un volum. Nu
cred nici atunci să fi apărut vreo șampanie în peisajul lor genuin.
– Ziua-i lungă. Să ne mai aștepte puțin, fu de
părere și Adi. Are timp berechet.
Un soclu descompletat a apărut la marginea
aleii și Adi, împins de noi, a urcat imediat pe trepte
pregătindu-și glasul pentru un discurs. În clipa aceea dinspre partea nordică a parcului au apărut ca
din basme doi cai. Veneau cu toată viteza spre noi,
fugăriți de doi câini, de undeva, din adâncurile pădurii, sărind de-a dreptul peste alei, bănci și ronduri, iar coamele lor răsfirate în vânt păreau flăcări.
– Ce-i cu caii ăștia? Se întrebă Adi săgetat
de-o neliniște.
– Vin și ei să te-aplaude, glumi Fraga, care-n
ultimul timp nu se mai temea de nimic.

– Să vină cât vor, nu le cerem bilet. Dar ce
vânt i-aduce, mai întrebă sărbătoritul, apucând să
coboare repede de pe soclu și, preventiv, să ne
dea pe toți la o parte.
– Ei sunt niște mesageri, continuă Fraga, pe
același ton împăciuitor. Aduc o veste, ori poate
sunt doar rătăciți.
– În tradiția populară cailor li se atribuie proprietăți psihopompe, preciză imediat Pogorilovschi.
Ei ajută la trecerea marelui prag spre lumea de dincolo. Ca și câinii de altfel.
– Nu umblați după cai morți să le luați potcoavele! Mai zise Fraga, în zeflemea. Capul sus și
gândul la patrie! Părul ei blond-arămiu, cu onduleuri mari înspre spate strălucea în soarele dimineții
ca o certitudine.
Între timp caii au dispărut ca nălucile, cu câini
cu tot, prin oglinda de cristal a fabulosului burg, iar
noi ne-am continuat drumul cu aceeași încântare,
uitând cu totul bizara apariție. Numai că după câteva luni sărbătoritul nostru a trecut lent ultimul prag
spre lumea de dincolo, ca dus de nălucile sure.
Peste mai puțin de un an l-a urmat și Fraga. Aproape cu bucurie, cu dorința expresă de a-l ajunge din
urmă. Și nu după mult timp, în aceeași vară, odată
cu scuturarea liliacului, doamna cu coasa îl invită și
pe cel de-al treilea călător în ținuturile sale. Un stop
cardiac, s-a zis atunci, pe-o cumplită caniculă.
Dar caii? Caii și câinii aceia de cine au fost
trimiși în calea noastră? Ori ce căutau ei acolo, să
ne strice cheful în plină zi?

Botezul pruncului lui Lucian-Paul ARUŞTEI. Naş: Cezar IVĂNESCU (1941-2008),
însoţit de preotul Dumitru MERTICARU (1951-2021) şi de poeţii Adi CUSIN (1941-2008) şi Lucian VASILIU
Foto: CezarV
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Călin CIOBOTARI
TREI PIESE TRISTE, CU AFRIM ȘI MAETERLINCK
SPUNÂNDU-ȘI PE NUME...
A te întoarce la simbolism într-un secol XXI
frisonat de discursuri și descrieri explicite ale realului este, să admitem, un gest provocator. A te întoarce la simbol într-o perioadă în care teoriile literare au încheiat deja demult priveghiul la căpătâiul
simbolului, iată un gest de curaj! A monta Maeterlinck, și a o face în chiar cheia lui Maeterlinck, tocmai acum când, mai mult ca oricând, românilor li
s-a indus că au nevoie ca de aer de comedie, iată
un gest de frondă! Ca de fiecare dată, Afrim iese
de pe șoseaua principală sfidând marcajele și îndreptându-se către locuri abandonate, aparent lipsite de interes. O face la Naționalul ieșean, unde
tocmai a scos Trei piese triste, spectacol (radical)
simbolist, poetic, cu o tematică menită să încrețească măștile medicinale ale spectatorilor contemporani: moartea...
Dacă e să fim onești, Afrim a fost mereu un
adept, mai mult sau mai puțin vocal, al simbolismului. Opțiunea sa vine nu conjunctural, ci din structura veritabil poetică a acestui complex creator român. Uneori își maschează poeticitatea în spectacole acide ce abordează conflictele dintre individ și
societate, alteori o deschide către suprarealism sau
realism magic, însă de fiecare dată poetul Afrim își
face simțită prezența, fie în spatele unor imagini inconfundabile ce îi poartă semnătura, fie în spatele
unor acolade textuale între care ceva, la foc mic,
fierbe poetic. Acum, la Iași, sprijinindu-se la vedere
pe Maeterlinck, Afrim ni se relevă în deplina sa
condiție poetică. Revine la o temă ce îi traversează
obsesiv opera – moartea – pe care o tratează, însă, diferit de cum a făcut-o până acum. Între Sufletul. Puncte de veghere, memorabila comedie morbidă dintr-o Brăilă de altădată (2009), și Trei piese
triste, diferențele sunt uriașe. Decupată din social și
tradiție, moartea e privită în ea însăși, ca fapt enigmatic, angoasant, dar la fel de firesc precum viața,
în parteneriat cu care s-a aflat dintotdeauna.

Intrusa, Șapte prințese și Interior sunt textele
pe care lucrează Afrim, capitole din opera lui Maeterlinck aproape necunoscute în spațiul teatral românesc. Le adaugă poeme din Cincisprezece cântece și, în cazul Interiorului, o restructurare personală, cu o schimbare de perspectivă bazată pe dramaturgie proprie. Lecturile lui Afrim pe Maeterlinck
sunt fidele, parțial în literă (excelente traducerile lui
Gabriel Avram și ale lui Afrim însuși), total în spirit.
În Intrusa, o mamă pe patul de moarte, după o naștere grea, înconjurată de familie, cu o fiică oarbă ce
vede apropierea morții... În Șapte prințese, fecioarele ce simt o dorință de moarte și locuiesc într-un
topos monadic la marginea vieții din care regele și
regina (încântător degrevați de regalitate și transformați într-un bunic ce îi spune bunicii „regina
mea”) nu se îndură să le trezească... În Interior, unde Bătrânul ce ezită să spulbere tihna familiei pe
care o privește prin fereastra luminată cu vestea
morții fiicei devine o apariție pasageră, Afrim aducând-o pe însăși copila înecată să-și contemple,
din exteriorul casei și al vieții, familia... Regizorul nu
face vreun efort special să lege cele trei secvențe,
lăsând imaginarul spectatorului să completeze actul regiei. În plus, în conturul acesta tematic al morții, personajele comunică tacit, făcându-și nevăzute
semne dintr-un fragment textual către altul...
Scenografic, Radu Afrim apelează la un spațiu-seră (scenografia îi aparține lui Cosmin Florea),
în care vegetalul (frunzele putrede, ramurile încarnate în pereți, floralul gravat pe fundal etc.) coexistă cu umanul. E o contopire latentă a omului cu natura ce pare astăzi definitiv pierdută, dar care îl ajută pe regizor să dezvolte o anume naturalețe a
morții, indicându-ne un ciclu general al nașterii și
pieririi din care nu te poți sustrage. Fie că e prerie,
fie că e marea ce le aruncă la țărm pe cele șapte
fecioare, fie că sunt colinele printre care comunitatea poartă spre casă trupul fetei înecate, naturalul
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este omniprezent, atât la Maeterlinck, cât și în
spectacol.
Revenind, pe de o parte, sera conservă estetici pierdute (în speță, simbolismul, dar și poematicul în general), pe de altă parte ea conține ființe
foarte fragile care altfel, afară, nu ar avea șanse de
supraviețuire. Senzația aceasta e cel mai intens
prezentă în scenele celor Șapte prințese. Le privești unduindu-se, hașurând prin mișcare eterată
spațiul închis (foarte bune elementele coregrafice
propuse de Radu Alexandru) și ți se pare că altceva decât umanul, așa cum îl știm, se manifestă
acolo; sera devine un fel de rezervație în care ființe
pe cale de dispariție își trăiesc ultimele impulsuri vitale... Le privești ca pe o livadă de vișini ce urmează să dispară pentru totdeauna. E singurul loc în
care Afrim își permite o discretă actualizare; se petrece în exteriorul serei, acolo unde nepotul, după
ce va bate pumnul cu bunicul, va coborî în pivniță
ghidându-se cu lanterna telefonului mobil. Deși,
prin costume și obiecte scenice, regizorul ne conduce într-un trecut aproximativ datat, o foarte fină
contopire a temporalităților iese din când în când la
suprafață; ea este anunțată încă de la început, prin
intro-ul personajului care a ieșit să își plimbe gândurile și care, în fața unei case, observă în încăpere frunze vechi, venite din alt timp, căci aici, în
preajma casei, nu sunt copaci. Tot așa, în Interior,
focul de armă al tatălui naște o explozie de artificii,
amintind de celebrările contemporane ale vieții...
Universul sonor este atent elaborat, de la sunete de pianină (elevate și sensibile intervențiile
Dianei Roman, deopotrivă integrată ca personaj),
coralități tulburătoare, gemete de dragoste și de
durere, fâlfâit de moarte și de pădure, scârțâit sum-

bru de uși, cuvinte ce se rostogolesc în sală, împresurându-ne, insinuându-se și infiltrându-se în propriile noastre gânduri. O foarte bine controlată microfonie generează voci ce ne vorbesc dintr-un alt
timp, dar și efectul invers, de sunete ce par să se
nască din chiar interiorul nostru. Monologul din partea a treia a Adei Lupu (fata înecată) duce la paroxism această formă de intimitate sonoră. Vocea
actriței ce ni se adresează trasează exact acel teritoriu al nimănui dintre viață și moarte; ea e aici, însă, în același timp, e și foarte departe. Aproape că
vocea îți impune personajul, nu conturul concret al
corpului actriței; ești mai tentat să suprapui peste
corporalitatea Adei Lupu imaginea fetei înecate, pe
care Afrim ne-o indică în limbaj fotografic. Efectul e
tulburător, iar abilitatea Adei de a dematerializa totul în jur este hipnotică.
Spectacolul conține doze mari de feminitate,
propunând indirect o prelungire a Orașului cu fete
sărace, spectacolul din 2020 făcut de Afrim tot la
Iași. Se produce în felul acesta un subtil proces de
feminizare a morții, ceea ce, cumva, o face acceptabilă, sau, oricum, îi conferă un grad mai mare de
rezonabilitate. Există, însă, și alte consecințe: tensiunea erotică și tensiunea morții se completează
una pe cealaltă, eros și thanatos întrepătrunse.
Erotismul corpului mort al Ursulei (Diana Amitroaie), atât de expresiv și predat neființei, e un exemplu elocvent în acest sens. Corpul gol al mamei
muribunde, modul în care doica spală merele roșii,
cu tandrețe dar și senzualitate, în chiar vecinătatea
patului de suferință (un coș de nuiele, cu mere în
el, ce simplă și puternică pledoarie pentru dorința
de a trăi!), spatele gol al mamei ce alăptează, suavbacanticele mișcări ale celor șapte fecioarelor, or-
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gasmul servitoarei – toate acestea încarcă scena
cu înalte electricități erotice. Moartea nu e contrapusă doar femininului, ci și frumuseții. O anume
cruzime de fond, liric distilată, acompaniază poveștile despre cei ce mor sau se pregătesc să moară,
oferindu-și tinerețea lutului... Afrim nu ne menajează; la răstimpuri, tristețea anunțată în titlu devine
greu de suportat. Pleci acasă însoțit de fata înecată
ce scrie „Nu vreau să plec” pe suprafețele materiale ale acestei lumi materiale în care uneori durerea
însăși devine insuportabil de materială... O constantă în populația aceasta feminină este figura
mamei, mama ce privește în gol, mama ce alăptează (Livia Iorga, melanj de melancolie și tandrețe),
mama ce moare născând viață (Diana Vieru).
Picturalitatea e o constantă în universul simbolist propus la Teatrul Cub. Afrim o întreține cu
construcții vizuale impecabil articulate: tatăl vânător
ce-și etalează iepurele-trofeu, fata moartă cu corabie în mâini plecând peste ape, tată citind tihnit dintr-o carte groasă de demult, bătrân și bătrână îmbrățișându-se la marginea morții, trup de mamă în
pat-catafalc, multiplele ipostaze corporale ale celor
șapte fecioare, lanțul uman, protectiv și inutil, pe
care familia îl face în jurul ce se pregătește să plece din lume, fata cu pasăre în mână etc. etc. Andrei
Cozlac se adaptează și integrează în tablourile afrimiene elemente video completându-le, dinamizându-le și subliniind cu rafinament balansul aproape
imperceptibil dintre a fi și a nu fi (ceruri înstelate,
păienjenișuri întunecate ale morbidului...).
În tradiția ultimelor spectacole făcute la Iași,
Afrim apelează la o distribuție mixtă, cu actori ai
Naționalului ieșean și cu studenți ai Facultății de
Teatru, opțiune profitabilă pentru toată lumea. Ada
Lupu își reconfirmă statutul de actriță completă: știe

să se topească în grup, la fel cum știe să domine
un spațiu și o sală, știe să privească asemenea
unei oarbe, la fel cum știe să privească asemenea
unei moarte ce încă zăbovește pe tărâmurile viului.
Știe să pășească pe firul nevăzut dintre lumi, dintre
timpuri, dintre scenă și public. Ionuț Cornilă, în rolul
celor doi tați, diferiți și foarte asemănători în interiorul condiției lor paterne, punctează intens, în dozaje
perfecte, schițele de profil ale masculinității pândite
de durere. Horia Veriveș controlează la perfecție
mătușa în travesti, fără să facă din ea un contrapunct de umor zgomotos, ci doar colorând inteligent spațiul tragic. Un colorit asemănător, învelit în
duioșie, oferă Emil Coșeru și Pușa Darie în două
personaje secundare, dar memorabile. Din rândul
studenților, Răzvan Conțu construiește un „nepot”
al prezentului, dinamic, sensibil și cu o anumită poeticitate candidă a prezenței scenice. Diana Vieru e
din nou seducătoare: oferă seninul tragic în rolul
mamei muribunde, disponibilitate, ludic și erotism
în rolul servitoarei din ultimele scene. Grupul prințeselor (Ada Lupu, Diana Roman, Diana Raluca Amitroaie, Smaranda Mihalache, Georgiana Zmău,
Alexandra Azoiței și Ioana Fuciuc) funcționează
perfect, excelând în expresivitate corporală și mișcare atent condusă.
Trei piese triste nu e doar un spectacol despre moarte. Cel puțin pentru mine, reprezintă și o
pledoarie pe care Radu Afrim o face pentru teatrul
de artă, nu înțeles în sensul acelui Teatru de Artă
de la începutul secolului XX, ci în sensul unei reconectări la definiții adânci ale artei pe care suntem
pe punctul de a le uita, de a le trăda... Din acest
punct de vedere, spectacolul are și valoare de
statement estetic.

CĂRŢILE JUNIMII
Colecţia COLOCVIALIA

Colecţia MEMORIA CLEPSIDREI
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Cristina HERMEZIU
(Franța)

TIMP SUSPENDAT. SCRIITORI ȘI ARTIȘTI ÎN TIMPUL PANDEMIEI
(partea a IV-a)
Timp suspendat. Nu știm încă bine în ce tip de narațiune să așezăm perioada de izolare, cu amestecul său straniu de stări și
gesturi. Spaima de sfârșit, orele de plictiseală, cifrele pandemiei, surescitarea și îngrijorarea, energia creativă sau lipsa de vitalitate au
ritmat un spațiu-timp singular, inedit, deschis unor interogații multiple, în intimitate cel mai adesea.
Impusă, solitudinea fiecăruia a vibrat însă colectiv.
Sedentari în galop prin imensitatea rețelelor sociale, constrânși la intimitate în fața spațiului public interzis, cum s-a redesenat
raportul nostru cu sinele și cu ceilalți?
Am deschis pe blogul francofon Zoom France Roumanie un spațiu de exprimare în acest sens, invitând săptămânal scriitori și
artiști de expresie franceză să analizeze, la cald, în ce mod i-a afectat (sau continuă să-i bulverseze) criza, individuală și colectivă, cauzată de pandemie.
Ancheta inițiată de ZFR propune trei întrebări, înțelese însă ca puncte de pornire, provocări pentru o reflecție liberă, individuală,
asumată:
1. Cu ce asociați timpul suspendat al izolării, ce reflecții vă stârnește această experiență insolită?
2. Ce raport a instaurat experiența izolării între intimitate și extimitate (preluând termenul psihiatrului francez Serge Tisseron). În
ce măsură ați resimțit o tensiune expresivă, dorința de a exprima mai intens în exterior lumea interioară?
3. Ieșim din izolare. Ca să mergem unde? Spre ce?

Cristina HERMEZIU

Irina GEORGESCU:

timpul, de la lecturile amânate din diverse pricini la
planuri de reconfigurare a spațiului domestic, apoi
telemunca, mai cotropitoare decât munca reală,
mai frustrantă decât orice decizie.
Suprimarea timpului de odihnă, pierderea reperelor, anularea zilelor de sâmbătă și de duminică, în favoarea unor exigențe profesionale. Imposibilitatea de a-mi revedea părinții (invadați și ei de
tot felul de gânduri și panici), fratele plecat în Luxembourg de câteva luni, prietenii, colegii de muncă, studenții etc. Suprimare. Desființare. Abolire.
Teamă. Revoltă față de ceva invizibil, dar atât de
periculos.
Anularea unor călătorii planificate. Totuși, perioada aceasta a mai însemnat și: descoperirea
unor miniseriale și, implicit, a unor regizori noi (Unorthodox de Anna Winger, Fauda – în limba arabă:
„haos” – de Avi Issacharoff și Lior Raz și altele), revederea multor pelicule de Fellini sau a altora (Nói
albinói, în regia islandezului Dagur Kári). Am comandat compulsiv cărți: pe unele le-am devorat, pe
altele le-am citit parțial, pentru că viața e prea scurtă
pentru a citi maculatură. Mi-a lipsit mersul la biblio-

Noutatea dureroasă
a fiecărei zile
1. Privind retrospectiv aceste luni care au pus
între paranteze cam tot ce
însemna viața mea, îmi
dau seama că ecuația acestei pandemii devine sinonimă cu: teama de măsuri excesive, încercarea
de a înțelege noutatea dureroasă a fiecărei zile, dorința de a nu cădea pradă știrilor false/ deformate,
dorința de a-mi păstra optimismul (sau, cel puțin, liniștea interioară), teroarea în fața unei amenințări
tot mai acute care a decimat populația lumii.
Reconfigurarea programului zilnic – ieșirea
din rutină (bună, la început, obsedantă și periculoasă ulterior), demotivarea, scuturarea de gânduri
de tot soiul, angoasa de a sta în casă, între patru
pereți (deși înainte, după o zi de lucru, abia așteptam să revin acasă – spațiu apotropaic, revitalizant), frica de celălalt (transformat, la rândul său,
într-o entitate invazivă). Modalități noi de a petrece
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tecă. Am ratat primăvara, anotimp pe care îl iubesc. Am primit cadou de la Ștefan Manasia un binoclu și, grație lui, am observat (fragmentat, pe furiș) lumea vegetală în continua sa explozie, indiferentă la neliniștile noastre, dar și forfota păsăretului
dimprejurului blocului în care locuiesc. Natura a găsit prilejul să-și reconfirme puterea de regenerare.
2. Am încercat să scriu măcar câteva rânduri
în fiecare zi și a ieșit un soi de jurnal de pandemie,
la două mâini, pentru că ideea a venit din partea
unei prietene, Carmen Ianculescu, la rândul ei, deplin izolată. În felul acesta, am însemnat cu voracitate ce ni se întâmpla, ce trăiam, ce gândeam. Fără pretenții, dar cu dorința de a nu cădea în capcana de a ne pierde reperele (a se citi: mințile). Cred
că scrisul ne-a ajutat, pe fiecare dintre noi. Pentru
că, în definitiv, a scrie înseamnă a mărturisi, dar și
a crea. Recitind acum câteva pagini pentru a răspunde la această întrebare, îmi dau seama că devin un voyeur/voyeuse? al propriei vieți consemnate. E straniu. Mi-e teamă să reiau întregul jurnal.
Poate o voi face cândva, când nu voi mai simți presiunea acestei perioade.
3. Simt că suntem încă sub imperiul incertitudinilor și al temerilor. Oricum, perioada aceasta a
schimbat ceva esențial în busola interioară. Cred
că lecția pe care am învățat-o (dacă trebuia să găsesc un tâlc în tot ce mi s-a întâmplat) este cea legată de coerența propriei vieți, y compris armonia
cu propria persoană, aprecierea alterității, în ciuda
distanțelor necesare, într-ajutorarea, păstrarea sănătății și, nu în ultimul rând, consolidarea sentimentului de iubire.

spus să nu umblu vreodată – interdicție surmontată
de curiozitate și de plictiseală: erau obiectele pe care le pusese bine, să le aibă în clipa morții și despre care nu trebuia încă să știu. Același fior rece,
aceeași teamă că pășesc pe un teren minat și
acum, parcurgându-ți însemnarea. Ceea ce n-avea
să afle niciodată bunica este că îi ciupisem materialele de tron să croiesc rochițe păpușilor.
*
Copiii de pe Colentina sunt orfanii care și-au
regăsit părinții în timpul pandemiei. Sunt singurii care se bucură pe deplin de zilele în care nu muncim,
nu facem bani, nu alergăm dintr-o parte într-alta, nu
ne grăbim.
27 mai, 11:23 p.m.
Despre tânărul care și-a turat mașina pe
drumul neasfaltat și a intrat în casa bătrânească
Despre bărbatul deja bătrân care nu a avut
niciodată curaj să-și aducă femeia în casa părinților
Despre bărbatul încă tânăr căruia i-a fugit soția la nici o săptămână după nuntă
Despre tânărul aproape bătrân care merge la
cules de sparanghel an de an cu simbrie
Despre vecinul bătrân pe care îl știu din copilărie, care fredona versurile Irinei Loghin, cutreierând ulița dintr-o parte într-alta, care o măscărea pe
bunica mereu pentru că nu iese la șanț cu nevastă-sa, Floarea, care și-a construit casă lângă casă
lângă casă în curtea ce dădea înspre măgură, care
a plâns când a trecut popa cu Crăciunul într-un decembrie atât de îndepărtat încât îmi îngheață buricele degetelor, care, jinduind după lalelele plantate
de mama pe lângă gard s-a ostenit să ia săpăliga
și să scoată bulbii unul câte unul și numai când tata
l-a întrebat ce face a făcut stânga-mprejur fără să
scoată o vorbă, care a tăcut mâlc acum astă-noapte legându-și ștreangul de gât.
Schopenhauer nu a auzit niciodată de ei.
Schopenhauer e fiecare dintre ei.

Jurnal de pandemie
27 aprilie, 9:22 p.m.
Azi am recitit Holban, călătoria spre Luxor.
Într-un text de 4 pagini, folosește de 6 ori cuvântul
„luxos”. Nu am fost niciodată în Egipt. În perioada
asta de claustrare necesară, nu am făcut niciun
plan de călătorie. Toate planurile de anul acesta
sunt suspendate.
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Irina-Roxana GEORGESCU (n. 1986) a absolvit Facultatea de Litere (specializarea română – franceză) a Universității
București în 2008, masteratul de teorie literară şi literatură
comparată (2010). Doctor în filologie (2016) al aceleiași Universități, cu o teză despre influența criticii occidentale asupra
criticii literare postbelice româneşti (1960-1980).
A fost redactor de limba franceză la revista de studii literare şi culturale Euresis – Cahiers roumains d’études littéraires
et culturelles (2009-2013). Începând din octombrie 2018, este
asistent asociat la Literele bucureştene.
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Scriitorilor din România.
Poezia sa a fost tradusă în sârbă și în spaniolă.

5 mai, 4:19 p.m.
Am citit textul tău, pe care nu am apucat să-l
salvez atunci când l-ai trimis și m-a cuprins neliniștea. Tu chiar ai superputerea de a-i căuta pe cei cu
care n-ai mai ținut legătura. Tulburarea pe care
mi-o provoacă un text despre dispariția celor pe care i-am cunoscut este echivalentă cu stupefacția pe
care o aveam în copilărie când deschideam cufărul
străbunicii, în care adunase mosoruri, fotografii cu
chipuri pe care n-aveam să le cunosc vreodată,
flori presate sau scrisori din tinerețea ei. Sau cu cotrobăiala mea nemiloasă în zilele de vacanță prin
șifonierele bunicii, unde știam (?) sau mi-a fost
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Grégory RATEAU:

cadru și această pauză generală, lumea și biodiversitatea ei respiră în sfârșit fără noi și evident cu
mult mai ușor decât atunci când activitățile noastre
le sufocau în numele productivității sacrosante.
Altfel, unii chiar au știut să profite pentru a-și
reapropria un pic din timpul furat, muncind în alt
mod, adaptându-se, disciplinându-se din proprie
voință. Au reașezat prioritățile, concentrându-se
mai mult pe cei apropiați, privilegiind starea de bine.
Totuși, bilanțul e trist, pentru că, pe lângă alte
victime colaterale, numeroase meserii au fost afectate serios, și mă gândesc mai ales la artiști, situația privindu-mă și pe mine. Actorii de teatru și de
cinema, muzicienii, scriitorii, toți cei care nu se pot
opri din a crea chiar dacă lumea din jur e în stop
cadru, ei nu pot nimic abandona. De multe ori sunt
constrânși să-și găsească tot felul de job-uri doar
pentru a subzista și pentru a continua să ne facă să
visăm, să gândim și să ne emoționăm.
Primul reflex este cel de a poetiza, această
atmosferă de sfârșit de lume care ne invită la introspecție poate fi catartică: strazile goale, cântecul
păsărilor, o emoție stranie și euforizantă. Dincolo
de acest tablou romantic ceva m-a bulversat profund, toate spațiile de cultură închise cu lacătul, librăriile pustii, toate evenimentele culturale care au
fost anulate. Au dispărut cărți, filme de abia născute care au murit în fașă, spectacole de teatru abandonate, munca de ani întregi redusă la neant sau
închisă într-un sertar, în așteptarea unor vremuri
mai bune.
Ce soartă vor avea cu adevărat cei din domeniul culturii? Cum vor reuși artiștii să-și promoveze iarăși rodul muncii lor atât de dificile, adesea
prea puțin recunoscută la justa ei valoare?
Literatura m-a salvat de nenumărate ori dar
mă obsedează o întrebare, dacă ea se va regăsi și
după, în sensul transmisiunii și a continuității artei?
Deocamdată suntem cu toții în așteptare, înconjurați de întrebări fără răspuns, cu gândul supraviețuirii și în special cu speranța în existența
unui după.

Drumul spre tine însuți
Izolare la domiciliu.
Nu e ușor să cântărești greutatea acestui cuvânt, sau măcar capacitatea lui de rezonanță în viețile noastre, și mă gândesc desigur la momentul când l-am auzit prima
oară, fiind apoi preluat în buclă de televiziuni, devenind subiectul numărul unu al tuturor specialiștilor
improvizați de pe internet. Când vestea a fost planetară, constrângând populația lumii întregi să rămână acasă pentru binele tuturor s-a văzut, reacțiile au fost foarte diverse. A trebuit să fie instaurată
starea de urgență, cu penalizarea celor care nu
respectau reglementările, pentru ca să ne resemnăm, în marea noastră majoritate, la acceptarea
stării pe loc.
În acest climat de repliere națională, de paranoia generalizată, de inegalități strigătoare la cer și
de șomaj pentru o bună parte, tensiunile s-au amplificat văzând cu ochii. Unii au preferat să bagatelizeze totul, să urle pe rețelele sociale, ajungând
până la a denatura sensul unor cuvinte precum dictatură, privare de libertate, stat polițienesc, fără să
se întrebe o secundă ce e de făcut cu faimoasa libertate evocată. Ca să nu mai vorbim de faptul că
o dictatură ne-ar fi privat chiar și de dreptul de a ne
ofusca.
Ceilalți erau deopotrivă departe de noi dar și
atât de omniprezenți, sau mai rău, ne contaminau
simbolic cu gândirea lor anxiogenă care ne invada
sufrageriile, fiindcă îi lăsam, nu-i așa, să intre nestingheriți. Angoasele lor deveneau și ale noastre.
Izolarea în societățile noastre era un fapt destul de
relativ, de unde și dificultatea de a trăi cu și fără
ceilalți. Frica de a rămâne doar cu noi înșine era și
ea un obstacol în a face liniște și a ne deconecta.
Liniștea și retragerea, amândouă necesare pentru
a găsi drumul spre tine însuți și pentru a te proteja
de agresiunile lumii exterioare.
Chiar moartea devenea un lucru banal, ordinar, cifre peste cifre peste cifre. Ajungeam până și
la performanța de a ierarhiza, la rece. De o parte,
cei care aveau dreptul să trăiască în funcție de vârsta pe care o aveau și, de cealaltă parte, cei care
aveau doar dreptul să-și dea sufletul, dacă se putea și fără să facă valuri.
Ieșirea din izolare, întoarcerea la normalitate
– dacă sunt cu putință și chiar de dorit – sunt amânate pe zi ce trece. Retrospectiv, și fără reculul necesar, cred că pandemia ne-a învățat măcar un lucru, să fim mai umili, să acceptăm că nu suntem,
fiecare în parte, de neînlocuit. Odată cu acest stop
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Ioan-Aurel POP
MOLDOVA MEDIEVALĂ VĂZUTĂ DINSPRE TRANSILVANIA
În rândul provinciilor istorice românești tradiționale – care sunt trei – fiecare are spectaculoase
particularități, unele percepute în mod pronunțat,
altele aproape uitate astăzi. Țara Românească propriu-zisă sau „prima libertate românească”, așa
cum a numit-o Nicolae Iorga, a avut un rol de jucat
și în privința coeziunii poporului român. Primul stat
românesc de sine stătător a preluat în același timp
cu numele și aspirația latentă, dacă nu chiar misiunea cuprinsă în denumirea asumată de Țara Românească, aceea anume de a reconstitui unitatea
poporului al cărui nume îl purta (Șerban Papacostea). Toate țările românilor se cheamă țări românești, dar numele acesta fascinant a fost purtat
contant și oficial doar de principatul sud-carpatic.
Moldova, „a doua libertate românească” s-1 închegat politic mai greu, ca urmare a unui destin apăsător. Valurile în migrație – iar migratorii trăiau din jaf
– veneau dinspre est spre vest, ajungeau pentru
prima oară la Nistru și în regiunea dintre Nistru și
Carpați și, când se retrăgeau, părăseau mai întâi
Transilvania, Țara Românească și abia la urmă
Moldova. Tătarii, de exemplu, au prădat periodic în
spațiul românesc între 1241 și 1717. În aceste cinci
secole, atacatorii stepei intrau mai întâi în Moldova
și o părăseau, cu trofeele furate și cu robii, abia la
urmă. Dar Moldova s-a revanșat altfel, dând cele
mai mari valori creatoare din întreg spațiul românesc. Săracă material, Moldova a ajuns să fie cea
mai prosperă din punct de vedere spiritual. Moldova l-a dat țării și pe cel mai important voievod medieval din istoria tuturor românilor, anume Ștefan
cel Mare. În fine, Transilvania nu a fost niciodată țară românească unită sub aspect politic, deși primul
voievod/ duce român (semilegendar) pomenit în istorie (pe la anii 900), cu putere suverană (dominium habebat, adică „avea domnia”), este Gelou,
„un anume român” (quidam Blacus). El domnea
undeva pe Someșuri, la confluența lor, într-o țară

de mărimea a trei-patru județe actuale. Dar, în ciuda stăpânirilor străine de mai multe feluri, extinse
pe durata a aproape unui mileniu, Transilvania a
păstrat mereu legături speciale cu cele două voievodate extracarpatice. Nicolae Iorga, ca și Dimitrie
Cantemir, vedea după etnogeneză o Țară Românească prezentă oriunde se găseau români. Aceasta, de la un timp, s-a împărțit „în două domnii și,
alături, o stăpânire străină”. Din această unitate genuină a mai rămas doar ideea unității. „Stăpânirea
străină” de „alături” este voievodatul Transilvaniei,
întregit cu regiunile adiacente dinspre nord și vest.
Dar de ce Cantemir și Iorga vorbesc despre
Țara Românească veche și unită care „s-a despărțit apoi”? Dimitrie Cantemir, primul savant român
(cu o conștiință clară de român) de talie europeană,
vedea o continuitate perfectă de la romani la români și chiar o identitate romani-români. El nu a
fost romantic întârziat (ca Iorga), ci preiluminist și
nici nu a fost deformat de lupta politică pentru unitatea națională. Cantemir își subintitula cu tâlc Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, publicat
într-o primă ediție la Sankt Peterburg, în anul 1717,
de la Nașterea Mântuitorului (sau 7225, de la Facerea Lumii). Aici, autorul afirmă clar, din primele pagini, că neamul romano-moldo-vlahilor „necurmat
lăcuește în Dachia (adecă în Moldova, în Țara
Munteniască și în Ardeal)”. Unitatea și romanitatea
apar însă exprimate peste câteva pagini, loc în care se arată, de fapt, titlul dezvoltat al lucrării: „Hronicon a toată Țara Româniască (care apoi s-au înpărțit în Moldova, Munteniască și Ardealul) din descălecatul ei de la Traian înpăratul Râmului. Așijderea pentru numerele (adică numele) carele au avut
odată și carele are acmu. Și pentru romanii cari de
atunce într-însa așăzindu-să, într-aceiași și pănă
acmu lăcuesc”. Lucrarea îi așază pe români între
popoarele romanice, în cadrul lor european firesc.
Concepția acestui savant moldovean despre unita-
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tea poporului său este exprimată în texte variate,
dar reiese în chip sintetic dintr-un pasaj aflat în Historia Moldo-Valachica: „Astfel, astăzi moldovenii,
muntenii, vlahii transalpini, basarabenii și epiroții se
numesc pe sine cu toții cu un nume cuprinzător, nu
vlahi, ci români, iar limbii lor neaoșe îi spun limba
română”. În acest text, prin formula „vlahii transalpini”, se înțeleg românii de peste munți, adică transilvănenii, plasați și ei, ca și ceilalți, în corolarul unității românești, în ciuda țărilor, despărțite sub aspect politic, locuite de acești români. Pentru Cantemir, Dacia unită și fericită din epoca romană a continuat să trăiască, deși s-a „înpărțit” ulterior în trei,
iar românii medievali erau adevărații romani de la
începuturile erei creștine. În aserțiunile de mai sus,
Cantemir nu vine cu noutăți și nu face decât să
consemneze locuri comune, remarcate încă din
secolele al XIV-lea – al XV-lea de către umaniștii și
călătorii străini, întărite de către cronicarii și umaniștii autohtoni (născuți în Țările Române și în provinciile locuite de români, de etnie românească sau
nu), reluate de străini (savanți, clerici, militari, artiști,
soli sau simpli comercianți), demonstrate de istoricii
și cronicarii secolului al XVII-lea și de cei următori.
Le-am scris toate acestea – și aș mai fi putut
scrie mii de pagini pe această temă – ca să se înțeleagă de la început unitatea românească și identitatea poporului român. Acestea nu sunt mai grozave decât unitățile și identitățile altor popoare, dar nu
sunt nici mai prejos. Dacă am face comparații cu
francezii, germanii, italienii, polonezii rușii, ungurii
etc. am băga de seamă ușor că „toate-s vechi și
nouă toate”. Nu există țări care să nu fie formate
din provincii istorice și nici popoare care să nu fie
compuse din ramuri mai mult ori mai puțin asemănătoare și deosebite în același timp. Provinciile
noastre istorice au individualitatea lor, dar aceasta
nu este mai pronunțată decât a Burgundiei în cadrul Franței sau a Bavariei în cadrul Germaniei.
Transilvania, în sens larg, cuprinde Transilvania
propriu-zisă (vechiul voievodat), Banatul, Crișana și
Maramureșul. Țara Românească se compune din
Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Moldova era alcătuită până la 1775 din Țara de Sus și Țara de Jos,
dar apoi s-a tot împărțit, prin voia străinilor, încât a
ajuns să se alcătuiască din Moldova propriu-zisă,
din Bucovina și Basarabia. S-a mai scris, în epoca
renașterii naționale, că Munții Carpați sunt coloana
vertebrală a poporului român și a spațiului românesc. Transilvania propriu-zisă (și Maramureșul) se
află în interiorul arcului Carpaților și are munții drept
scut (mai ales de unde venea primejdia cea mare,
dinspre Soare-răsare). Cea mai tulburătoare veste
despre Transilvania este, însă, aceea că, până la

1918, nu a făcut parte niciodată dintr-un stat românesc, că a suferit, în cazul românilor, cea mai puternică campanie de deznaționalizare, că a suferit
cea mai adâncă discriminare tot în privința românilor, că a cunoscut cea mai amplă mișcare de
emancipare națională și, totuși, s-a prezentat la
apelul Unirii cu cel mai mare procentaj de români
din totalul populației (circa două treimi din populația
totală). Nici aici, recensământul austro-ungar din
1910 nu arăta adevărul, dar recensămintele oficiale
din Bucovina și în Basarabia erau și mai drastice în
privința românilor, arătau procentaje și mai mici. De
aceea, demografii onești au caracterizat Transilvania drept adevărat rezervor etnic românesc. În perioada desfășurării luptei de emancipare națională
din Epoca Modernă, când, pe lângă argumentele
vechimii și nobleței popoarelor, își face loc și argumentul demografic, unii reprezentanți ai națiunilor
politice transilvane recurg la anumite subterfugii. În
fața numărului majoritar al românilor din Transilvania – conform recensămintelor austriece, aceștia
reprezentau circa două treimi din întreaga populație
– ei aduc următoarea explicație, adiacentă celor
mai vechi, de aceeași factură: Transilvania s-a umplut cu români abia în secolul al XVIII-lea, când românii din Principate, loviți crunt de regimul fanariot,
și-ar fi luat lumea în cap, trecând munții în regiunile
intracarpatice. Unul dintre cei mai importanți istorici
români din secolul al XX-lea, David Prodan a demonstrat într-o admirabilă lucrare, apărută în 1944,
falsitatea acestei „teorii” și a dovedit că, dimpotrivă,
fluxul dominant al românilor era invers, adică dinspre Transilvania habsburgică spre Moldova și Țara Românească. De unde vine și numărul mare de
sate de „ungureni” (români veniți dintre „Țara Ungurească”) situate sub munte, în regiunile extracarpatice. Tot de aici vine și numele baciului „ungurean”,
adică al românului transilvănean din „Miorița”.
Și mai tulburător este faptul că Transilvania,
dincolo de această revărsare etnică, a fost și un rezervor politic românesc. Pentru aceasta, este suficient să se ia în calcul descălecatul dinspre nord
(Maramureș) în Moldova și cel dinspre sud (Făgăraș) în Țara Românească. Cum și de ce s-au putut
întâmpla toate aceste lucruri?
Vom încerca să răspundem unor asemenea
întrebări pentru raporturile transilvăneano-moldovene, urmărind firul istoriei. Nu vom putea găsi răspunsuri tranșante, dar măcar vom rememora faptele și vom putea trage anumite concluzii. Chiar și
înainte de aceste concluzii, se poate spune că destinul Transilvaniei în raport cu Moldova este unul
surprinzător. Dar la fel este și destinul Moldovei față de Transilvania.
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Gheorghe CLIVETI
NOTE INTRODUCTIVE LA O ISTORIE A MODERNITĂȚII ROMÂNEȘTI
(Partea a III-a)
Redefinirea dimensiunii temporale și a conținutului (fenomenologiei) epocii moderne a fost de
bun augur pentru „mersul” cercetărilor de specialitate, pentru „programa didactică” de profil din România anilor ’70 și ’80 ai secolului trecut. O redefinire ce s-a regăsit în una mai largă, a reperelor de
bază ale sintezei naționale. Au fost anii când au
fost reluate, de la stadiul atins înainte de 1945, și
aprofundate marile teme ale istoriei românilor. Au
fost, de asemenea, scrutate sau efectiv încercate și
teme noi, consacrate prin lucrările congreselor internaționale ale istoricilor. Semnificativ, pentru un
atare reviriment științific, era prestigiul cursurilor de
istoriografie, ținute de Pompiliu Teodor la universitatea clujeană1, de Vasile Cristian la universitatea
ieșeană2 și de Lucian Boia la universitatea bucureșteană3, cursuri la „întâlnire” cu direcții de cercetare probate, cu notorietate, de Al. Zub4 și de Al.
Duțu5. „La modă” au ajuns studiile de istoria culturii
și ideilor6, de istoria relațiilor internaționale7, de isto--------------------------------------------------------

ria mentalităților8. Tema națiunii9, redevenită axială
pentru istoria modernă, a determinat o sensibilă
detașare a istoriei sociale10 de expresii redundante
în producțiile istoriografice din anii 1948-1964, expresii precum „masele populare făuritoare conștiente ale istoriei”, „statul – instrument în mâna claselor dominante pentru exploatarea claselor producătoare de bunuri”, „regimul burghezo-moșieresc” etc. Mai greu a fost să survină o atare detașare în cazul istoriei politice11 sau în cel al istoriei
-------------------------------------------------------tiunii române” ca problemă internațională, Iași, 1975; Diplomația europeană și cauza română, 1856-1859, Iași, 1979 etc.; v.,
cu titlul de referință pentru epoca modernă, și Dan Berindei, Din
începuturile diplomației române moderne, București, 1965; Gh.
Căzan și Șerban Rădulescu-Zoner, România și Tripla Alianță,
1878-1914, București, 1979; Teodor Pavel, Mișcarea românilor
pentru unitate națională și diplomația Puterilor Centrale, vol. I-II,
Timișoara, 1979-1983; România în relațiile internaționale,
1699-1939, coord. L. Boicu, V. Cristian, Gh. Platon, Iași, 1980.
8 V., pentru orientarea cercetărilor, Al. Duțu, Dimensiunea umană a istoriei. Direcții în istoria mentalităților, București, 1986.
9 D. Prodan, op.cit.; v. și ediția din 1984; v. și Les Lumières et
la formation de la conscience nationale chez les peuples du
sud-est européen, București – Association internationale
d’études du sud-est européen, 1970; Stat-Națiune-Societate.
Interpretări istorice, coord. N. Edroiu, Aurel Răduțiu, Pompiliu
Teodor, Cluj-Napoca, 1982; N. Bocșan, Contribuții la istoria
iluminismului românesc, Timișoara, 1986 etc.
10 Revelatorii, în sensul respectivei detașări, s-au dovedit cărțile
lui David Prodan: Răscoala lui Horea, vol. I-II, București, 19791984; Idem, Problema iobăgiei în Transilvania, 1700-1848, București, 1989; v. și Gh. Platon, Domeniul feudal din Moldova în
preajma revoluției de la 1848, Iași, 1973; Populație și societate,
coord. Șt. Pascu, vol. I-IV, Cluj-Napoca, 1972-1980.
11 Tonul istoriei politice a fost dat de specialiști bucureșteni, mai
apropiați de fonduri de arhive strict centralizate și controlate; v.
Traian Lungu, Viața politică din România la sfârșitul secolului al
XX-lea (1888-1899), București, 1967; Idem și M. Iosa, Viața politică în România, 1899-1910, București, 1977; An. Iordache,
Viața politică în România, 1910-1914, București, 1972; Paraschiva Câncea, Viața politică în România, în primul deceniu al
independenței de stat, București, 1974; Apostol Stan, Grupări și
curente politice în România, între Unire și Independență,

1 Pompiliu Teodor, Evoluția gândirii istorice românești; Idem, Interferențe iluministe europene, Cluj-Napoca, 1984.
2 V. Cristian, op. cit.; v. și Idem, Contribuția istoriografiei la pregătirea revoluției române de la 1848, București, 1985.
3 Lucian Boia, Evoluția istoriografiei române, București, 1976.
4 Al. Zub, Junimea, implicații istoriografice, 1864-1885, Iași,
1976; Idem, A scrie și a face istorie, Iași, 1981; Idem, De la istoria critică la criticism; Idem, Istorie și istorici în România interbelică etc.
5 Al. Duțu, Cărțile de înțelepciune în cultura română, București,
1972; Idem, Umaniștii români și cultura europeană, București,
1974 etc.
6 Idem, Sinteză și originalitate în cultura română, 1650-1848,
București, 1972; Idem, European Intelectual Movement and
Modernization of Romania, București, 1981; Paul Cornea,
op.cit.; Z. Ornea, Junimea și junimismul, București, 1978;
Culture and Society, coord. Al. Zub, București, 1985; Dan Berindei, Cultura națională română modernă, București, 1986 etc.
7 Cu totul meritorii, pentru epoca modernă, s-au dovedit cărțile
lui Leonid Boicu: Austria și Principatele Române în vremea
războiului Crimeii, 1853-1856, București, 1972; Geneza „ches-
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economice1, ambele continuând să fie strict controlate de „foruri de partid”, asumate, tot ambele, direcțional, de Institutul de Istorie a P.C.R. Dincolo
însă de unde „scăderi” sub raport valoric, de inerente, atunci, compromisuri cu factorul politicoideologic, revirimentul istoriografic pe care l-am
prezentat, desigur, succint, s-a dovedit destul de
puternic spre a suscita o nouă sinteză națională.
Problema realizării acesteia avea să se și pună, cu
acuitate, în perspectiva și la momentul Congresului
Internațional de Științe Istorice de la București, for
științific ce a avut loc în anul 1980. A și fost încercată, cu acea ocazie, realizarea măcar a primului
volum din noul tratat. Din păcate, imixtiunea abuzivă a factorului politico-ideologic în problemele istoriografiei avea să diminueze fervoarea sintezei.
Pentru istoricii „de profesie” a fost important să nu
se ajungă la o reluare, „cu îmbunătățiri”, a tratatului
din anii ’60, ci la elaborarea unuia esențialmente
științific, cu repere căutate în „sintezele clasicilor”,
programate, de altfel, acestea, spre a fi reeditate2.
S-a cerut „colectivului” de elaborare a tratatului plata unui anumit „tribut” factorului politico-ideologic,
cuprins subit, acesta, de „tracomanie” și apăsat de
„indicația” rescrierii istoriei contemporane a României după datele biografiei lui Nicolae Ceaușescu.
Un „tribut” pe care, cum atestă recent Dan Berindei, istoricii „de profesie” au refuzat să-l plătească3.
Noul tratat a rămas o problemă deschisă, fără a i
se fixa „un termen de realizare”. În anii ’80, „la ordinea zilei”, pentru ceea ce era denumit „frontul istoriografic român”, a ajuns, din nou, „manualul unic”,
străbătut, e drept, nu atât de teze marxist-leniniste,
ca „manualul unic Roller din anii 1948-1958”4, cât
de simbioza acelorași teze, „adaptate creator”, cu
naționalismul comunist, o întreprindere „didacti-

co-științifică”, “noul manual”, din care partea privind
epoca modernă a căzut „în sarcina” colectivului de
specialitate de la Universitatea „Al. I. Cuza”5; o parte căreia profesorul Gh. Platon, printr-o asiduă elaborare6, i-a conferit valențele unei realizări de sine
stătătoare, probantă, între altele, pentru elasticizarea delimitărilor cronologice ale epocii moderne românești, cu stabilirea (identificarea) începuturilor
acesteia prin secolul XVIII, în premergerea revoluției de la 1821. În legătură cu aceleași începuturi a
fost pusă, între specialiști, problema unei etape extensibile „de trecere de la medieval la modern”, ca
însemn că, la o nouă mare sinteză, avea să conteze prioritar relevarea sensurilor profunde, durabile,
ale vieții naționale și tot mai puțin convenirile asupra unor delimitări cronologice. Un fapt evidențiat și
de unele „mici sinteze” sau „manuale” produse, până la 1989, mai ales „în străinătate”7, iar după căderea regimului comunist, mai ales „în țară”8, până
să prindă formă și conținut noul tratat sub egida
Academiei9. În ceea ce privește aspectul strict al
periodizării, noua mare sinteză aduce aminte mai
curând de cea iorghiană decât de tratatul din anii
1960-1964, produs, atunci, tot sub egida Academiei. Fiecare dintre cele opt volume ale noului tratat,
deja publicate, poartă „titlu de sublimă edificație”:
volumul I, Moștenirea timpurilor îndepărtate; volumul II, Daco-romani, romanici, alogeni, coordonator
D. Protase; volumul III, Genezele românești, coordonatori Ștefan Pascu și Răzvan Theodorescu; volumele IV, De la universitatea creștină către „Europa patriilor”, coordonatori Ștefan Ștefănescu, Camil
Mureșanu; volumul V, O epocă de înnoiri în spirit
european, 1601-1711/1716, coordonator Virgil
Cândea; volumul VI, Românii între Europa clasică
și Europa Luminilor, 1711-1821, coordonatori Paul
Cernovodeanu și Nicolae Edroiu; volumul VII, tomul I, Constituirea României moderne, 1821-1878,

-------------------------------------------------------1859-1877, București, 1979 etc. Au fost și studii în spirit obiectiv, văzute, la timpul lor, ca „acte de curaj”: V. Russu, Instituirea
și organizarea regimului politic al burgheziei și moșierimii (februarie-iunie 1866), în Analele Științifice ale Universității „Al. I.
Cuza” Iași, Istorie, XVI, 1970, p. 151-163; Idem, Cauzele luptelor politice între grupările liberale și conservatoare în anii instabilității guvernamentale și parlamentare (1866-1871), în
„Cercetări Istorice”, (serie nouă), 9-10, 1978-1979, p. 411-437;
I. Bulei, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator, București, 1987 etc.
1 Ca lucrare considerată, adeseori, de referință pentru istoria
economică a României moderne, v. Victor Axenciuc și I.
Tiberian, Premisele economice ale statului unitar român, București, 1989.
2 A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, ed. Al. Zub;
N. Iorga, Istoria românilor, ed. Gh. Buzatu și Victor Spinei; ambele ediții, în curs de finalizare.
3 Dan Berindei, Prefață la Istoria românilor, vol. I. Moștenirea
timpurilor îndepărtate, coord. M. Petrescu-Dâmbovița și Al.
Vulpe, București, 2001, p. XIX.
4 Andi Mihalache, Istorie și practici discursive în România „democrat-populară”, București, 2003, p. 144-158.

-------------------------------------------------------Gh. Platon, Istoria modernă a României, București, 1985.
6 V., spre exemplu, Idem, Geneza revoluției române de la
1848. Introducere în istoria modernă a României, Iași, 1980.
7 Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele
noastre, Oakland Ca, 1984; George Castellan, A History of the
Romanians, New York, 1989; după 1989, Catherine Durandin,
Histoire des Roumains, 1995; Keith Hitchins, Rumania,
1866-1947, Oxford, 1994; Idem, The Romanians, 1774-1866,
Oxford, 1996 etc.
8 Gh. Platon, I. Agrigoroaiei, I. Toderașcu și al., Istoria românilor, fasc. I-IV, Chișinău-Galați, 1992; Istoria românilor. Compendiu, coord. I. Agrigoroaiei și I. Toderașcu, Iași, 1996; I. Bulei,
Scurtă istorie a poporului român, București, 1996; Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, București, 1997;
Costin Scorpan, Istoria României, București, 1997; Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea,
Pompiliu Teodor, Istoria românilor, București, 1998 etc.
9 Istoria românilor, vol. I-VIII, București, 2001-2003; ediția a II-a,
revăzută și adăogită, vol. I-VII, X, București, 2010-2015; vol. VIII și IX, în curs de editare.
5
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coordonator Dan Berindei; volumul VII, tomul II, De
la Independență la Marea Unire, 1878-1918, coordonator Gheorghe Platon; volumul VIII, România
întregită, 1918-1940, coordonator Ioan Scurtu1.
La „o repede privire” a titlurilor celor opt volume, deja publicate și sus menționate, ale celei
mai recente și mai întinse sinteze naționale, poate
fi sesizată o oarecare relaxare, chiar obnubilare, a
problemei periodizării. La o lectură mai atentă, însă, a acelorași titluri, ca și a conținutului indicat de
fiecare dintre ele, de cele două tomuri ale volumului
VII, în speță, se poate constata o anumită criză a
respectivei probleme. Epoca (i.e. dimensiunea
temporală a) României moderne a acoperit, în mare, secolul XIX, cu premise ce „s-au legat” prin secolul XVIII, mai clar prin a doua jumătate a acestuia. Constituirea propriu-zisă a României moderne
a demarat la 1821, a cunoscut un proces de fundamentare până la 1878 și o fază de împlinire (i.e.
de întregire) de la 1878 la 1918, încât România întregită s-a regăsit, de la 1918 la 1940, pe o prelungire a celei moderne, dar și pe temeiuri de epocă
nouă, contemporană. Revenind la epoca (i.e. dimensiunea temporală a) României moderne, se
poate observa că aceasta nu apare în concordanță
cu epoca modernă a istoriei românilor, „dusă”
aceasta, retrospectiv, pe întinderea volumelor V și
VI ale sintezei, și sub expresia unei îndelungi „faze
de tranziție… de la medieval la modern”, până spre
începutul secolului XVII. Dincolo de faptul că mai
toată construcția sintezei s-a încărcat de prea întinse „faze de tranziție”, ar fi de observat, aici, că tocmai una dintre asemenea „faze”, cea „de la medieval la modern”, a fost considerată, în sintezele
de până la 1945/1947, ca epocă modernă. Epoca
contemporană din sintezele „clasice” a devenit în
primul tratat de sub egida Academiei, la 19601964, „epoca formării și consolidării capitalismului”,
iar în al doilea tratat, de sub aceeași egidă, la
2001-2003, „epoca constituirii și întregirii României”, altfel spus, epoca modernă. Ca explicație pentru o asemenea glisare în timp a epocii moderne ar
putea fi invocată „succesiunea generațiilor”, dintre
care ultima mereu înclinată fiind spre a aduce cât
mai aproape de trăirile ei epoca istorică zisă contemporană. O glisare de epocă pentru care istoria
românilor nu s-a constituit într-o excepție. Cum bine este știut, înfăptuirea statalității naționale (i.e. a
statalității fondate de principiul național) a ținut, și la
alte entități etno-istorice, mai ales de secolul XIX,

numit și „secolul naționalităților”. Acea statalitate a
fost contemporană înfăptuitorilor ei și a devenit,
sub unghi istoriografic, pe măsura trecerii timpului,
prin secolul XX, modernă, și nu doar la români, ci și
la germani, la italieni, la maghiari, la mai fiecare
dintre popoarele ce au cunoscut „deșteptarea națională”, cu corolarul ei, statul suveran. Doar pentru
istoria francezilor, între popoarele de pe „bătrânul
continent”, s-a impus un „mai timpuriu” început de
epocă contemporană, așa cum a fost el provocat
de Revoluția din 1789, eveniment până la care s-a
și scurs în timp, pentru aceeași istorie, epoca modernă. Prin comparație, însă, cu istoria germanilor,
cu cea a italienilor, și nu numai cu acestea, istoria
românilor, în expresia dată de tratatele Academiei,
se particularizează frapant sub aspectul că asimilează epoca modernă aproape exclusiv, ca timp,
secolului XIX și începutului de secol XX, privând,
astfel, de racordarea clară la acea epocă, Principatele Moldova și Valahia, chiar Transilvania, din secolele XVII-XVIII.
Rămâne, așadar, încă mult de discutat, între
specialiști, pe tema periodizării istoriei românilor, cu
presupunerea unei mai convingătoare elucidări a
dimensiunii temporale a României moderne. Și mai
mult încă de discutat rămâne în privința dimensiunii/ accepțiunii fenomenologice a aceleiași Românii.
La timpul constituirii ei, sub acoperământ de epocă
contemporană, România „nouă” s-a arătat comentatorilor ei drept corolar statal al „deșteptării naționale” și marjă a societății „bazate pe progres”. Așa
a văzut-o A.D. Xenopol, însă sub avertismentul tăios că istoria ei se pătrundea de materialism, „teorie care vrea să reducă viața omenească în întregimea ei la economic”, fiind, de aceea, „complet
eronată”, contrară adevărului că „prin natura sa
omul e făcut să împlinească mai multe nevoi, cu totul independente unele de altele, deși în relație reciprocă și în consecință reciproc influențabile”2.
Autorul primei mari sinteze a așezat sub semnul
modernității fenomene de genul instituțiilor și așezămintelor din secolele XVII și XVIII, pentru a le
aduce, serial și în presupunere cu altele, precum
„deșteptarea națională”, până la „timpurile contemporane lui”. A definit modernitatea României prin
spiritul ce i-a străbătut întregul angrenaj, „complex
determinat” de concursul factorilor politic, social,
economic, cultural. Nu a admis, sub nici un chip,
preeminența factorului economic. O preeminență
anunțată de „istoria sociologică”3 și de care se arăta preocupat mai fiecare istoric, N. Iorga, spre
exemplu, acuzând repercusiunile serioase avute
--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------Ediția a II-a a tratatului include și vol. X, România în anii
1948-1989 (coord. Dinu C. Giurescu); în aceeași nouă ediție,
vol. VII, tom. II, De la Independență la Marea Unire, 1878-1918
(coord. Dan Berindei, Gheorghe Platon, Gheorghe Cliveti,
Gheorghe Iacob).

1

A.D. Xenopol, Teoria istoriei, ed. Al. Zub, București, 1997, p.
333.
3 Al. Zub, Istorie și istorici în România interbelică, p. 283 și urm.
2
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asupra „scrierii istoriei”, pe lângă „dezvoltarea foarte mare a științelor naturale, care înfățișau lucrurile
într-un nex complet, alcătuind un sistem cauzal
terminat”, pe lângă, totodată, „dorința filosofilor…
de a găsi la capătul tuturor lucrurilor un Dumnezeu,
încât să se oprească, ei, cu dispreț asupra evenimentelor istorice”, de sociologie, „știință nouă”, al
cărei „creator”, A. Comte, ar fi apreciat „studiile istorice… numai ca schele pentru ridicarea edificiului
sociologic, zicând: „Dacă se poate studia corpul
omenesc, de ce nu s-ar putea studia tot atât de bine și corpul social? Dar, precum nu păstrezi toate
notițele pregătitoare pentru studiul corpului omenesc, nu e necesar să păstrezi nici materialul pregătitor pentru studiul societății, adică istoria”1. Erau,
se înțelege, motive temeinice pentru istoricii „de
vocație” să respingă devenirea „materiei lor” ca
„sociologie retrospectivă”, o devenire suscitată expres de concepția materialistă. Nu întâmplător,
perspectiva unei atare deveniri a preocupat pe istorici mai mult și mai intens, în „anii interbelici”, decât
tema raportului între tradiționalism și modernitate, o
temă „la modă” prin mediile culturale ale vremii2. Între istorici discuțiile au vizat de regulă concepția și
metoda studiului de specialitate, fiind admisă de ei
cu greu „concepția sociologică”, mai ales dacă
aceasta, infuzionată de marxism, vădea „determinarea materialistă a fenomenelor societății”3. Din
optica elaborării sintezei istorice, „hipercriticul”, pe
atunci, C.C. Giurescu a și înțeles să se dezică vehement de marxism (Nu cred că dezvoltarea vieții
unui popor, ca și a umanității de altfel, se poate explica pornindu-se numai de la fapte de ordin material sau economic, așa cum își închipuie, simplist,
partizanii materialismului istoric)4, el sesizându-se
bine de faptul că în fața „concepției materialiste”,
operantă ca „sociologie retrospectivă”, deosebit de
vulnerabilă era istoria modernă, care, de-abia
profilându-se ca obiect de studiu metodic, nu și-a
asigurat, precum istoria antică și istoria medievală,
un solid instrumentar conceptual și documentar. Și
cu totul vulnerabilă acea istorie avea să fie, după
1945-1947, în fața „tezelor marxist-leniniste”, conform cărora conținutul ei era dat de „formarea și
consolidarea capitalismului”. România modernă
devenea cumva un concept incomod aplicării „noilor teze”, în locul său fiind preferată expresia de

„România capitalistă” sau, mai rău, cea de „România burghezo-moșierească”. O revenire a conceptului de România modernă în „practicile discursive”5
s-a produs, treptat, după 1964, pe fondul considerării epocii moderne ca „epocă a formării și afirmării
națiunii, a constituirii statului național”. Tema modernității s-a regăsit din nou în actualitatea istoriografică, sub provocări date acesteia și din perimetrul istoriei literare6. Numai că, spre deosebire de
istoria literară, unde tema modernității a contat sub
raportul esteticii, în istoriografie aceasta a prezentat
interes ca „procesualitate structurală”, ca paradigmă a dezvoltării, ca „modernizare”7. O procesualitate care, urmând mai ales „date materiale” și relevând determinismul economic al fenomenologiei
istorice, s-a văzut turnată peste armătura „procesualității modului de producție capitalist”. Și apare
astfel turnată în cuprinderea volumului VII al recentului tratat al Academiei, cu deosebire în cuprinderea tomului II al volumului menționat. Departe de a
releva, precum modernitatea, forme de conștiință a
unui anume timp istoric8, „procesul de modernizare” apare prezentat ca unul „de creștere sau de
dezvoltare”, atestabil abuziv prin tabele statistice.
Conectat strâns, adeseori „forțat”, constituirii statului național, „procesul de modernizare” nu prea
apare menit să evidențieze, prin el însuși, tema mai
încărcată fenomenologic a modernității pentru istoria românilor.
Tema modernității are, se știe, rădăcini
adânci în istoria culturii și ideilor. A adoptat-o,
într-un spectru larg de semnificații, istoria civilizației. S-a impus ca temă consonantă spiritului genuin
al istoriei, fiindcă, nota Adrian Marino, „ori de câte
ori accentul cade pe analitic și descriptiv, noțiunea
de modernitate este preferabilă… oricărui alt derivat al noțiunii de modern…, nota dominantă a modernității rămânând în mod incontestabil noutatea
temporală definită ca atare prin raportare la o etapă
veche”9. „Se explică”, de aceea, „raporturile”: antic
și modern (de la „micimea” modernilor, „văzuți” de
Bernard din Chartres, încă prin secolul XII și prin
-------------------------------------------------------Andi Mihalache, op.cit., passim.
6 Adrian Marino, Modern, modernism, modernitate, București,
1970, passim; Matei Călinescu, Cinci fețe ale modernității. Modernism. Avangardă. Decadență. Kitch. Postmodernism, București, 1995, p. 46 și urm.
7 V., cu titlu de referință, Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V.
Cristian, I. Agrigoroaiei, Cum s-a înfăptuit România modernă. O
perspectivă asupra strategiei dezvoltării, Iași, 1993; v. și Nicolae Bocșan, Toader Nicoară, Sorin Mitu, V. Vese, Manual multifuncțional de istorie modernă a României, Cluj-Napoca, 1998,
passim.
8 Matei Călinescu, op.cit., p. 20; v. și Gerard Delanty, Social
Theory in a Changing World. Conceptions of Modernity, Polity
Press (f. a.), p. 3-5, 17-19.
9 Adrian Marino, op.cit., p. 16, 117.
5

-------------------------------------------------------N. Iorga, Istorie și sociologie, lecție de deschidere, 1903; v.
Idem, Generalități cu privire la studiul istoriei, ed. A. Pippidi, p.
90 și urm.
2 Eugen Lovinescu, op.cit., passim; Al. Zub, op.cit., p. 231-236;
v. și Z. Ornea, Tradiționalism și modernitate în deceniul al treilea, București, 1980, passim.
3 Al. Zub, op.cit., p. 165-185.
4 C.C. Giurescu, Istoria românilor, vol. I, București, 1935 (Prefață); v. și Al. Zub, De la istoria critică la criticism, p. 263.
1
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„comparație” cu anticii’, „ca niște pitici neînsemnați
cocoțați pe umerii unor uriași”, la „triumful” modernilor, prin secolele XVII-XVIII, în expresia unei Querelle des Anciens et des Modernes sau de The
Battle of the Books1, clasic și modern2, tradițional/
tradiționalism și modern/modernitate (de la considerarea „modelului occidental” al modernității „altoite” pe tradiție la „criza de conștiință a esticilor” sub
necesitatea „aruncării tradiției la coș” și a adaptării
la „modelul avansat”, a „imitării” acestuia3. Cu deosebire raportul între tradiție și modernitate a străbătut gândirea modernă, la mai toate nivelurile ei:
politic, juridic-instituțional, cultural. Un raport în care
modernitatea s-a impus prin resorturile sale raționale, atingând tensionat „valorile spirituale… ale
bunei tradiții, ale religiei creștine, în fond”, și atrăgându-și, de aceea, „critici conservatoare” și chiar
reacția „de ultimă oră” a postmodernismului (We
hope to do to Nature, Reason and Truth what the
eighteenth Century did to God!4). Sub unghiul devenirii istorice, modernitatea, presupunând secularizarea statului, a legilor și instituțiilor, recunoașterea unei împliniri a omului în imanentul „lumesc”, a
omului credincios pe mai departe în mântuirea sufletului său „după vrere divină” (i.e. în transcendent), s-a impus față de „așezămintele” medievale,
„făcând”, astfel, epocă, numită modernă. În „numirea” sau „definirea” respectivei epoci s-a ajuns însă, de mai bine de un secol încoace, să se pună tot
mai mult accentul pe factorii materiali, pe determinismul material al existenței, în beneficiul științific al
„istoriei sociologice”. În locul termenului de modernitate, a devenit „preferat”, tot mai evident pe timpul
celei de-a două jumătăți a secolului XX, cum s-a și
constatat, termenul de „modernizare”, cu „echivalente” precum: „europenizare”, „occidentalizare”,
„civilizare”, „industrializare”, „urbanizare”, „transformări revoluționare” („européanisation, westernization, Zivilisierung, industrialisation, urbanisation,
transformations révolutionnaires”5). Un termen, cel
de „modernizare”, mai anevoios „definibil” decât
„perceptibil procesual”, încât s-a și putut aprecia că
„preferința” pentru el a semnificat triumful sociolo-

giei asupra istoriei6. Un termen ce nu indică forme
de conștiință a unui anumit timp istoric, precum indică termenul de modernitate, ci „o permanentă acțiune de îmbunătățire a ceva deja făcut…, acțiunea
de modernizare fiind, de aceea, generatoare
de iluzii și mituri”7. O aplicare a lui unui fenomen
„de-abia în facere” suferă, inexorabil, de anacronism. O elucidare a lui, până la a-i justifica „preferința” față de termenul de modernitate, nici nu pare
să fi survenit încă, cu toate încercările din ultimul
timp, unele în chiar istoriografia noastră8. Despre
„modernizare”, cu referire la cazul României, pare,
de altfel, să fie mai confortabil „de scris și de vorbit”
din perspectiva secolului XX decât din cea a epocii
propriu-zis moderne9! Rămâne, oricum, măcar discutabil să se aprecieze „modernizarea” ca sinonimă înfăptuirii României moderne, să se pretindă că
„orice analiză a perioadei (acelei înfăptuiri) trebuie
să fie dominată de problematica modernizării”10. O
„problematică” ce a părut „de bon ton”, măcar sub
raport istoriografic, prin anii ’70 și ’80 ai secolului
trecut, ea tinzând, atunci, a o substitui pe cea a
„modului de producție capitalist”. Ea ar putea însă
cu greu ascunde inconvenientul nu doar metodologic că termenul pe care-l focalizează, cel de „modernizare”, un termen pretins integrator, se dovedește, ca și cel de „mod de producție”, de fapt uniformizator. Sub expresia că „societatea românească, în ansamblul ei, se moderniza, la fel și mai fiecare dintre domeniile acesteia, economic, social,
instituțional, cultural”, apar situate pe coordonate istorice uniforme, adeseori în mod statistic, fenomene care, între ele sau între fazele evoluției lor, au
prezentat inerente „diferențe specifice”.
(Urmare din SCRIPTOR nr. 3-4 și nr. 5-6/ 2021)

-------------------------------------------------------Vezi, cu titlu de referință, W. Zapf, Die Soziologische Theorie
der Modernisierung, Mannheim, 1974; H.U. Wehler,
Modernisierungs Theorie und Geschichte, Göttingen, 1975.
7 Vezi Adrian Marino, op.cit., p. 73.
8 Al. Duțu, Deux périodes de promesses, în RESEE, XXX, 3-4,
p. 177-182; Al. Zub, La modernisation et ses nuances, în
RESSE, nr.cit., p. 295 și urm.; Daniel Barbu, La modernisation
et le pouvoir des intelectuels, în RESEE, nr.cit., p. 297-300.
9 Al. Zub, Cultură istorică și modernizare în România secolului
XX, în vol. Modernizarea în spațiul românesc, p. 17-25; I.
Agrigoroaiei, Modernizarea societății românești în perioada interbelică, în loc.cit., p. 36-49.
10 Vezi Istoria românilor, vol. VII, tom. II, ed. 2003, p. 44-56; Istoria României. Compendiu, coord. Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, 2004, p. 547-570.
6

-------------------------------------------------------Matei Călinescu, op.cit., p. 15, 26.
2 Adrian Marino, op.cit., p. 9-35.
3 Vezi H.-R. Patapievici, Discernământul modernizării. 7 conferințe despre situația de fapt, București, 2004, p. 87-89.
4 Vezi Richard Rorty, The Continuity between the
Enlightenment and Postmodernism, în What’s Left of
Enlightenment? A Postmodern Question, ed. by Keith Michael
Bauer and Peter Hanns Reill, Stanford, 2001, p. 19.
5 Constantin Iordan, Modernisation: repères d’un processus
historique dans le sud-est européen, XIXe – début du XXe
siècles, în „Revue des Etudes Sud-Est Européennes” în continuare: RESEE, XXX, 3-4, 1992, p. 301 și urm.
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Eugen URICARU
SLATINA
Pentru mine, care am fost prin Slatina de
mai multe ori, așezarea aceasta străveche, de la
capătul de vest al Munteniei ori de la capătul de
est al Olteniei, rămâne un mister. Nu am greșit
când am spus – prin – și nu la sau în Slatina, deoarece cred că este greu să intri în miezul acestui
oraș. În primul rând pentru că sunt două aglomerări distincte – o parte veche, cu multe clădiri de
epocă însă îndeajuns de delabrate ca să-ți treacă
cheful de parfum de epocă și o parte nouă, din
blocuri, cincizeci de blocuri turn sunt mândria, care
nu au ce să-ți spună decât să încerci să dormi fără
coșmaruri. Și totuși, Slatina înseamnă în slavă și
chiar în latina vulgară același lucru – sărătură. Așa
au fost denumite zonele unde aciditatea solului nu

permitea o vegetație abundentă. A fost locuită din
cele mai timpurii vârste ale umanității, probele arheologice fiind numeroase, mai ales cel din neolitic, epoca bronzului și a fierului. Din vremea Imperiului Roman au rămas dovezi importante a vieții
sale de colonie romană în această Moesie. Asta
nu poate justifica fanteziile etimologice de mai târziu, de tot hazul, care susțineau că Slatina este
contragerea unui nume glorios – Stela latina.
Așezare strategică pentru orice administrator
al autorității, trecerea Oltului, lesne în dreptul Slatinei se cerea vămuită, la anul 1368, Vodă Vladislav
I – Vlaicu, dă un decret care ne-a rămas ca fiind
cel dintâi cunoscut, prin care reglementează vama
de la Olt. Era o vamă internă care constituia una
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din principalele surse de venit și autoritate ale Voievodului. Peste ani, în 1522 marele Voievod Radu, zis de la Afumați, un vajnic combatant pe frontul anti-otoman, a purtat mai multe războaie decât
ani de domnie, care au fost în număr de 22. Piatra
sa de mormânt fiind păstrată până astăzi. A fost
victorios în bătălia de la Slatina dusă împotriva oștilor Sultanului. Peste trei sute de ani, la Slatina,
Tudor Vladimirescu se întâlnește cu Iancu Jianu,
vestitul căpitan de haiduci, și stabilesc împreună o
înțelegere care să ducă la înfăptuirea planului de
emancipare a țării. Astăzi, poate ar trebui să cercetăm cu multă atenție și mai mare interes sensurile profunde ale Mișcării social – politice conduse
de Tudor, acum la 200 de ani de la evenimente.
Cred că vom avea mari surprize nu doar din cauza
unor coincidențe tulburătoare. Așadar, Slatina își
are locul său bine definit în istoria românilor. Bine
definit dar rău luminat.
Altfel, din Slatina ne vin ecouri culturale de
primă importanță. Barbu Paris Mumuleanu, poetul
nemurit de Mihai Eminescu în Epigonii era slătinean. La fel Eugen Ionescu. Autoarea inegalabilului roman Iarna fimbul, Alice Botez și Ion Minulescu aparțin Slatinei. Tot așa istoricul literar Dumitru
Caracostea. Nume mari ale culturii române care
fac din Slatina un oraș cultural, măcar virtual. O
mânăstire ctitorită de Mihai Viteazul și o biserică
ridicată de Mitropolitul Varlaam ne arată că însem-

nătatea spirituală și culturală a acestui oraș ar trebui să fie cu mult mai vizibilă.
Dezvoltarea industrială a Slatinei plină de
ambiție s-a produs după anii 1960. Ea nu este legată de o particularitate locală ce ar trebui să o favorizeze. Exagerând, ea seamănă cu construcțiile
extravagante ale șeicilor arabi în deșert. De ce s-a
construit Combinatul de Aluminiu, un consumator
uriaș de energie electrică acolo? Nu știu. Alumina,
materia primă se produce la Oradea și la Tulcea și
este adusă la Slatina. Energia electrică vine, relativ, de la mari distanțe. Dar asta este deja realitatea și trebuie să ținem cont de ea. Slatina nouă a
fost construită pentru această industrie și nu are o
legătură de continuitate cu Slatina veche care a
supraviețuit, totuși. Coexistența celor două Slatine
rămâne pentru mine, cel puțin, un mister. De aceea cred că, în deceniile următoare, Slatina va reprezenta modelul de dezvoltare al României. Ceea
ce se va întâmpla acolo se va întâmpla peste tot.
Dezvoltarea naturală, dar înceată și creșterea rapidă, necondiționată trebuie să-și găsească o cale
de împăcare. Stau cu ochii pe acest oraș experiment care a dat și o pletoră de fotbaliști, a dat-o și
pe Mădălina Ghenea, cea care s-a logodit cu mai
toți bărbații importanți ai cinematografiei mondiale
de azi și unde Pirelli a decis să ridice o a doua fabrică. Știu ei ce știu despre Slatina.

Mănăstirea Clocociov
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Ioan RĂDUCEA
PRIMUL ȘI CEL MAI UITAT
La opt decenii de la apariția ediției princeps,
ne este tot mai clar că romanul Panica vine din
văzduh (Poboiowisko), al scriitorului polonez Bogusław Kuczyński (21 I 1907 – 13 VII 1974), se încadrează seriei, Dumnezeu știe cât de ample, de scrieri importante ignorate. Mai întâi, romanul nu a fost
publicat niciodată în originalul său polonez (unde
poartă titlul Strach przychodzi z nieba), așa cum a
fost el scris, în satul Neicu de lângă Panciu (jud.
Putna, azi jud. Vrancea), în toamna anului 1939.
Autorul, ofițer abia scăpat din iadul dublei invazii,
germano-sovietice, a Poloniei, a găsit, găzduit fiind
de către țăranul Nicolae Mititelu (Mititeanu?), răgazul necesar redactării, în octombrie-noiembrie, a
primei ficțiuni majore inspirate de urgia războiului al
doilea mondial.
Totul a mers, cum se spune azi, pe repede
înainte și tânărul Kuczyński, abil și în relații literare
(fusese secretarul Zofiei Nałkowska, celebră scriitoare poloneză, de care îl leagă și relații personale
și căreia îi dedică, de altfel, volumul), se mută la
București, îi este prezentat lui Liviu Rebreanu (deja
academician) și obține foarte curând o perfect naturalizată versiune românească: notație alertă, în termeni proprii, fără capcana calcului și fără crispări
arhaice – parcă ar fi scrisă ieri.
Vom înțelege mai bine însuflețirea cu care
s-a lucrat la această traducere dacă vom preciza
că, pentru ea, autorul și-a tălmăcit mai întâi romanul în versiune germană încât, dictate una după alta, frazele de aici să-și găsească, prin publicistul
Leonard Pankorow (care nu cunoștea polona),
echivalentul românesc. Decisivă pentru calitatea
muncii în echipă a celor doi este intervenția lui Liviu
Rebreanu în persoană, care nu doar că a determinat întreaga activitate, asigurând și un bun debușeu editorial (Editura „Cultura românească”, cu tiraje de masă), dar a și stilizat textul în manuscris, a
verificat corectura în tipar și a alcătuit prefața – generoasă, cu succinte dar pătrunzătoare elemente
de analiză și… mai ales cu numele său, al celui

mai important romancier român în viață (apare și
pe copertă). Se poate spune că el este autorul moral al ediției, apărută prin februarie 1940 (a doua
ediție – în 1941) și care a fost bine primită, inclusiv
de critică (Pamfil Șeicaru, 23 februarie: „obsedantă
evocare a tragediei polone”; A. Macovescu, 24 februarie: „reportaj nervos al vertijului tragic”; Ieronim
Sârbu, 3 martie: elemente sufletești în „mișcarea
de masă”; Ștefan Roll, 3 martie: „obsesia martiriului
unui popor” etc.). Mai mult ca sigur, marele scriitor,
a cărui amprentă se simte în text (este necesară
comparația cu originalul polon și cu varianta germană, ambele ajunse la Muzeul Nałkowski din
preajma Varșoviei), se va fi gândit, implicându-se
atât de mult în editare, la soarta țării și a satului său
năsăudean (în curând va fi cotropit, pentru 4 ani,
de armata horthystă) dar și la modul în care, după
celălalt mare război, a preschimbat tragedia familiei
sale, spânzurarea ofițerului Emil Rebreanu de către
austro-ungari, în romanul Pădurea spânzuraților…
În urma ediției românești, încurajat, fără îndoială, și de succesul financiar, Bogusław Kuczyński
(care va părăsi țara prin Iugoslavia – încă nu fusese desființată de Hitler – și se va stabili în Spania,
apoi în Anglia), obține publicarea cărții și în italiană,
spaniolă, portugheză, suedeză și daneză (1-2-3
ediții, în general între 1940-1943). Vorbim deci de
un succes european fulgurant, nu mai puțin trecut
cu vederea ca textul în cauză – deși pare cu neputință să se găsească, pentru vremea războiului, un
al doilea exemplu de acest fel. O ignorare care
obligă, credem, la reevaluarea sociologiei literare a
vremii și la înțelegerea gradelor de libertate pe care
anumite țări și medii, din România și din alte părți,
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au știut (totuși) să le păstreze. Cum este cu putință
să fi apărut, în România dictaturii carliste și apoi a
celei antonesciene (aflată în alianță cu Germania),
în Italia lui Mussolini (la fel, aliata Germaniei), în
Spania lui Franco, în Portugalia lui Salazar, ba
chiar și în Danemarca (semi)ocupată, acest necruțător denunț al prefacerii unei națiuni în turme rătăcind bolnave? Eroismul unor oameni uitați, prilej de
studii și de reconsiderări europene…
Așa după cum prilej de meditație despre căile
reafirmării unei mari opere, ce pare încremenită în
prezentul ei istoric, este contemplarea textului în
sine. Cu toate că narat oarecum clasic, la a treia
persoană (spre deosebire de mai deliberativul roman Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
război a lui Camil Petrescu, alt reper fundamental
în cadrul temei), uzând de o destul de transparentă
proiecție auctorială în text, prin eroul central, Stachowiak – există și alte transfigurări de persoane
reale, precum fratele mai mic al scriitorului, Stanisław, alias tânărul artilerist Bronislaw etc. – romanul
se deschide larg îndrăznelilor epice ale momentului. Multe pagini tatonează un fel de fenomenologie
a bejeniei, așa cum încerca Henry Miller, cam tot
pe atunci, în domeniul erotismului – primul roman
al lui Kuczyński, Kobiety na drodze (Femei în
drum), 1935, prezintă și el această coloratură. Cel
puțin la fel de decisă este prefigurarea romanescului existențialist, mai ales al aceluia de rigoare camusiană, însă față de respectivele scriituri textul
aduce avantajul unei hotărâte determinări epice,
asemănătoare fatum-ului din tragedia antică. Vorbim de determinarea instinctului gregar, căruia protagonistul i se supune mai totdeauna, în disperarea
compromiterii condiției sale mundane. Ca și în
amintita narațiune camilpetresciană, tendința de reechilibrare prin raportare la feminitate constituie o
permanență. Paginile de început, dedicate primei
nopți de război, care se încheie în spaima alarmei
aeriene, consemnează afluxul feminin din micul
apartament a lui Stachowiak: soția sa Maria, adusă
de la țară; sora și două dintre colegele ei, sosite cu
trenul, „tinere și bronzate” – situație arhetipală, vizând nevoia femeii de protecție și care urmează,
conștient sau nu, apocaliptica unui pasaj biblic („În
ziua aceea șapte femei se vor certa pentru un singur om (…)”: cf. Isaia, 4,1).
Atare scene, fapte, expresii simbolice devin
în curând atât de frecvente încât trădează articulațiile unei structuri de adâncime ce angajează semnificațiile (traumatice) esențiale și relativizează epica
alunecare – în tren, în autobuz, în marș forțat – pe
văluritele câmpuri poloneze. A imagina că antologica retragere sub bombardament din „Ne-a acoperit
pământul lui Dumnezeu”, capitolul cel mai teribil din
Ultima noapte… a lui Camil Petrescu, s-a prefăcut

în derută, s-a întins nu pe ore ci pe zile și săptămâni, privind nu o subunitate de ariergardă ci puhoaie de militari (fără arme) și de civili (fără țintă),
înseamnă a-ți face o idee despre mersul general al
acțiunii și despre starea de spirit a eroilor Panicii. În
tulburele petrecerii de gloată, conștiințele ajung să
schițeze o altă coerență socială, izvorâtă din perturbarea relațiilor interumane și mai ales (deși exprimările păstrează decența) din degradarea sexualității.
Dublul sens al percepțiilor, cel controlat de
logica lucidității și cel controlat de intuițiile primejdiei, compromite convenția realului în favoarea unui
cifru simbolic ce se deschide marasmului descompunerii sociale. De aici și utilitatea unei grile de lectură psihologice, dacă nu psihanalitice, care confirmă ascensiunea irepresibilă a pornirilor vitale. La
un popas, Stachowiak mănâncă mult, până nu mai
poate („niciodată nu mâncase atâta”), deși se dojenește singur că se preschimbă în „animal”. Observă pe fața tovarășului de drum o expresie de extaz:
zâmbea „fiicei Melaniei”; însuși este fixat insistent
de ochii unei fete ajunse cu mama și frații ei prin
păduri: ține picioarele desfăcute și, când intră în
vorbă cu străinul, nu și le strânge, doar se face „roșie” și întoarce capul. Rătăcirile refugiului frizează,
pe alocuri, și ideea de călătorie inițiatică, protagonistul întâlnind altădată femei „presărate” prin ierburi, ba chiar, în marș de noapte, un batalion paramilitar de fete („16, 17, 18 ani și mai tinere”). Unele
rămân în urmă, se sprijină una pe alta, își țin bocancii în mână și el se hotărăște să le întreacă (îndepărtarea ispitei), însă dispar cu toatele în cețuri.
Mult se înaintează și în direcția alienării mintale, de la plânsori „amarnice”, venite te miri când,
trecându-se la tulburări de memorie, atitudini paranoide, reacții compensatorii (eroul își adresează o
scrisoare „ca din partea Mariei”), unele dintre ele
compulsive (trecând printr-un oraș dărâmat de
bombe, el strigă, fără să fie adevărat, că tatăl său a
fost constructor etc.). Găsindu-se în catastrofică
ciocnire, evenimențialul personal și fatalismele sociale debușează tumultuos în oniric. Aici, o clară
punere în abis a textului, care constă în coșmarul
unei lupte cu închipuiți „coloniști” germani (capete
de străini ce se ițesc printre scândurile podelei!),
încât Stachowiak se repede la ceilalți, e gata să fie
ucis și, trezit cu greu, încă mai cercetează pe după
pat, pe după dulapuri… Compensatorie și simbolică în cel mai înalt grad, angajând planul intim al ființei naționale, este și copleșitoarea imagine a unei
fetițe de neam mare (autorul însuși, prin mama sa
Leocadia – nume reiterat în text –, descinde din
ilustra familie Leszczyński), întruchipare a fragilității
infantile, care trebuie apărată cu orice preț. Pentru
aceasta se sacrifică două deja ruinate ființe, bunica
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și mama, care „o feresc de orice” (chiar și de priviri,
de discuții și, nu mai puțin, de schije, punându-și,
amândouă, trupurile peste ea). Sprijinit pe această
sintagmă-cheie, nu este de mirare că portretul copilei, dezvoltat pe pagini întregi, în ciuda sobrietății
generale a stilului, angajează poetica hiperbolei,
căci vorbim de vibranta idee a speranțelor unei națiuni: „Figura ei diafană, degetele ei subțiri, cu care
nu-i era îngăduit să atingă nimic, – ochii ei prea
mari, – gura ei mică, abea se puteau zări între
aceste două femei. Era o făptură minunat de delicată” etc.
Asemenea descărcări lirice funcționează și în
alte părți, restrânse uneori la forma unor exclamații
(catastrofice): „amară deznădejde!”, „cumplită jale!”
(când intră în țară, dinspre răsărit, și sovieticii).
Uneori, replicile apar drept fulgerări ale lucidității
într-o mare de trăiri incerte iar lipsa de orizont panicardă este sporită de tehnica acumulărilor jurnaliere de detalii. Decizii cruciale par să parvină dintr-un
hău insondabil de neliniști, negând coerența momentului: o femeie „sărită rău” (un duh al locului?)
determină plecarea eroului din Varșovia „cu ultimul
tren”; o deșteptare „în bezna adâncă” a nopții îl face să-i scuture pe ceilalți, îndemnându-i la drum –
vor afla, curând, că au fugit în ultima clipă, pe singurul drum bun – cel spre România. Se trăiește
într-un amestec de orori și de banalități cotidiene,
de unde stranii asocieri de aserțiuni, în stil telegrafic: „… mulți oameni au fost omorâți și răniți. Prânzul era gata.”
Rămâne totuși suficientă luciditate ca să se
observe, într-o frază ce pune contrapunctic în valoare titlul romanului, că locurile sunt liniștite și că
panica vine odată cu valul de refugiați – nu din văzduh, ci din sufletele turmentate de rătăciri. Decisivă
marcă pentru orientarea psihologistă a textului, care nu se putea sfârși decât tot în această cheie: în
ultimele pagini, oarecum simetrice relatării inițiale,
despre părăsirea Varșoviei care „nu mai este capitală”, asistăm la un transfer simbolic de autoritate
către România. El este inițiat, ca de obicei, pe filieră feminină: soția „președintelui”, soția „comandantului suprem” părăsesc împreună Polonia, apoi guvernul, ambasadele, masele de refugiați, cărora
eroul renunță să li se împotrivească: „Nu vreau să
fiu emigrant! (…) și totuși mergea mai departe”. Paragraful de încheiere stimulează rețeaua arhetipală
poate mai mult decât oricare altul („Înainte de a
ajunge la cea dintâi santinelă română, văzu primul
rând de avioane deasupra orașului Zaleszczyki.
Apoi[,] pe pământul neutru al României, oamenii
coborau dealul în goană, risipindu-se. Ardeau cu
uriașe vălvătăi casele de pe frontieră.”). Este de
ajuns să ne raportăm, pentru enunțul din urmă, la
codul psihanalitic pentru a înțelege că, în flăcări și

pe frontieră fiind, casele semnifică desființarea acelui spațiu a cărui identificare cu cel protectiv al trupului feminin se dovedește a fi cât se poate de
patriotică…
Așadar, în ansamblu, se reușește o etalare a
vulnerabilității umane, printr-o autentică relaționare
a individualului cu colectivul, în condiții de calamitate. Magistrală se dovedește a fi, în condițiile sobrietății de stil, inițiativa raportării la feminitate, înțeleasă drept una dintre cele mai sesizante metode de a
pătrunde dramele existențiale generate de momentul istoric al unui nou (și la fel de tragic) finis Poloniae. Romanul Panica vine din văzduh constituie o
acreditare a valorii superioare a scriitorului polonez
Bogusław Kuczyński – iar dacă și celelalte proze
(dintre care unele, poate, în manuscris) vor putea
face obiectul unor reconsiderări, cu atât mai bine.
Urgente sunt acum (pentru cititorii care se vor bucura, suntem siguri, de savoarea unei revelații „de
epocă”, dar și pentru criticii care vor putea urmări,
de exemplu, înrâuririle lui Rebreanu ori ale Zofiei
Nałkowska) noi ediții, în românește, în alte limbi și,
firește, măcar una – „izbăvitoare”, după cum se exprimă Ion Filipciuc – în original, după manuscrisul
polonez.
N.B. În prefață, Liviu Rebreanu (spre deosebire de restul textului) folosește grafia sînt, atestând
prin aceasta existența sunetului î (și nu u) la pronunția verbului „a fi”, indicativ prezent. Este aceasta
o dovadă de erudiție și de respect pentru pronunția
cu î, larg majoritară pe cuprinsul românesc (cf.
Atlasul lingvistic român), azi neadmisă, indiferent
de grafie, sînt sau sânt, nici măcar ca variantă (deși
tocmai ea este cea etimologică – în pofida falsei
analogii latinizante, pe care se bazează promovarea formelor cu sunt). Altminteri, la ceilalți termeni,
scriitorul academician respectă regula lui â din a în
interiorul cuvintelor, de vreme ce, în afara verbului
amintit, acest grafem exprimă, la fel de bine precum î din i (pe care îl concurează inutil), sunetul
respectiv.
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Nicolae ESINENCU
(Chişinău)

JURNALUL UNUI SCRIITOR (1972-2012)
Sediul Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Simpozion Chișinău – București. Problema
traducerilor.
Asistă Ulici, Blandiana, Breban.
Cimpoi prezintă prezența noastră din partea
scriitorilor de la Chișinău și, când ajunge la mine,
nu știu de ce, pe neașteptate, începe să povestească faptul cum am rupt eu, acum treizeci de ani,
biletul comsomolist.
Dumnealui povestește, iar eu văd, dar văd și
acum noaptea aia: mă-ntorsesei spre ziuă acasă,
adică, la gazda la care trăiam eu cu Cimpoi. Cimpoi, la ora aia, stătea în genunchi peste „Contemporanul” cum cred că sta Hitler asupra hărților Europei pe timpul războiului. Îl salut și, pe loc, îmi
obiectează:
– Nicolae, cum vrei tu să devii scriitor, dacă
tu nopți întregi umbli aiurea. Mai citește ceva!
Ce mă va fi apucat atunci, când mă aud zicând:
– Ce o să fac eu în viața asta, Mihai, voi niciodată n-o să faceți!
– Da ce-o să faci? întreabă Mihai cu bine cunoscutul lui surâs.
– Vrei să vezi ce fac eu chiar în clipa asta?
Hai afară.
– Da᾽ ce să fac afară?
– Ai să vezi.
Trăiam la tanti Maria, la subsol. Mihai se ridică și ieșim afară.
Afară luna sus, cu scăpare spre zi.
– D-apoi unde mă duci? se opune Cimpoi.
Acolo-i closetul.
– Îl vezi Mihai? Scot din buzunarul de la piept
și-i arăt biletul comsomolist, îl rup în bucățele și-i
fac vânt în groapa closetului...
Da, așa a fost cum spune acum Cimpoi. Dar
de ce tocmai peste treizeci de ani?!...

*
Foștii turnători, sărmanii, și azi mai duc la
KGB denunțurile, precum le era deprinderea. Și
KGB îi fugărește: oameni buni, se zicea că le spuneau acolo, nu mai suntem ăia, suntem apărare
națională, nu ne ocupăm cu prostii. Și foștii turnători pleacă întristați, dar, peste o zi, apar din nou cu
demersul în mână. [...]
*
Pe vremuri, dacă treceai de două ori pe lângă monumentul lui Ștefan [cel Mare și Sfânt], erai
chemat în instanță:
− Cam ai îndesit-o… cu ce ocazie? erai întrebat.
− Azi, în jurul lui Ștefan, dorm pe scaune,
șed, vorbesc și fumează.
− Te-ai mira că-și dau seamă că se afla în
preajma Măreției Sale!
*
Îs în barul Uniunii Scriitorilor. Suntem mai
mulți în jurul unei mese, când, deodată, chelnerița
Galina îmi strigă (ca de obicei): sunteți chemat la
telefon. Mă ridic. Mă duc la tejghea. Ridic receptorul de pe tejghea.
– Da, vă ascult!
– Dl Esi[nencu] aici e „Ziarul de gardă”, Ciorănică. Vă adresăm, ca de obicei, o singură întrebare și să ne răspundeți pe loc: ce trebuie întreprins ca să se învioreze Frontul Popular?
Răspund cum îmi vine:
– Schimbat președintele.
Revin la masă, sunt întrebat cine și ce a vrut.
Le spun că m-a sunat... „Garda” cu întrebarea lor și
ei mă întreabă ce le-am răspuns.
– Schimbat președintele.
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*

Oamenii care îmi doresc dispariția, oameni
care, dacă eu în clipa asta aș muri, ar sări în sus
de fericire sau ar scrâșni gemând: „am scăpat și de
acesta”; oamenii care știu bine că eu știu totul referitor la mișcarea națională – ei n-au fost cu noi […].
*
„Da el stă la bar și bea!”. Fraza asta, tristă și
cu dispreț, pronunțată de o femeie în plină stradă,
cred că e fraza tuturor femeilor din lume. Inclusiv, e
și fraza soției mele.
*
Mă aflu la Chișinău. Îs în barul de jos, la subsol, al Uniunii Scriitorilor cu fotograful Răileanu,
când apare secretara Uniunii și-mi aduce o telegramă din care aflu c-a murit sora mea, și-a murit
acum o lună și tocmai în Altai. Și-mi scriu vecinii
care au îngropat-o.
Plâng.
Dacă stau și mă gândesc: acum o lună, într-o
noapte, visam că mi-a căzut un dinte și, câteva zile
la rând, mă tot întrebam – cine? Deci, asta era –
sora Liusea murea.
Plâng.
Liusea era mai mică decât mine. În clasa zecea, fiind eminentă, n-a vrut să susțină ultimul
examen. Am bătut-o crunt, n-a plâns, n-a explicat
de ce, dar nu s-a dus la examen. Și nimeni până
azi nu a aflat motivul.
Plâng.
*
Terasa Uniunii Scriitorilor.
Apare Nicolae Popa. Cam indispus. Se uită
la masa noastră și zice:
– Ce-o să beți?
Noi răspundem într-un glas:
– Nicolae, tu nu bei, cam de ce ne propui?
– De atât, zice el și ne mai pune, scoțând din
buzunar un șumuiag de bani. Iată, Prim-ministrul
mi-a dat banii, în sfârșit.
– Ăștea-s banii ăia, Nicolae? zic.
– Da, zice, dar dacă ai ști ce rușine am tras.
Mai bine nu-i luam.
Explic ca să înțeleagă toată lumea. Acum patru luni, conducerea Uniunii a fost chemată la o întrevedere cu Premierul la care întâlnire s-au vorbit
multe, dar toate, până la urmă, s-au redus la o singură problemă gravă – dacă Premierul ar putea să
ne ajute întru susținerea revistei Uniunii Scriitorilor
„Basarabia”, revista moare și Uniunea n-are surse
de întreținere. Premierul, mândru declară, mândru
și ferm, că n-o să permită Guvernul, dar asta trebuia înțeles că el n-o să permită, ca să moară revista.
Popa, redactor la revista respectivă, este rugat să
treacă de curând chiar pe la Măria sa și va primi
suma necesară.

– Trei luni am umblat, zice Popa, și iată, în
sfârșit, mi-a dat. Ce sumă mi-a dat, nu mai discut,
două mii de lei mi-a dat, dar în ce formă! A deschis
safeul, s-a mucoșit acolo, a scos suma și aproape
că a aruncat-o pe masă, zicând: „Mai bine cumpăram soției chiloți... da eu ajut scriitorii!” Domnilor și
doamnelor, am să umblu eu, vă jur, de câte ori am
să am ocazii, să-ntâlnesc soția Prim-ministrului, fie
și în stradă, zău c-am să-i ridic poalele, să văd: are
ea chiloți sau nu? Mama lui de nulitate ce mai este!
Ptfiu!
*
Clar, vin târziu acasă și, clar, soția, în prezența feciorului și a unei amice de-a lui, mă ia la rost:
– De unde-mi vii?
N-ar fi trebuit să mă aprind, dar am izbucnit:
– Eu l-am supraviețuit pe Stalin, pe Brejnev,
pe Beria, pe Hrușciov, pe Hitler, pe Churchill, pe
Truman, pe Mao, pe Gorbaciov, pe Elțin, pe Boghiu, pe Grosu, pe Eremei, pe... Lucinschi, pe Voronin și nimeni, auziți, nimeni niciodată nu m-a
întrebat și nu i-am răspuns de unde vin și unde mă
duc!
M-am întors și am părăsit casa. Unde m-am
dus? Cât am lipsit?
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Poetul Gheorghe VODĂ (stânga imaginii)
și Nicolae ESINENCU (1940-2016)

Distrugător e însă faptul că, atunci când a
fost să revin, soția m-a întâlnit în prag și din nou,
femeiește, cu mâinile adânc în șolduri:
– De unde-mi vii?
– Sfinte, zău, femeile-s de fier!
*
Când soția mi-a născut al doilea copil, s-a
aruncat la picioarele mele și mi-a strigat:
‒ Noi nu mai avem dreptul să murim!
*
Nicoleta, fiica-mea de câțiva anișori, neașteptat, mă întreabă:
‒ Tătică, spune: cine este pe lume?!
Și să vă spun drept, m-am pierdut. Cât n-am
strigat: Care sunteți pe lume, mă?!.
*
Mă ajustez în fața oglinzii.
‒ Unde o mai ștergi?
‒ Mă fac bine, ca, trecând prin fața tuturor
femeilor acestui oraș, toate să șoptească: oare cine-i fericita aia care-l are?!
*
Sediul Uniunii Scriitorilor. Biroul meu. 7.30.
Afară plouă mărunt. Și din zori plouă. Toamnă cu
adevărat, se poate spune. Dacă o s-o țină tot așa o
săptămână-două înseamnă că s-a zis cu darea în
exploatare a Casei de creație a scriitorilor.
Telefonul:
‒ Moșu? Nu uita, la opt, te așteaptă Primul.
Mă așteaptă Primul, mă așteaptă Primul, mă
așteaptă Primul... Sfinte, și Primul o să vorbească
cu mine doar despre mașină? Aș vrea s-o mai văd
și pe asta, să văd că Primul Secretar al Partidului
Comunist îmi propune mită o „Volgă”.
Când să ies, dau în nas cu secretara. Sare
repede la o parte, își cere scuze și curioasă, mă întreabă:
‒ Dar șoferul încă nu-i! Unde ați luat-o așa
devreme?
‒ Îi spui șoferului să mă aștepte!
‒ Iar la Casa de creație o să plecați?
‒ Dar unde să mai plec? Să-și facă plinul!
Sediul Comitetului Central al Partidului Comunist al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Milițianul, altul, îmi surâde amabil și îmi face
semn cu brațul să trec.
‒ Primul vă așteaptă. Bună dimineața.
‒ Bună... Dar unde-mi scot impermeabilul?
‒ Poftim, mi-arată milițianul spre garderoba
din dreapta de la intrare. Unde binevoiți, zice și-mi
arată și garderoba din stânga. Și acolo, și acolo:
adică și la garderoba din dreapta, și la cea din
stânga câte o femeie, care, fiecare în felul ei, așteaptă să vadă pe care din ele am s-o prefer. Mă

abat spre dreapta.
‒ Bună dimineața, zic și întreb aiurea: Pot
să-mi las impermeabilul?
‒ Chiar e de dorit.
‒ Dar la care etaj se află Primul?
‒ O luați pe scara asta sau cu ascensorul. La
șapte.
Am să urc, îmi zic, scoțându-mi impermeabilul. Urc scara. Până urc, mă mai adun cu gândurile.
Scoțându-mi și transmițându-i impermeabilul femeii
de serviciu, observ o cunoștință de a noastră coborând pe scară. Vasilache? A și dispărut. El era sau
nu? Îmi șterg cu palma fruntea și o iau în sus pe
scară. La etajul șase, sunt multe birouri, dar o ușă
e larg deschisă și mă îndrept spre ușa deschisă.
Încă înainte de-a mă apropia de ușa deschisă aud
că vorbește cineva, clar că în rusește, dar cu vorba
șoptită. La început, nici nu prea îmi dau seama de
unde vine vorba, dar, apropiindu-mă, oprindu-mă în
rama ușii deschise, constat: vorba venea de aici,
din anticamera Primului. Vorbea secretarul și asta
m-a mirat foarte că secretar nu era femeie, ci bărbat. Un bărbat rotofei ședea aplecat deasupra telefonului și vorbea cu cineva. Și vorbește pe șoptite.
Tovarășul vorbește cu cineva, prin telefon, pe șoptite și nu mă observă.
‒ Cum să vă spun, ei aici... Cu cine să vorbească: Cu Moscova?
Stau în rama ușii și aștept secretarul să termine conversația, să fiu observat. Dar ce se aude
din stânga, după ușa capitonată? Hohote înfundate. Ridic privirea și citesc pe ușa de după care se
aud hohotele: „Primul Secretar al Partidului Comunist al RSSM, tov. Grosu S.C.”
‒ Cine mai ești și de unde te-ai luat aici? în
sfârșit m-a zărit secretarul Primului și încă cum m-a
zărit, citind inscripțiile de pe ușa Primului.
Îs în blugi, cu plete lungi, da lungi nu glumă,
cum mă port de obicei.
‒ Ce caut aici, mă întrebați? Eu trebuie să vă
întreb pe dumneavoastră ce caut aici! Am fost
chemat!
‒ Cine v-a chemat? pare și mai năucit secretarul.
‒ Primul, zic și arăt spre ușa după care hohotele se aud și mai bine.
‒ Dar cine sunteți?
‒ Secretarul Uniunii Scriitorilor.
‒ Dar nu sunteți în lista mea, aruncă el privirea în hârtiile de pe birou.
‒ Simion Cuzmici m-a poftit.
Când aude cine m-a poftit personal, sare,
deschide ușa la Primul:
‒ Poftim, intrați.
El a deschis o ușă, dar eu stau în fața altei
uși. Eu trebuie s-o împing, dar o clipă nu mă încu-
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met. Hohotele de după ușă acum sunt și mai răsunătoare. Mă frământ o fracțiune de secundă și bat
în ușă. Hohotele continua, doi bărbați hohotesc.
Mai ciocănesc o dată. Cu icniri hohotele contenesc,
se sting cu totul și acum, într-o liniște mare, aud
vocea tovarășului Grosu:
‒ Da, poftim, intrați.
Într-o fracțiune de secundă, îmi trec prin cap
cuvintele din ajun ale lui Țâu: „Simion Cuzmici e un
om bun, un bun specialist, în primul rând, că îi
agronom. Cred că știi, moșu, dar e în mâinile Moscovei... Ce spune Moscova... crezi că el conduce
Republica?”
Deschid ușa și îi văd: Țâu și Grosu. Amândoi
îs în picioare. Primul dă să se îndrepte spre mine și
iar izbucnește în râs. Nu se lasă nici Țâu. Hohotesc, sar prin încăpere, aruncă unul altuia priviri și
râd și mai tare și asta mă face să devin atent, superstițios. Se întorc spre mine și iar izbucnesc în
râs. Poate probabil mi-e deschis prohabul, mă îngrozesc. Îmi trec mâna peste prohab. Dar ei râd.
Poate ghetele sunt murdare sau șireturile, nu?
Îmi trece prin cap și altă nebunie: la școala
de partid, băieții trec și o asemenea școală: cum să
întâlnești un tip neplăcut, scandalagiu. Și cum? Păi
foarte ușor: cum intră, să zicem, în birou, i se spune, așa parcă printre altele, și tot așa legați-vă, vă
rog, șiretul, închideți prohabul... pricepi. Cum se
simte vizitatorul în clipa aceea? Dezarmat!
Țâu și Grosu mai hohotesc și, printre fragmente de scuze, se potolesc cu totul.
‒ Scuzați, tovarășe Esinencu, zice Țâu, dar
noi râdem de tipul care a ieșit de la noi. Dacă toți ai
voștri sunt așa de nătăfleți, păi, cu un ciocălău plin
de căcat, îi ducem pe toți până la răsăritul depărtat
și înapoi. Știți ce a cerut ‒ un „Zaporojeț”!
Îs zăpăcit. Cu un ciocălău plin de... ne duce
pe toți. Și care tip de al nostru a ieșit acum de la ei?
Vasilache, vasăzică, ieșea de la ei cu „Zaporojeț”-ul
subțioară!
‒ Scuzați, Simion Cuzmici, aud vocea lui
Țâu. Eu mă retrag și vă las să conversați.
Și Țâu a ieșit. O clipă, Primul rămâne să privească prin geam, apoi conștientizează prezența
mea, se întoarce și vine direct spre mine cu mâna
întinsă:
‒ Bucuros de cunoștință. Luați loc, îmi propune scaunul de alături. Mă așez. Se așază în fața
mea. Mă privește o clipă, parcă m-ar studia și,
deodată, zice:
‒ V-am văzut odată la televizor, băieții mi-au
arătat de mai multe ori fotografii. Dar azi, pentru
prima dată... Vasăzică, ăsta-i Esinencu!
Da, ăsta-s eu.
Băieții... Iar băieții! Mai bine ar zice KGB-iștii.

Dar ce spune?
‒ Băieții mei îmi ziceau că ești fioros, din nimica aprinzi scandal. Dacă o iei într-o parte, nu mai
dai înapoi, tragi după tine tot volocul. Dar, sincer să
fiu, mie personal totdeauna mi-au plăcut și i-am
stimat pe tinerii cu caracter. Din ce an sunteți?
– Patruzeci.
‒ Luna?
‒ După pașaport ‒ 13 august, adevărul însă
e 13 ianuarie.
‒ Păi, parcă ar trebui să-ți zic bade! Știi, hai
mai bine eu să îți spun moșu. Moșu, cum vă spune
tovarășul Țâu. Fie spus, tovarășul Țâu e unicul din
Birou care numai de bine spune despre dumneata,
mereu, că noi nu te cunoaștem. Iată că am insistat
să vă cunosc, personal. Recunosc nu am citit nicio
carte de-a dumitale, dar când să mai și citești? Am
tot zis că, iată, în concediul ăsta mă apuc să cunosc măcar scriitorii republicii. Și, ce crezi, și acolo
mă găsesc telefoanele! În fine, ia spune-mi, tovarășe Esinencu, dar deschis, ca să înțeleg și eu, care
e situația Casei scriitorilor, că mie îmi tot raportează că este bine. Ministrul construcției a fost pe acolo ieri, să zicem?
‒ Eu când am ajuns, volanta deja se terminase, dar brigadirul mi-a spus că n-a fost nici alaltăieri! Eu de trei săptămâni încerc să fiu primit și tot
mi se spune că ba e acolo, ba acolo și tot așa. Lăsați telefonul, spune secretara, și eu am să vă găsesc. Dar ploile, cum vedeți, s-au și început.
‒ Ia tăceți puțin, îmi face dumnealui semn cu
mâna și apasă pe un buton al selectorului.
Imediat, se și aude o voce prin selector.
‒ Cine-i?
‒ Când am să-ți dau eu cine-i! Eu sunt Primul secretar al Partidului.
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‒ Îîîîî... tot vrea să intervină cu scuze, dar
Grosu cred că a și uitat de prezența mea. Cum îl
toacă, așa îl toacă pe tovarășul ministru:
‒ Ascultă Zazimkin ce-ți spun eu.
‒ Îîîî...
‒ Ascultă, ți-am spus! Ia, tovarășe ministru,
spune-mi ce ai raportat săptămâna trecută la Birou? Spuneai că lucrurile sunt sub control. Personal ziceai că veneai chiar de pe teren, de la Casa
scriitorilor... că acolo totu-i bine... Dar, iată, în fața
mea șade secretarul Uniunii Scriitorilor, tovarășul
Esinencu... Să știi că problema Casei scriitorilor o
scot la Birou și, atunci, vai de capul tău ce te așteaptă. Și enervat a stins selectorul.
A stins selectorul și își șterge fruntea cu palma, apoi ridică privirea și nu știu cum sincer și rugător zice:
‒ Nicolai Gavrilovici, cum am face să oprim
mișcarea asta de la Uniunea Scriitorilor? Independența și tot ce doriți dumneavoastră n-o să ducă la
bine... Eu mă supun Moscovei, iar Moscova o
să-mi zboare capul.
Primul mai spune câte ceva și deodată devine alt om: vlăguit și obosit de idei și avânt, cu voce
tristă, indiferentă și poate cu un pic de regret zice:
‒ Fie spus, eu nici nu mai sunt Primul. Peste
două luni voi fi ambasador în Turcia și dumneata
ești primul care află despre asta. Sus s-a luat deci-
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zia, așa că...
Dacă recunosc, nițel mi s-a făcut jale de tovarășul Grosu. Jale de Grosu cu noutatea lui: ambasador desemnat pentru Turcia. Puțină jale și un val
de ură contra sistemului idiot, prin care trecem cu
toții. Grosu, om tânăr, în floarea vârstei, se zice că
e foarte bun în specialitatea sa, ar putea fi încă
mult timp la muncă pentru ridicarea plaiului, republicii. De ce nu? Și deodată zic:
‒ Simion Cuzmici, indiferent unde o să vă
aflați dumneavoastră peste o lună sau un an-doi,
dacă o să vă amintiți de cele ce vă spun eu acum
și o să regretați. Dumneavoastră, la ora asta, încă
sunteți dat acestui popor. L-ai condus în cursul
acestor ani, ai cerut ce ai dorit de la el și el, supus
și îngăduitor precum este, te-a ascultat. De ce nu ai
ieși dumneata, mâine, în fața acestui miting de protest întru recunoașterea deportărilor care au avut
loc ca o mare nenorocire adusă poporului moldovenesc, răni sângerânde și azi. Suntem cam de-o
vârstă, nici dumneata, nici eu nu i-am cunoscut pe
aceia care au deportat. Asta lumea știe, dar dumneata amintește-le, recunoaște că Partidul Comunist a fost practic un partid fascist și pe dumneata
poporul dumitale te va duce pe brațe.
Aici, parcă, s-a mai înviorat tovarășul Grosu,
fața i s-a prefăcut într-un roșu aprins.
‒ Mâine, nu va fi niciun miting pe piață. Vom
folosi forța!
‒ Dar eu vă spun că mâine miting va fi. Toți
vom ieși și în piață!
Și cum se învioră, spre minune, se răsuflă pe
loc. Slobozi chiar o răsuflare obosită și, cum în clipa aceea iar răsună orologiul de pe perete la care
m-am uitat, ceasul arata 10:30, iar aceasta însemna că am avut o conversație de două ore și jumătate, dumnealui deodată puse mâinile categoric pe
masă și zise:
‒ Tovarășe Esinencu, mă mir că nu vrei totuși să iei „Volga”. Mașină, familiei numeroase pe
care o aveți, zău, că i-ar trebui!
‒ Simion Cuzmici, am explicat și mai explic:
una, că iubesc mașinile; două, că îmi place să mai
trag câte un pahar cu amicii și nu doresc să îi duc
pe la pădure, ei să bea, iar eu să-i ocrotesc, ba să-i
și duc pe fiecare la casa cui le are. Și trei: niciodată
nu am luat mită și fie blestemat cel din neamul meu
căruia i se întinde mâna la mită. Scuzați.
______________________________
Fragmente din volumul
Jurnalul unui scriitor (1972-2012),
în curs de editare la Junimea,
colecția „Mousaion”
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Liviu ANTONESEI
JURNAL INTIM (1980-1984)
(partea I)

Un jurnal este un cimitir de proiecte
Țineam desigur minte, cumva ca prin ceață, că pe vremuri începusem un jurnal intim. Dar
credeam că am scris în el câteva zile după ce l-am inițiat. Căutând prin vrafuri de caiete și dosare un caiet de notații, în care țineam minte că aveam niște încercări pentru un roman al Cracoviei, pe care nu l-am găsit, am dat peste un caiet pe coperta căruia scria Jurnal intim, I și mai jos
strict secret. Acel I mă face să cred că aveam planuri mari, care n-au fost însă urmate. Sunt totuși vreo 50 de pagini întinse între 1980 și 1984. Ultima, singura de altfel din 1984. Cerneala s-a
decolorat și se citește destul de greu. Acum, grație ajutorului a două vrednice Doamne – mulțumesc ND și LP –, toate paginile sunt transcrise și am putut citi jurnalul acesta în întregime. Mă
miră titlul, nu este un jurnal intim în sens strict, cuprinde notații despre proiectele mele literare,
despre literatură în general, altele despre viața literară și climatul cultural, vag și politic, al epocii.
Sunt și aprecieri legate de anumite persoane, unele publice încă de atunci, altele care aveau să
devină în timp. Unele judecăți sunt excesive, fie prin entuziasm, fie prin simțul critic. Se înțelege
că nu sunt judecățile mele de acum, ci ale unui tânăr de 27-30 de ani în care mă regăsesc parțial, uneori îmi este chiar greu să mă recunosc. Dacă aceste notații vor deveni vreodată carte,
sau parte dintr-o carte, le voi însoți de un bogat aparat de note care să explice și contextele și
evoluțiile în timp. Nu e cazul la publicarea lor în acest laborator care este o revistă. Unele persoane sunt scrise cu numele întreg, altele numai cu inițiale. Din câte îmi dau seama sunt scrise
cu numele în întregime cele care se bucurau deja de o mare notorietate. Am o listă cu cheia inițialelor, dar o voi utiliza la eventuala publicare în volum. Cred că am folosit inițiale pentru persoanele mai apropiate și mai puțin cunoscute atunci pentru a le proteja, în eventualitatea că jurnalul ar fi nimerit în mâini nepotrivite, cum s-a și întâmplat la marea anchetă declanșată în 18
mai 1983, când a fost nu doar răsfoit la percheziție, ci și probabil copiat cât a durat ancheta. Între timp, am găsit în dosarele recuperate de la CNSAS, documente corespunzătoare perioadei,
pe care le voi adăuga în volum. Sunt documente referitoare la multe evenimente și persoane la
care face referință și jurnalul – de la prietenii mei la revistele studențești.
Însă probabil concluzia cea mă frapantă este că un jurnal este un cimitir de proiecte. Poate
nu chiar toate jurnalele, dar cu siguranță cele mai multe. Voi împărți material autobiografic recuperat în circa zece episoade și voi publica câte unul în numerele următoare ale revistei. Anticul
meu prieten, prozatorul Bedros Horasangian, mi-a spus că formula „cimitir de proiecte” e prea
dură, să pun atelier în loc. Dar când majoritatea proiectelor au eșuat?! Fotografia este de epocă,
a fost realizată de marele grafician și fotograf Tudor Jebeleanu, în iunie 1983, în curtea editurii
Cartea Românească.
10 iunie 2021, în Iași
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tarea căutării și, poate, în ultimele trei fragmente
despre poezie.

14 aprilie 1980
Încep acest nou jurnal (primele mele două
încercări, după cel din adolescență, fiind distruse)
acum când știu foarte bine că nu am a răspunde,
pe acest pământ, decât exigențelor operei mele și
că restul, tot restul, nu este decât opoziție la aceste exigențe și deșertăciune. Viața în cotidian este
marele hoț al timpului, timpul cel prea puțin, căci,
dacă există un exces de spațiu, acesta se însoțește cu o infinită lipsă de timp. Dar, dacă aș avea tot
timpul meu pentru construcția operei, rămâne de
văzut dacă nu este vorba de un altfel de timp. Cu
ce seamănă clipa din fața foii albe de hârtie cu orice altă clipă a existenței mele sub cerul acestei
lumi? Deosebirea este ușor de observat și numai
dacă constați ce greu reintri în timpul scrierii după
ce un eveniment oarecare al cotidianului (Andreea
care s-a trezit acum două nopți ca să ceară apă, în
timp ce eu lucram la cel de-al treilea text despre
poezie) te-a smuls acestuia. Aici este drama. Nu-ți
poți poseda tot timpul tău și, dacă Cineva ți l-ar
oferi cu o dărnicie inimaginabilă, nu-l poți transforma, în întregime, în timp al scrierii, așa cum nici
piatra filosofală, care să transforme totul în aur, nu
s-a lăsat descoperită.
Să trăiești ca și cum ai fi în timpul scrierii?
Imposibil. Să trăiești pur și simplu, ca și cum scrisul nu ar exista? După ce ai cunoscut scrisul, tăcerea nu mai este posibilă decât ca o soluție radicală
(Rimbaud aventurierul), dar nu din cauza conjuncturilor, ci dintr-o înspăimântătoare și iluminată convingere. Și, de altfel, ce anume altceva știu eu să
fac? Ce altceva aș putea să învăț, acum când am
cunoscut scrisul? Am terminat o carte, scriu alta și
astfel până la sfârșitul timpului în căutarea unei
opere care poate să nu vină.
15 aprilie 1980
Vocația mea secretă: eseul, pur, discontinuu,
divers, într-o ciudată pornire de a re-duplica lumea
prin cioburi strălucinde.
Speranța mea secretă: poezia.
Ambiția mea secretă: un fel nou de text care
să nu fie decât o poezie esențială, acoperind toate
axele paginii, comentându-se și contestându-se
pentru a se putea afirma în sinceritate și strălucire.
(Ce poate fi mai inconceptibil?) Ceva care să dezbine granițele ce mai separă curentele, genurile,
scriiturile. Un text total care să nu aspire însă la totalitarism și opresiune textuală. O afirmare a libertății pure, a libertății ca libertate, neconjuncturală și
nefilistină. Începutul o fi în poemele finale din Cău-

Într-un Avertisment la unul din romanele lui
San Antonio, găsesc această propoziție: „Je te remercie et je tʼenvie, moi dont le drame est de
nʼavoir jamais eu un seul San-Antonio à lire!” (Îți
mulțumesc și te invidiez, eu a cărui dramă a fost
să nu am niciodată un San-Antonio de citit!) O
idee la care țin enorm, și m-am simțit parcă deposedat, deși știam că e destul de veche: Mallarmé.
O simțeam a mea (Ideea? Sau simțeam sentimentul? Iată un lucru ce-ar trebui de văzut.), atât de
proprie, dureros de proprie, încât la lectură m-a
fulgerat și apoi împietrit.
16 aprilie 1980
Cred că sunt într-o perioadă în care, cu bună
știință, renunț la orice „instinct de apărare“. Nu știu
dacă e numai din dorința de autenticitate sau este
ceva mai complicat. S-ar putea să nu pot fi, cu
adevărat, într-o bună formă creatoare decât atunci
când parcurg conflicte, când sunt agasat, când mă
simt victimă. Relațiile cu „crema“ conducătoare a
literelor din oraș sunt tot mai proaste. Nu mă interesează deloc părerea lor și, cu atât mai puțin, probabila lor simpatie. Acum știu bine, simt, deosebirea dintre viața literară și literatură. Am optat irevocabil pentru a doua. Pe de altă parte, am renunțat
și la ideea solidarității de generație, val sau cum
dracuʼ s-o mai numesc. Noi scriem în singurătate
și, atunci, de ce să judec o carte prin prisma vârstei sau a grupării autorului? De ce să nu fac abstracție absolută de acesta? Lucru deloc ușor. Azi
am scris despre P.R. făcând abstracție de generație, dar judecata critică n-a putut eluda lucrurile nu
tocmai frumoase ce le-am auzit despre el. Din nefericire, zvonurile mi-au fost confirmate de M.U. și
M.D.G.
Recitesc ce-am scris până acum în jurnal și
văd că mi-am respectat dorința de a nu uza, aici,
de efecte de stil. Încep, în această noapte, cartea
mea despre Noapte unde voi fi răzbunat pe deplin,
sper, în această privință. Vreau, spre deosebire de
Norii lui P.C., să merg până la ultimele consecințe
în privința scepticismului și a arderii, dincolo – de
este posibil acest lucru – de limita stabilită altădată
și întotdeauna de E.C. (splendid este Amurgul
gândurilor), Kierkegaard sau Nietzsche. Oricum, în
preajma lor.
18 aprilie 1980
Am scris până acum trei pagini din Cartea
Nopții și mă întreb de unde puterea de a o duce la
capăt. Am impresia de-a fi spus totul, tot ce știu eu
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și tot ce voiam să spun despre această realitate
esențială. Secretul este, însă, să nu spui în câteva
fraze ceea ce trebuie să constituie o carte. Cu riscul de a deveni monotonă. Dar, oare, nu amintea
Camus că monotonia este departe de a fi un viciu
în literatură? Văd bine că latura – să-i spun – „poetică“ tinde să devină tiranică față de cealaltă, pe
care nu știu cu ce cuvânt să o numesc, și că un
regret difuz se degajă din frazele ei. Poate că actul
scrierii nu e altceva decât un regret fără sursă.
Trebuie ca în munca de la revistă să evit nu
numai de-a deveni un instrument pentru rezolvarea intereselor altora (și oare preabuna doamnă
E.P. nu ne-a șantajat afectiv pentru a-și satisface
un orgoliu?), dar și ca aceasta să nu mă ucidă. De
ce n-am rezistat să rămân în afară cu totul? Mai
ales că, lucid și sceptic în toate privințele, nu nutream iluzia de-a face o revistă bună. Cel puțin nu
acum și aici.
Trist să constați că și cei mai buni nu acționează decât în funcție de interese mărunte, orgolii
hipertrofiate, entuziasme infantile. Doar L.P. e în
afară și poate V.G. Și eu? Până când? Oricum trebuie să-mi păstrez nopțile mele.

mântuire (în sensul în care folosesc cuvântul salvare în cel de-al patrulea text despre poezie).
M.U., poet excelent și intelectual dintre cei
mai fini și autentici, nu se poate sustrage, totuși,
jocului vieții (și pieței)literare. Dintre câți cunosc,
într-un fel sau altul, doar R.P. și P.C. par a reuși
acest lucru. Dar R.P., după cum îmi scrie în ultima
scrisoare, pare condamnat la a nu mai putea publica nimic după Secretul lui Ahile. Dacă voi reuși
să plec la începutul lui mai la București, sper să-l
pot cunoaște direct, deși am o teamă anchilozantă
să nu-l dezamăgesc, vorbitor penibil cum sunt.
Ciudat cum nu am încercat niciodată să-mi
perfecționez conversația. M.U. și P.C. dovedesc
suficient de bine că înălțimea scrisului nu exclude
deloc posibilitatea de a fi un bun partener de discuție. Se pare că sunt prizonierul unei prejudecăți
pe care am descoperit-o singur și de care nu
vreau să încerc să mă eliberez. Dincolo de structura interioară, conversația rămâne ceva care ține
de voință și exercițiu.

22 aprilie 1980
Mă gândesc că scriitorul trebuie să rămână
un necunoscut pentru publicul său contemporan.
Poate ar fi bine să debuteze post-mortem cu opere
complete. Presupunând că nu aș publica nimic
(vorbesc de cărți) în timpul vieții, mi-ar plăcea să
rămână în urma mea un volum de poeme (Căutarea căutării, dar îmbunătățit de-a lungul multor ani
de lucru), un volum de eseuri și fragmente care începe să se contureze, povestirile și romanul Tantal
(de voi reuși vreodată să-l scriu). Nu mai mult de
4-5 cărți, dar, acelea, tinzând spre perfecțiune (de
parcă am ști noi ce este ea).
Oricum, lucrul nefiind posibil, cred că legătura scriitorului cu paginile sale este mai importantă
decât contactul cu publicul său.
Publicul? Între un grup de prieteni inițiați și
marele succes la un public foarte numeros, voi
prefera întotdeauna prima variantă. Nu este vorba
de o viziune elitară (sau, mai exact, nu doar de asta), dar niciun scriitor nu poate scrie pentru toată
lumea. Încercând aceasta, este fatal să atenteze
la propria sa libertate de creație. În esență, scriitorul – cel adevărat și onest – scrie pentru propria sa
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Liviu ANTONESEI (stânga)
la noul sediu Junimea-Scriptor.
Foto Ema LUCA

Liviu Ioan STOICIU
DIN ANUL REVOLUŢIEI. DE UZ STRICT PERSONAL (XXXVI)
Transcriu mai jos alte pagini de jurnal dintr-un registru cu file „dictando” datat 1 iulie – 14 octombrie 1989. Pagini
îndoite pe vertical la jumătate, scrise mărunt de mână pe două coloane, cu stiloul, cu cerneală neagră. „Jurnal confidențial LIS – de uz strict personal” e titlul acestui registru. În 1989 aveam 39 de ani, împliniți pe 19 februarie, locuiam la
Focșani (la bloc, „pe colț”, la etajul 2, la o intersecție, pe Strada Bucegi) alături de prozatoarea Doina Popa, soţie, şi de
Laurenţiu, fiu, la 14 ani, elev; eu eram „oaia neagră” a autorităților (din cauza dosarului de urmărit informativ de la Securitate, deschis din 1981), bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea – prescurtată aici BJ, Doina
Popa era funcționar la Liceul industrial 1, ISEH Focșani, la 35 de ani…

Emigrat, Mircea Iorgulescu nu mă
pomenește la Radio Europa Liberă între cei
ce n-au fost primiți în Uniunea Scriitorilor,
fac o criză de conștiință, acasă
Joi, 21 septembrie 1989 (continuare)
La ora 11.30 revin din centrul orașului Focșani la Biblioteca Județeană, frunzăresc România
liberă de azi, din care rețin aiurea că de la Congresul al IX-lea al PCR până azi au fost adoptate 260
de legi noi și aproape 2.000 de decrete cu putere
de lege! Și că a murit poetul Ilie Măduța de la Arad
(născut în 1927), prietenul lui Ștefan Augustin Doinaș. La ora 12 plec prin cartierul Bahne, văd anticariatul, aflu că noul director al Centrului de librării
e fost seralist, activist rămas pe drumuri acum, la
restructurările făcute la 1 septembrie, habar nu are
ce e aceea o carte, e jale... Cumpăr cinci kile de
morcov (15 lei), vin acasă. Mănânc împreună cu
Doina fasole și ou prăjit. Mă culc pentru jumătate
de oră. La ora 14 sunt înapoi la BJ: directoarea
tocmai e prezentă! Având mama bolnavă în spital,
nu se duce pe acasă. Colegele mănâncă struguri,
nuci, covrigi, beau must, eu nu mă ating de must,
se simt perfect, mă surprinde armonia colegială la
BJ, eu mă retrag; mai apoi aveam să aud că
Doamna Marcu (cu soț „mare mahăr”) a tăiat-o în
carne vie pe directoare, proastă propagandistă, „cu
iubitul ei cizmar”. Retras, va să zică, eu merg la
„Mercur”, unde am văzut că a fost adusă marfă și
cheltuiesc 105 lei pe bomboane de pom de iarnă
(un kil e 43 lei), bomboane de fructe, rahat și zece

pachete de biscuiți cu miere ordinari, firește, toate
au fost de negăsit... Să nu uit: l-am întâlnit azi pe
profesorul Vasile Chiper, era realmente încântat de
ceea ce a auzit la Virgil Ierunca despre noua mea
carte, mă felicită zgomotos și-mi promite că mă va
citit de acum înainte „altfel”... La BJ frunzăresc ziarele centrale de azi (din Scânteia tineretului iau
seama că Gh. Hagi a fost prezent „în civil” pe banca de rezerve a echipei Steaua, deși e suspendat
„nelimitat” – ce o fi comedia asta?), Munca și Agricultura cu interesantele lor penultime pagini. Citesc, totodată, din colecția veche Veac Nou (pe
care o prelucrez)... Pun la colecții abonamentele la
zi, la ora 17 plec spre casă. Mănânc un pic de varză și pepene: fiul, Laurențiu, cumpără pâine pe cartelă. Citesc emoționat din Literatura și Arta Nr. 36:
greviștii ruși au tăiat curentul electric peste tot, să
fie siguri că „moldovenii” nu vor lucra. Șantaj la declararea limbii române ca limbă de stat. Cu totul
surprinzător, Laurențiu ne anunță că a murit „de ulcer”, îngrozitor, „Dochioiu”, cel ce a declarat grevă
la Focșani, la CPL și a fost condamnat nepolitic, fiind eliberat la amnistiere acum doi ani; el e tatăl
unei fetițe, colegă de clasă cu Laurențiu! Sunt de-a
dreptul paralizat de neputință: a murit în deplin
anonimat, ucis de Securitatea vrânceană, fără discuție, nu am nici o putere. Ah, de aș putea să fac
lumii întregi cunoscută nenorocirea! Din nefericire,
eu abia azi aflu de existența lui, s-a ținut totul în secret; să-i bat în cuie numele: Dochioiu, nu-i știu
prenumele. După dispariția suspectă a poetului Ion
Baciu, descopăr acum că un alt adversar al regi-
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mului e lichidat în Vrancea fără milă! Când îmi va
veni și mie rândul? Vestea mă deprimă la culme...
Apare surioara Ita (cu fiica ei, Alina): va gargarisi cu
Doina în bucătărie, fumând și bând cafea, în timp
ce eu ascult Radio Europa Liberă și scriu aici, în
registrul-jurnal. Sunt supărat: Doina a primit ordin
prin telefon să plece mâine dimineață la practica
agricolă, și nu poimâine, cum era stabilit. Va pleca
împreună cu Laurențiu. Va face o ciorbă nouă cu
pui și o tocană cu pui, în pripă: dimineață a clătit
ceva flanele, toată ziua a citit... Laurențiu merge în
cartierul Sud să aducă de la socri ceasul electronic
al lui Taica (tatăl Doinei, Vasile). „Dc”, avem și probleme sufletești, nu numai trupești. La vreo 21.10
am ascultat interviul lui Mircea Iorgulescu, care a
numit peste douăzeci de tineri scriitori neprimiți în
Uniunea Scriitorilor, numai pe mine nu! Tocmai el,
care m-a invitat să-mi fac dosar de primire în Uniunea Scriitorilor în 1982, realmente văd negru în fața
ochilor, oare de faptul că mă consideră un provincial e vorba? Am sperat atâta să am în Mircea Iorgulescu un sprijin acolo, la Paris, și ce amăgire!
Toți cei ce vor asculta acest interviu vor cădea pe
gânduri, văzând tocmai lipsa mea, urmărit cum
sunt de Securitate, cu dosar din 1981... Te pomenești că eu sunt membru al Uniunii Scriitorilor și eu
nu știu! Proștii... Când am vrut să mă revolt oficial
că nu sunt primit în US, soția s-a opus cu înverșunare și o dată cu ea Laurențiu Ulici sau Mircea
Sântimbreanu! Acum, să mă revolt, devin penibil.
Iată ce înseamnă provincia „mică” focșăneană (alt
statut au cei din provincia „mare”, a centrelor culturale tip Iași sau Cluj, Timișoara sau Craiova): un
anonimat incredibil, inclusiv atunci când ți se fac
nedreptăți strigătoare la ceruri. Nu am prieteni, încă
o dată înțeleg asta... Nu mai am nici un chef: de
fapt, degeaba mă iluzionez că însemn cât de cât
ceva în poezia generației 80, nu sunt decât un provincial de Focșani, fără nici o șansă de a se impune public. Stăruințele lui Virgil Ierunca vor dispărea
o dată cu el. Mai rețin din interviul dat Europei Libere de către criticul emigrat surprinzător (sau exilat)
că el, în persoană, Mircea Iorgulescu (fost redactor
la România literară), a scris penibilele editoriale
ceaușiste ale revistei (câtă sinceritate!), că a fost
desființată din senin revista Caiete Critice, că el a
încercat să facă „opoziție legală, cu aparență de
normalitate”, că e o criză de conștiință generală în
România de când au fost aneantizați atâția scriitori
la noi, de seamă... (Nota LIS-2021: N-am fost primit
în Uniunea Scriitorilor decât imediat după Revoluție, „la grămadă”, alături probabil de cei douăzeci
pomeniți de Mircea Iorgulescu la Europa Liberă,
după ce a emigrat. Aveam dosar de urmărire operativă la Securitate din 1981, cum subliniam în jur-

nal, degeaba am cerut să fiu primit în Uniunea Scriitorilor automat, având un premiu de debut al Uniunii Scriitorilor pentru volumul „La fanion”, conform
statutului. Din câte îmi amintesc, recomandare de
intrare în Uniune aveam și de la Mircea Iorgulescu.
Nu e greu de înțeles că am fost îngrozit când, în
februarie 2011, CNSAS a anunțat că Mircea Iorgulescu a fost informator al Securității, vezi https://
adevarul.ro/news/eveniment/mircea-iorgulescu-dov
edit-turnator-1_50acbed27c42d5a663896377/index
.html; Mircea Iorgulescu a murit, cu siguranță de
supărare în iunie 2011 la Paris. Câtă nedreptate!
Conform Wikimedia, Decizia Nr. 842 / 20.02.2014 a
Înaltei Curți de Casație și Justiție – Admite recursul
declarat de Iorgulescu Mircea și continuat de Anne
Degeorges și Joelle Vitte în calitate de moștenitoare împotriva sentinței civile Nr. 973 din 9 februarie
2011 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal. Modifică sentința
atacată în sensul că respinge ca neîntemeiată acțiunea în constatare formulată de Consiliul Național
pentru Studierea Arhivelor Securității, stabilind irevocabil că Mircea Iorgulescu nu a fost colaborator
al Securității. Altfel, atunci, din 1982 până la Revoluție, D.R. Popescu, președinte al US, mi-a cerut
imperativ, de-a lungul anilor, după ce am dorit să
fiu primit în US, să intru în PCR și am refuzat. În
noiembrie 1989 am cerut oficial să se înființeze o
Uniune a scriitorilor care nu sunt membri de partid.
Amuzant, de dosarul meu de la Securitate legat de
neprimirea în US a făcut caz Vadim Tudor după
Revoluție, când mă înjura și pentru articolele mele
politice de la ziarul Cotidianul; de la el am auzit că
fusese strecurată în dosar și o acuzație de viol,
Doamne ferește, o aberație ușor de demontat de
oricine, pentru viol fiind condamnat în regim de urgență, fără excepție. Neprietenii mei scriitori vrânceni, membri ai Uniunii, au făcut și ei tot posibilul să
mă țină cu capul la cutie, ajutați de președintele
Asociației Scriitorilor din Iași de atunci, îmi e silă
să-i pronunț numele, să fiu scuzat. Îl las la o parte
pe vărul scriitor Constantin Stoiciu plecat în 1982 în
Canada, unde a făcut imediat carieră, punând bazele unei edituri cu bani de la guvernul canadian,
cu numele Humanitas, văr cu care eu n-am avut
nici o atingere, nici azi nu am, dar pe care Securitatea mi-l tot atârna de gât, că am o rudă fugită în
străinătate, cu care, eventual, complotez) La ora
22.30, și Doina și Laurențiu se culcă (fiecare în
camera lui), eu întârzii la TV Chișinău, noile legi
aprobate legate de limba de stat moldovenească și
caractere latine intră în funcțiune abia din 1990...
Mă culc după 12 noaptea, furios la culme pe mine
însumi, nu sunt decât un pigmeu nefericit, orice aș
face soarta mă trage la fund...
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Scriu două poeme azi, ambiguitatea lor
mă enervează. Totuși, dacă le-am scris,
azi simt că n-am trăit degeaba
Vineri, 22 septembrie 1989
Azi, Doina pleacă împreună cu Laurențiu (care va lipsi de la practica lui agricolă cu Școala 5 din
Focșani) la Cotești, la Ferma 4, la cules de struguri,
supraveghind elevele Liceului 1 din Focșani: iau
schimburi cu ei, natural. Trezit la ora 6 să închid
ușa după ei, întors în pat, la ora 7.15 vin și mă bărbieresc (tot nu renunț la lama veche), iau micul dejun obișnuit cu cacao cu lapte. La ora 8.20 sunt la
BJ, ajuns odată cu directoarea Liliana Zaharia, care
e iritată de prezența colegei de serviciu Paulina
Marcu: apropo, se anunță la BJ o nouă angajare
prin ștăbărimea de partid județeană, anume soția
comandantului militar județean Vrancea – angajare
politică; cică e o soție... rea de gură, egală colegei
oltence Marcu (soție și ea de activist de partid județean, repet). Va fi angajată în locul colegei Dorina
Nistor imediat ce se va pensiona, peste patru luni,
deocamdată va veni să se mai acomodeze cică, directoarea BJ îi va face cu siguranță și noii venite
plecăciuni... Eu voi sta întreaga dimineață posomorât, afectat în continuare de statutul meu de anonim
la Focșani, împotriva realității, când e vorba de neprimirea mea în US, necunoscută public în amănunt. Citesc din Literatura și Arta Nr. 36 de la
Chișinău „un adevărat document istoric”; voi da revista să o citească și colegului de birou, Alecu
Lenco (fost profesor, până să fie condamnat penal), rămas cu gura căscată de ceea ce vede. Vin
la Poșta centrală și iau abonamentele BJ, un braț:
a apărut și revista Transilvania 8/ 1989, nu se
scoate o vorbă de volumul meu de versuri „O lume
paralelă”; mă așteptam, naiv cum sunt, să-l semnaleze Ion Mircea, un poet drag mie (în acest număr
e ridicat în slăvi Ion Mircea!). Vin la Casa Cărții după exemplarul Eminescu rătăcit, nu a fost găsit.
Cumpăr revistele România literară de ieri, Săptămâna (pentru textele de frontieră ale lui Dan Apostol) și Urzica 9. Nu mă vizitează nimeni în
dimineața asta la BJ, să mă descarc nervos... Reașezat la biroul meu, frunzăresc ziarele centrale după ce bifez și ștampilez grămada de abonamente.
La 12.10 plec spre casă, cumpăr pâine și sare de
la unitatea alimentară 8. Nesperat, profitând că
sunt singur acasă și tare trist, scriu un poem de la
12.35 la 12.55, îl și transcriu. Bravo! Mănânc apoi
fidea cu... morcov (ce bucătărie o mai fi și asta, rețetă nouă), icră pe pâine și struguri. Mătur holurile
și bucătăria și șterg linoleumurile cu buretele ud. La
ora 14.05 sunt la BJ, îl întâlnesc pe poetul Ioan Botezatu, a fost la cules de porumb azi (ca angajat la

ADAS), mergem să bem o cafea amestec undeva,
nu găsim, plătesc telefonul (194 lei!), ne iese în cale șmecherașul „Lulu”, cel ce a schimbat până
acum vreo 30 de videocasetofoane (le vinde imediat ce le obosește „capetele”), amator de paranormalitate, literatură tradusă amatoristic, e plin de
valută și legături obscure cu miliția locală, e un mafiot al naibii de descurcăreț... Revenit la BJ, la biroul meu, frunzăresc Flacăra și Lumea (reamintesc, e
datorie de serviciu să frunzăresc toată presa, să
găsesc referințe despre Vrancea și personalități ale
ei, îndeosebi politicieni; țin un dosar cu toate aceste
pomeniri dactilografiate în dublu exemplar, un
exemplar se trimite la județ, la secretarul cu propaganda), pun la colecții abonamentele BJ. Apare
poetul Laurențiu Barbu (acum două zile a fost Marius Iosif, i-am dat cinci noi cărți de poezie să citească): ce chestie, îmi dau seama că prin
plecarea lui în Franța, Mircea Iorgulescu a abandonat și Poșta redacției de la SLAST, unde Laurențiu Barbu a trimis iar poezie, după ce i-a fost
„victimă”. Discutăm despre emigrație, îi dau exemple rezonabile de scriitori care s-au ratat, odată
plecați din țară, îl sfătuiesc să fie realist (visează să
plece din România, nu știe cum), să nu se aventureze orbește, el nu ascultă Europa Liberă că nu are
aparat de radio. De când lucrează la Autobaza 2, la
TIR-uri, nu mai poate să scrie versuri; încă e în
„probă”... Vin acasă la 17.10: îmbrac hainele ce le
port în apartament, îmi spăl picioarele și subsuorile,
îmi pun ciorapi noi, iau un flanel pe mine, mă așez
la biroul meu, stau cu ochii pe pereți și de la 17.30
la 17.50 scriu versuri, pic de somn însă, abandonez „sfârșitul” poemului, ațipesc pe canapea în sufragerie, de la ora 19 la 19.30 definitivez al doilea
poem al zilei! Nu sunt mulțumit nici de acest poem,
ambiguitatea lui mă enervează... Respir totuși ușurat, n-am trăit degeaba azi. (Nota LIS-2021. N-am
nici o idee ce am făcut cu cele două poeme scrise
în această zi, profitând de faptul că sunt singur
acasă. Mi-ar fi plăcut să le recitesc, să le transcriu
chiar aici, de curiozitate. N-am nici o ordine în manuscrisele mele, din păcate, or fi fost publicate sau
sunt în sertar?) Ascult emisiunea culturală la Europa Liberă, o oră mai târziu deschid televizorul la
Chișinău și scriu în acest jurnal. De la ora 21 mă
simt deodată singur. Pierd o oră cu mâncarea
(ciorbă și ciulama de pui, lăsate de Doina; eu nu
știu să gătesc, am încercat dar am eșuat) și spălatul vaselor. De la 22 la 24 citesc intens din Mircea
Mihăieș, Daniel Vighi și Alejo Carpentier, amețesc.
Azi, zi frumoasă de toamnă. Mă culc după 1, după
ce mănânc trei biscuiți (să preîntâmpin arsurile
gastrice de peste noapte, o iluzie); la ora 18 am
servit un ou prăjit.
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Ioan LASCU
Revoluția la Craiova
ÎNTREBĂRI, ÎNTREBĂRI... ȘI NICIUN RĂSPUNS
Era aproape 10,00 dimineața. Ieșisem să-mi
cumpăr țigări. Pe masa din bucătărie lăsasem aparatul de radio demontat – îl desfăcusem cu gând
să-l repar, poate-poate voi prinde câteva știri. În
ajun, în 21 spre seară, M. telefonase la București
unei cunoștințe, doamna S., care locuia în apropiere de Piața Romană. Aflasem că-i prăpăd. Bulevardele erau înțesate de lume, trupe, blindate.
Zbârnâiau și elicoptere, la joasă înălțime.
În dimineața aceea, când să traversez Calea
București, l-am întâlnit pe F., vecinul cu care stăteam ușă în ușă. Era tare agitat. Venea în fugă
spre casă din cartierul de est, să-și avertizeze părinții. Mi-a zis că piața din fața „județului de partid”
era deja ocupată de cei trimiși la Timișoara cu trenurile, să-i molesteze pe demonstranți. Au fost, au
văzut ce era acolo și s-au întors în zori. N-au mai
dat pe-acasă, ci s-au dus direct la „județeană”, să
facă și ei la fel. Cică ar fi vreo câteva mii! „Haiti, e
groasă!”, mi-am zis. Mă străbătea un tremur interior. Am trecut strada împreună cu G., am cumpărat
de la debitul de tutun niște pachete de „Top”. Dădeam să ne întoarcem spre casă, când, ca prin
somn, am sesizat o agitație curioasă: pensionarii,
care se pregăteau de o coadă la „Alimentara” de
peste drum, se foiau încoace și încolo, dar de-a
curmezișul străzii. „Uite-i, vin! Au numai steaguri
tricolore!” În sfârșit, m-am dezmeticit. Mi-am lungit
gâtul cât am putut, m-am ridicat pe vârfuri și am zărit în față, la vreo 3-400 de metri, o coloană compactă. Da, veneau pe șase rânduri, ocupând
aproape jumătate de stradă. „Hai să mergem spre
ei!”, i-am zis lui G. Peste 100 de metri i-am și întâlnit. Nu erau atât de mulți pe cât ne așteptam. Să fi
fost 3-4 000, 6 000? Dar ei mergeau ținându-se de
brațe, compact, ordonat, părând deciși, și scandau,
scandau mereu. Chiar în primul rând al primei coloane l-am recunoscut pe inginerul R., un vecin de

la scara II. Era și directorul lor, tot în primul rând,
l-am identificat după ochelari. Știam că sunt de la
„utilaj greu”. „Și mai de unde?”, am întrebat. „Și de
la «avioane»!”, mi s-a răspuns. Era mare vacarm.
Pe trotuare lumea roia în sus și-n jos, alții se înghesuiau pe balcoane. „Veniți cu noi! Veniți cu
noi!”; „Nu vă fie frică,/ Ceaușescu pică!”; „Ieri la Timișoara,/ Azi în toată țara!”; „Ceaușescu judecat,/
Pentru morții din Banat!”; „Ceaușescu, cine ești,/
Un tiran din Scornicești!”; „Ceaușescu și soția,/
ne-au distrus copilăria!”; „Și noi avem copii,/ Și voi
aveți copii!/ Veniți cu noi,/ Veniți cu noi!”; „Oltenii nu
sunt lași,/ Oltenii nu sunt lași!”; „Fără violență,/ Fără
violență!”, și tot așa, iar și iar. Balcoanele erau ticsite: unii aplaudau, alții plângeau, alții strigau și-i încurajau. O zdrahoancă de un chintal: „Am trei copii!
Vin și eu, vin și eu!”; era podidită de un val de lacrimi isteric-euforice. „Ce facem?”, m-a întrebat G.
„Mergem cu ei, îi zic, să vedem ce se întâmplă!”
Am mers, e adevărat, dar pe trotuar, flancându-i.
Îmi tremurau genunchii. „Nu vă fie frică,/ Ceaușescu pică!”. Exaltat, dar și înfricoșat, mă bucuram în
sinea mea pentru R., vecinul meu, inginerul. Îl vedeam strigând din răsputeri. Mergea ușor aplecat
înainte, braț la braț cu vecinii, de parcă remorca
după el întreaga coloană. Pe lângă mine a trecut
doctorul L. Mergea contra curentului. I-am făcut un
semn, ridicând din sprâncene. Soția lui era ofițer de
securitate...
Am ajuns la intersecția cu bulevardul gării.
Coloanele acroșaseră deja numeroși trecători. Era
un adevărat șuvoi care a cotit-o spre Universitate,
apoi spre Teatrul Național. Curentul ne-a luat și pe
noi, pe mine și pe G. Îmi tremurau întruna picioarele. La teatru balcoanele erau pline. Se striga: „Actorii sunt cu noi!/ Actorii sunt cu noi!/ Veniți cu noi!/
Veniți cu noi!”. Oh, tremurul acela din picioare!...
Am ajuns la 50 de metri de primărie. Capul coloa-
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nei staționa la intersecția dinainte de clădire. S-a
oprit exact în fața cordonului de soldați. Eram înghesuit lângă vitrina cofetăriei „Tineretului”, la vreo
20 de metri mai în urmă. Nu vedeam nimic. Câțiva
am încercat să ne cățărăm pe prichiciul vitrinei. Au
izbucnit spontan strigăte: „Nu distrugeți nimic! Nu
spargeți geamurile! Fără violență! Fără violență!”.
(Mai târziu inginerul R. avea să-mi povestească în
ce fel se organizaseră ei la întreprindere, de la 7,00
dimineața, cum se știau multe lucruri dinainte, chiar
și ce lozinci trebuiau strigate). Din balcoanele de la
„Lumea copiilor” câțiva bărbați care vedeau în piață, în fața primăriei, îi informau pe cei de jos: „Sunt
câteva T.A.B.-uri și o mașină a pompierilor. În primărie sunt 15 soldați cu arme. Au ordin să tragă!”.
Mulțimea părea să se strângă ca un arici. „Fără violență!...”. Dacă se va trage?! Aveam imaginea sângelui șiroind pe asfalt. Mi-era frică!
Cât să fi trecut? 20 de minute, o jumătate de
ceas? Am avansat furiș pe lângă zid vreo câțiva
metri. Printr-o breșă din zidul viu am zărit treptele
primăriei. Deodată, ceva a cedat acolo, în față. S-a
auzit un uruit, s-a văzut un blindat care s-a repliat
spre „județeană”, la 50 de metri mai jos. Puhoiul
s-a revărsat și el în aceeași direcție. În învălmășeală, reușesc să văd câțiva bărbați în civil pe treptele
frumoasei clădiri a primăriei, cândva bancă a Craiovei. Printre ei, actorul I.G. Parlamenta. Era cineva
dincolo de ușă. La un moment dat – minune! Ușa
s-a dat în lături și dinăuntru, în pas alergător, a ieșit
un șir de soldați cu țevile armelor aplecate. S-au
îndreptat spre formația lor. Se zicea că unii aveau
fețele baie de lacrimi. Primăria a fost pe dată neglijată, dar prefectura – sediul „județenei de partid” –
urma să fie luată cu asalt. Surpriza surprizelor –
nicio împotrivire din partea militarilor! Am rămas în
urmă. Manifestanții umpluseră deja piața, mult mai
mare, din fața Prefecturii. Am întâlnit-o pe M., care-și căuta impacientată fratele. Pe cel mic. Ne-am
întâlnit imediat cu mai mulți actori și cu alți oameni
din teatru. Încercam cu toții să pătrundem în piață,
mai în față, dar era imposibil: lumea de pe lume...
Se făcuse 12,30. Ne-am întors la teatru. În
hol, la etajul II, stăteam de vorbă într-un grup mai
mare. Am râs de milițianul pe care îl văzusem la intrare, fără veston, tremurând ca varga și rugându-se să nu i se facă nimic rău, deși nimeni nu vădea vreo astfel de intenție. „Se-ntretaie știrile”.
Nitam-nisam, dintr-un birou răzbătea zumzetul unui
aparat de radio – muzică populară. „E veselă, fraților!”, le-am spus celorlalți. „Să vedeți că se întâmplă ceva!”. Deodată, ca la un semn, toată lumea a
ciulit urechile spre aparat. Muzica s-a întrerupt. Era
ora 13,00 fără 13 minute, am apucat să văd. Toți
am dat buzna în biroul cu pricina. Vreo 10-15 oameni, nu mai aveam loc, era strâmtoare. Apoi apa-

ratul și-a reluat vesel emisia – o sârbă! Era aproape ora 13,00. Din nou, altă întrerupere... și câteva
minute lungi, chinuitoare, nu s-a mai auzit nimic,
numai zgomot de fond. Apoi, pe neașteptate: „Fraților români, trăim o zi mare, Dumnezeu să ne ajute!... Vă vorbește Mircea Dinescu... dictatorul a
fugit!!”. Explozie de entuziasm, urale, bătăi din palme, tropăituri. P. B. a dat buzna pe balcon, țopăia
pe loc ca un apucat și striga din rărunchi înspre
stradă: „Uraaa! A fugit, a fugit!...” „Cine a fugit?!...
Cine a fugit?! Cine...”. Mai întâi, neîncredere. Apoi
stupoare, apoi urlete de bucurie – toate se propagau ca un curent de înaltă tensiune, în câteva fracțiuni de secundă. Vizavi, la Teatrul de Păpuși, pe
capota unei mașini, s-au instalat rapid niște boxe,
apoi în plină stradă a început să mugească Radio
București: „Astăzi, la ora 11,30, dictatorul și-a luat
zborul de pe acoperișul C.C.!”
Haidem iar la prefectură. Am ajuns într-un suflet. Ne-am strecurat pe lângă zidurile masive de
granit, pas cu pas, până în față. Am ajuns foarte
aproape de intrarea oficială, închisă și în acele momente. Sau mai ales atunci. Se deschidea numai
când se făcea câte o „vizită de lucru”. În piață, talazuri! Să fi fost vreo 25-30 000 de oameni? Sau mai
mulți? Poate 100 000, cine putea ști? Piața, azi
micșorată prin extinderea parcului din vecini, avea
pe atunci câteva mii de metri pătrați, poate un hectar. Câți oameni pot încăpea pe un metru pătrat?...
Sus, la etaj, pe balconul larg, erau instalate niște difuzoare. (După o vreme aveam să aflu că „primul”,
Ion Traian Ștefănescu, încercase să le vorbească
oamenilor. Bineînțeles, fără a apărea în fața mulțimii, ci de la un microfon instalat în cabinet. Nu a
reușit – a fost fluierat și huiduit cu spor și îndelung.
Nu i-a mai rămas decât să o șteargă în mare grabă, luând-o pe urmele celor din „secretariat”, care
se făcuseră nevăzuți mai din timp. Toți au fost lăsați să plece, vii și nevătămați.) Apăreau diverși
vorbitori ocazionali, pe moment. Mulți chemați, puțini aleși... Dar nimeni nu se putea face auzit. Ca la
un semn, de jos a plecat ideea alegerii unui primar.
Pe cine? „Tudor Gheorghe, Tudor Gheorghe!”. Dar
unde e? Să fie căutat și adus la fața locului! Nu trecură mai mult de 5 minute și apăru, adus pe brațe,
Tudor Gheorghe. I se scanda numele într-un delir
general. „Fraților! Nu mai strigați nume! Ați strigat
atâta vreme niște nume și nu v-a fost deloc bine!”
El primar? Pare să accepte, n-are altă ieșire. „Capul lui Moțoc vrem!”. Dar apoi refuză. „Am fost pentru un sfert de oră primarul județului”, avea să
spună el, în glumă, după aceea. Dar a rămas, ca o
garanție morală a orașului, în comitetul provizoriu
format chiar în acea zi. Alții dădeau tocmai în clipele acelea o adevărată bătălie să ocupe birouri, să
pună mâna pe putere. Mulți chemați... Un tunet de
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glasuri revendica tabloul, dintr-odată. În clădire se
văzuse mare tevatură. Ferestre date la o parte cu
violență, oameni care strigau de colo și de dincolo,
vuiet. Mulți „colorați” înăuntru. Ca la orice mort!...
De sus s-au deșertat niște saci mari de plastic,
ghiftuiți cu cadouri de Anul Nou pentru copiii „activului de partid”. Curgeau portocale, ciocolate, bomboane de pom, jucării, îmbrăcăminte. Curgeau și
blesteme... Apoi au fost aruncate „operili” nemuritoare: jos erau sfâșiate în mii de bucățele. Și li se
dădea foc. În sfârșit, a apărut și tabloul. Era cel mare. I s-a dat drumul foarte aproape de noi, abia dacă am scăpat cu capetele intacte. Îndată a fost
făcut țăndări, așchii-așchiuțe. I s-a pus foc. „Și al ei,
și al ei!”, revendicau întărâtați cei de jos. Va să aibă
aceeași soartă. Fumegau rugurile suferinței răzbunate. Cel puțin acuma... În urmă presiunea creștea.
Talazurile erau temperate prin apeluri răgușite din
mulțime: să nu se spargă ușile, să nu se dea năvală înăuntru. „Fără violență! Fără violență!”. Ca din
senin s-a auzit un pocnet mare! Țipete înspăimântate, învălmășeală. Unii au apucat să se arunce la
pământ, alții părea că erau călcați în picioare. Uf!,
ne-am venit în fire după câteva secunde. Cineva cu
mintea înfierbântată aruncase o petardă. Sinistră
glumă, sau ce-o fi fost în capul lui?! (Sau cine și de
ce a făcut-o? Mai târziu aveam să auzim că, în
camerele hotelului „Palace” din dreapta Prefecturii,
erau instalate mitraliere! Dumnezeu a vrut ca securiștii să nu tragă atunci niciun glonț!). Presiunea
creștea amenințător. Am ajuns fără voie aproape
de ușa „oficială”. Mi-era teamă să nu fim striviți. În
mulțime o căutam cu ochii pe M., soția mea.
N-aveam cum s-o mai văd. Se răspândea zvonul
că, într-o mașină roșie, Ceaușescu se îndrepta
spre Craiova. Ba nu, într-un elicopter! Din nou panică. Presiunea devenea sufocantă. Unde o fi M.?
S-o strig? Cine te putea auzi mai încolo de zece
pași? Era oare trecut de 3,00 după-amiază? Ar fi
mai înțelept să ne strecurăm afară, la fel cum am
pătruns. O trăgeam după mine pe G., colegă cu M.
Ne prelingeam gâfâind pe lângă aceleași ziduri de
piatră. Am ieșit și am luat-o spre teatru. Peste puțină vreme și-au făcut apariția și ceilalți. Am răsuflat
ușurați. Am aflat că soția lui P. B., călcată în picioare, a fost dusă de urgență la spital. „E grav?”,
ne-am speriat. „Se pare că nu chiar. În orice caz
are răni la picioare”.
Surescitare. Ce facem? Să mergem prin
apropiere, la vreun televizor. Ne-am hotărât să ne
ducem la E. B., directorul teatrului, fiindcă locuia
chiar lângă Prefectură, în stânga. Am ajuns acolo.
Ne-a deschis, ne-am așezat care pe unde. Vedeam Piața Palatului la TV. Extraordinar, ce ne era
dat să trăim! Ce nici cu gândul nu gândisem... Sute
de mii de oameni care strigau neîncetat, care erau

de-a dreptul incendiari. În ajun – sânge, moarte, Jilava. În ziua următoare – victorie! Afară stătea să
se întunece. Era aproape de 5,00. Balconul. „Să
vină Iliescu!”. Iată-l. Nu-l văzusem niciodată. De
unii din jurul lui auzisem vag, pe alții îi știam mai bine: Dinescu, Doina Cornea, Brucan. Și Caramitru,
și Sergiu Nicolaescu!... De ceilalți nu auzisem deloc. Cine erau dar Petre Roman, Dumitru Mazilu,
Cazimir Ionescu, Voican-Voiculescu, Kiralyi? Și
restul?... Apoi studioul 4. Apoi Piața Palatului, din
nou. Premieră mondială: „Prima revoluție în direct!”. Primele mesaje ale statelor vecine. Altele, iar
și iar; ne bucuram, începea să țină! O mai exista
oare cale de întoarcere? Dar întunericul, dar teroriștii, dar morții cei noi? Ardea Biblioteca Centrală
Universitară!... Jale, dezastru. Îmi treceau prin minte imaginile sălilor în a căror liniște mă cufundasem
și eu, citind cărți și iar cărți, unele rare, în urmă cu
16-17 ani. Ardea și Muzeul Național! De neconceput... la o asemenea jertfă nu ne gândisem.
Era deja miezul nopții. Piața Prefecturii din
Craiova mai ținea în loc câteva sute de oameni; se
mai cânta, se mai striga obosit. Difuzoarele nu tăcuseră de 10 ceasuri. Scrum, hârtii rupte, noroi cărat cu picioarele. În curând vor fi amuțind și difuzoarele. Ne-am petrecut noaptea în Teatrul Național.
Liniște îngrozitoare coborâtă peste oraș. Ferestre
negre. Oamenii își comprimau spaima de întunericul ucigaș în fața televizoarelor. S-a auzit o bufnitură uriașă. Ce să fi fost: avioane supersonice, bombe, rachete? Sau a sărit în aer Combinatul Chimic?
Cât de bine păzit o fi? Se spunea că, dacă ar fi explodat, ar fi ras jumătate de județ de pe fața pământului. Câțiva inși am ieșit pe bâjbâite și am
reușit, cu chiu cu vai, să ne urcăm pe clădirea teatrului. Ce loc bun pentru aterizarea elicopterelor! Ar
rezista oare? Apoi alte bufnituri! Ce să fie, la ora
2,00 din noapte? Mi-am dat cu părerea că ar fi vorba de decompresarea aburului de la centrala termică de la Șimnic. Oare? După un răstimp de spionaj încordat, coboram pe aceleași scări înguste de
fier, într-o beznă absolută. Ne loveam de barele nevăzute ale balustradei.
Se făcuse ora 3,00 din noapte. Împreună cu
doi băieți din teatru am ieșit în stradă. Ce-o fi la
Prefectură? Dacă atacă teroriștii? Îi apăra oare cineva pe cei de acolo? Ce liniște neverosimilă... ia
hai să încercăm să scoatem lumea din case. În față
staționa o mașină carosată de 15 tone, goală, în
așteptare. Ce plocon! Cum să facem? Am vorbit cu
șoferul, l-am convins. Cei doi băieți au plecat prin
cartiere să scoată lumea afară. Alții rămâneam în
stradă – era și un tip în uniformă de la gărzi patriotice. Ne împărțea banderole albe, subțiri, ca niște
feștile de lampă cu petrol. Opream și controlam
toate mașinile ce se îndreptau spre Prefectură.
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Apoi le deviam direcția la stânga. „Ce risc, mi-am
zis, dacă ne va mătura o rafală de pistol-mitralieră?”. Puteai să știi ce duceau ăia în portbagaje? Iar
la București se trăgea ca la Oarba de Mureș!... Au
trecut câteva zeci de minute. Cei doi plecați la mobilizare s-au întors cu mașina plină. Să fi fost vreo
sută de oameni care scandau. „Mergeți la Prefectură! Nu e nimeni! Rămâneți până dimineață!”. După
treaba asta, alte încărcături, vreo trei-patru. Se
apropia și o coloană pedestră: erau vreo câteva sute, de la „Electroputere” și nu mai știu de pe unde...
Cred că la Prefectură se strânseseră vreo miedouă. Tot era bine. Decât liniștea aceea neagră,
devorantă... Era aproape de 5,00 dimineața, rămăsesem aproape singur, eram aproape înghețat. Cât
să mai fi stat? Până la 5,30. Da, până la 5,30...
În zori, către ora 7,00, împreună cu M., C. și
G., coboram din tramvai. Am rămas stupefiați pe
peronul îngust. La sud, spre Calea Caracal, unde
se afla majoritatea unităților militare, se trăgea ca la
război, cu tot armamentul din dotare: rachete de
semnalizare roșii-verzi-roșii-verzi, rafale de pistoale
automate și de mitraliere. Le deosebeam încă după
ureche, așa cum ne învățaseră în armată. Apoi
bufnituri înfundate: grenade antitanc sau rachete?
Ce se întâmpla?!
Ulterior am aflat că marea unitate 01047 fusese atacată. Arsese depozitul de carburanți. Morți
și răniți. Ar fi fost și elicoptere! Unitatea de rachete
de la Făcăi („cea mai bună din Tratatul de la Varșovia!”) ar fi doborât... Câte?... Au fost 15! N-au
fost... Nu se știe nici până în ziua de azi...
Apoi vecinul meu R., manifestantul din rândul
întâi, care în seara de Ajun i-a scos pe socrii lui de
sub gloanțe, chiar dintr-un bloc din centru. Da, la
blocul lor s-a tras îndrăcit. De ce? Nimeni n-a știut.
În orice caz, găurile făcute de gloanțe în ziduri s-au
văzut după aceea ani de-a rândul.
Apoi recepționera C. de la Casa Științei și
Tehnicii, care plângea și, printre sughițuri, îmi spunea că nu se mai duce acasă. Apartamentul ei din
cartierul „Valea Roșie”, din imediata vecinătate a
unităților militare, fusese făcut ciur de gloanțe. Și
câte altele nu avuseseră aceeași soartă terifiantă.
Teroriști? Armată? Am stat douăzeci și două de ore
de pază la Casa Științei împreună cu șeful de restaurant S. C. și cu o parte din personal, majoritatea femei speriate. Noaptea am recepționat un mesaj telefonic cum că teroriștii se îndreptau spre noi.
Am cerut arme. Nu ni s-au dat. Am chemat o patrulă de la Liceul Militar din apropiere. A venit repede,
sub comanda locotenentului major T., a cărui soție
lucra la Casa Științei ca recepționeră. Am urcat cu
militarii pe clădire – o cunoșteam de-a fir a păr încă
dinainte de inaugurare – le-am indicat punctele de
supraveghere și, eventual, de tragere. Nu s-a în-

tâmplat nimic rău, dar, în dimineața următoare, patrula desfășurată înainta trăgând focuri de armă, pe
lângă balta din vecinătate, spre șoseaua principală.
Câteva femei au început să plângă. Nu aveau curajul să plece acasă. Dar nu a fost niciun dușman
prin apropiere...
Apoi morții Craiovei, cei 16 sau 18, atâția cât
se auzise în acele zile, dar, până la urmă 25. Și răniții, aproape 200. Cine a tras și de ce, cine erau
suspecții prinși de armată și predați miliției, apoi
dispăruți fără urmă? Cine? De ce? Numai întrebări
și niciun răspuns.
Apoi Piața Universității, prima „mineriadă” după care celelalte, reforma, liberaliza-rea, inflația,
perioada de tranziție...
Apoi 18-19 august 1991, Moscova, blindate
pe străzi, lovitură de stat. Cine mai voia înapoi comunismul „pur și dur”? Cine putea ști atunci ce ne
mai aștepta? Am aflat pe urmă. Dar cât o mai fi până la Judecata de Apoi a puciștilor, a teroriștilor, a
instigatorilor din „mineriade”, a morților fără de vină,
a torționarilor cu pensii speciale, a hoților, a demagogilor, a corupților, a manipulatorilor, a vânzătorilor de țară?
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Din volumul
O ISTORIE LA PURTĂTOR
sau Deplasarea spre roșu.
Despre „Efectul Stalin” în România,
în curs de editare la Junimea
colecţia „Memoria clepsidrei”

Dan MĂNUCĂ (1938-2017) şi Ioan HOLBAN,
la Filiala Uniunii Scriitorilor, Iaşi, 2013.
Foto Leo BUTNARU (Chişinău)

Icu CRĂCIUN
ESEURILE POLITICE ALE ILENEI MĂLĂNCIOIU
Volumul Crimă și moralitate, apărut în 1993
și reeditat în 2006 la Editura Polirom, cuprinde 28
de eseuri politice, publicate de Ileana Mălăncioiu
între anii 1990 și 1993, majoritatea în revista 22 (în
total 25), doar 3 în cotidianul România liberă. Actualitatea, perenitatea și, din păcate, scepticismul
lor sunt valabile și astăzi. Atunci, o serie de poeți și
prozatori și-au pus uneltele vocației în cui și au
devenit jurnaliști de marcă pentru a-i învăța pe români să discearnă binele de rău și adevărul de
minciună.
În textul prezentat la Madrid în 8 mai 1990,
la Colocviul Perestroika și literatura din țările Europei de Est, cu titlul Revoluția nu a fost un spectacol de iluzionism, autoarea face o radiografie pertinentă a vieții culturale și sociale de dinainte, dar și
din cele patru luni și jumătate trecute de la evenimentele din decembrie 1989. Faptul că, în poezie,
„Lupta cu morile de vânt ale totalitarismului ni s-a
impus în cele din urmă de la sine” și că „Această
luptă a îmbrăcat în ultimă analiză două forme”:
una tragică, urmând direcția sublimă a quijotismului, întruchipată de Eminescu și Bacovia, și „alta
axată pe acel râsu’ – plânsu’ (…) pe care poezia
românească tânără l-a preluat de la pururi tânărul
Nichita Stănescu”, iar între aceste direcții a așezat
suprarealismul lui Gellu Naum, mă îndreptățește
să spun că Ileana Mălăncioiu este una din conștiințele cele mai lucide și mai avizate în fenomenul
literar românesc. Că în prima direcție așază poeți
de diferite structuri, de la E. Jebeleanu, până la
Mircea Dinescu, cu al său volum Moartea citește
ziarul, influențat de parabolele civile ale autorului
volumului Hanibal (1972), poezii politice agreate,
de altfel, de tinerii poeții ai vremii, dornici să-și salveze ființa, este justificată. Mai târziu, într-un alt
text, intitulat Ce au făcut atunci intelectualii?, îi va
sugera prietenului ei, Andrei Pleșu, pe atunci ministru al culturii, „să nu facă abstracție nici de

demnitatea celor ce au scris Moromeții (M. Preda)
și Biserica Neagră (A. E. Baconsky) și Parabole
civile (E. Jebeleanu)” și nici de „neimplicata Cele
șase maladii ale spiritului (C. Noica)”, vorbindu-se
mai mult de cei șase demnitari detronați care au
semnat o scrisoare de protest, readuși la demnitățile lor de noul regim iliescian. Totuși, I. M. îl sancționează încă din 1990 pe Dinescu, care, disident
fiind, afirma în interviul În cazarma lui Ceaușescu,
publicat în Libération, că „sistemul socialist ar avea
un Mesia în persoana lui Gorbaciov”, respingându-l total: „În ceea ce mă privește nu am crezut
niciodată că Gorbaciov ar putea să fie un Mesia
nici măcar pentru Uniunea Sovietică, pentru simplul fapt că imperiul și libertatea sunt două lucruri
care nu merg împreună. Ideea de libertate duce la
aceea de autonomie pe care imperiul o refuză”
scria autoarea volumului Urcarea muntelui, volum
tipărit în 1985 în care descria Golgota pe care o
urca națiunea română. La fel de indignată se arată
atunci când regizorul Sergiu Nicolaescu declara
„nonșalant că dumnealui s-a simțit la revoluție ca
la filmare”, cel mai de seamă disident român a fost
Paul Goma. Eseista nu uită să-l amintească la capitolul poezia rezistenței pe Virgil Mazilescu cu volumul său Guillaume poetul și administratorul, care
a influențat toată poezia optzeciștilor, iar pe Ana
Blandiana cu prozele din Proiecte de trecut, din
care un text are „o imagine cutremurătoare cu o
insulă formată artificial în mijlocul fluviului (care reprezintă un simbol al socialismului) este descompusă de apele dezlănțuite și rezidită la loc, cu ajutorul oaselor deținuților care au zidit-o, scoase la
suprafață de valuri din groapa comună a insulei.
Cel care supraveghează după potop refacerea insulei artificiale este același supraveghetor al închisorii care a construit insula, diminuat, e drept, în
grad dar mai activ și mai important în fond decât a
fost altădată”.
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La începutul lui mai 1990, se întreba retoric
„unde or fi teroriștii”, care trăgeau din orice poziție
(vorba zâmbărețului) și cum de Biblioteca Universitară a fost distrusă, iar „în sediul Comitetului Central nu s-a tras nici un glonț, deși se afla alături”.
Cât privește răspunsul generalului Militaru stai și te
crucești: „… era normal să nu ne fi arătat nici un
terorist, fiindcă, dacă am fi văzut unul singur, prin
el i-am fi văzut și pe ceilalți”(!). Să nu ne facem iluzii că vom afla adevărul atâta vreme cât la butoane se află nomenclaturiști din vechea gardă,
„emanați ai revoluției”, care au manipulat și manipulează cum au vrut pe bieții români de bună
credință constata în eseul Ziua cea mai lungă a
României. Pentru I. M., cea care a scris în 1981(!)
primul text în care l-a identificat pe Ceaușescu cu
Hitler, iar România socialistă era comparată cu o
închisoare, cel mai important document pentru
români, până la data amintită, constituie Proclamația de la Timișoara, semnată de peste 3 milioane și
jumătate de oameni. Atâta timp cât destul de mulți
tineri făceau greva foamei în mijlocul Bucureștiului,
dorind să știe doar atât: cine a tras în noi? și unde
ne sunt teroriștii? (întrebări ce se vor repeta și-n
alte eseuri și încă își așteaptă răspunsul!), nu se
putea vorbi de democrație, susținea în eseul La
trezirea din coșmar, publicat în nr. 23/ 1990 al revistei 22, condamnând „vânătoarea de oameni” de
către mineri și structurile Securității „ce trimitea la

epoca de piatră care a avut loc în zilele de 14 și 15
iunie în București” în zbuciumatul an 1990, lucru
ce „nu e doar de regretat, ci și de condamnat”.
Eseul Prețul înmormântării este un omagiu
răscolitor dedicat țăranului român, fost ceapist, care avea o pensie ce nu depășea 100 de lei. Din
acești bani, a reușit să-și adune în 10-15 ani o sumă cu care să fie înmormântat creștinește („cam
cât pensia pe o lună a unui criminal ca Al. Drăghici”), bani ce s-au devalorizat în doi ani, ajungându-i să-și cumpere un sfert de sicriu, fără a mai
face cheltuieli cu ceremonii funerare.
În textul Imaginea coloniei penitenciare în literatura română, prezentat la colocviul de la Sorbona din 20 aprilie 1991, apărut în revista 22, I. M.
vorbește auditoriului despre lupta armată a partizanilor români împotriva regimului securisto-comunist, instalat cu ajutorul tancurilor sovietice, despre
cei condamnați pentru vina de a fi fost legionari, liberali sau țărăniști, unii pentru că au studiat în
Apus, alții că s-au opus colectivizării sau că au refuzat să se înroleze în diviziile procomuniste Tudor
Vladimirescu și Horia, Cloșca și Crișan. Soarta
cărților este asemănătoare; multe au fost arse sau
interzise de a fi citite; cei care au fost prinși cu cărți
interzise au fost dați afară din școli și din facultăți,
alții au ajuns să facă ani grei de pușcărie comunistă. Scurta relaxare de după instalarea lui Ceaușescu, a permis – zice I. M. – tipărirea unor cărți
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de certă valoare: Moromeții (volumul II), de M. Preda, F și Vânătoare regală, de D. R. Popescu, primele cărți ale lui Buzura și Breban, Iarna bărbaților
a lui Ștefan Bănulescu, Galeria cu viță sălbatică a
lui Constantin Țoiu, Lumea în două zile a lui George Bălăiță, poeziile lui Nichita Stănescu și ale generației sale, Lunga călătorie a prizonierului a lui
Sorin Titel, romanul Ostinato al lui Paul Goma,
Clopotul scufundat al lui Livius Ciocârlie, volumele
textualiștilor și postmoderniștilor. Din nou, deplânge faptul că societatea nu a acordat o atenție mai
mare gestului disperat al lui Liviu Babeș, cel care
și-a dat foc pe o pârtie de lângă Brașov în semn
de protest față de regim, și s-a oprit mai mult asupra protestului celor șase demnitari comuniști care,
între altele, „scriau, negru pe alb, că nu pentru asta au înființat ei Securitatea (Adică, pentru ce făcea ea și când nu mai erau demnitari)”. De asemenea, sunt pomeniți poeți care au ajuns „la limită
prin moarte și sinucidere”: Daniel Turcea (cu cartea sa Entropia), Marius Robescu, poetul spiritului
însetat de real, „găsit mort în locuința sa și înmormântat fără să se facă nici o cercetare”, Marcel
Mihalaș, adus de Securitate în stadiul de nebunie
și sinucidere, Gellu Naum retras în suprarealismul
său devastator, la cultura practicată de C. Noica și
ucenicii săi; „cărțile rezistenței” ne-au hrănit spiritual, fiind amintite: Minima moralia a lui A. Pleșu,
romanul Dimineața pierdută a Gabrielei Adameșteanu, Proiectele de trecut ale Anei Blandiana (despre mitul creat în jurul deportaților din Bărăgan),
romanele lui Buzura. Autoarea ține să ne reamintească numele lui E. Jebeleanu, cel de care se
leagă începuturile poeziei rezistenței prin poemele
și tabletele sale incendiare, adunate în volumul
Hanibal, publicate întâi în Contemporanul, fapt
pentru care autoritățile au desființat această revistă. Sunt amintite și volumele de memorii: Rugați-vă pentru fratele Alexandru al lui C. Noica,
Jurnalul fericirii al lui N. Steinhardt, Monarhia de
drept dialectic al lui Bellu Zilber.
Într-un alt eseu, A rezista și a nu mai rezista, scrie cu admirație și recunoștință, dar și cu
tristețe despre Ovidiu Cotruș, intelectualul de talie europeană („Malraux l-a primit cordial și a stat
de vorbă ca de la egal la egal”), „care a solicitat
un biet post de redactor la o revistă din Timișoara
și cererea i-a fost respinsă”, și Dinu Pillat, unul
din marii cunoscători ai operelor lui Dostoievski,
Kafka și Faulkner.
Multe lucruri rele, condamnabile, s-au făcut
în primii trei ani, după decembrie 1989. Unul dintre
ele este că avem o „Constituție nostalgică, făcută
cu înlocuitori. O Constituție, trecută printr-un refe-
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rendum în care poporul a fost înșelat – notează I.
M. În eseul care dă titlul acestui volum, scrie despre imperfecțiunea ființei umane, despre vină și
moralitate și despre criza valorilor în România
postdecembristă, ajunsă „o arenă de circ”.
În privința revenirii regelui Mihai I pe pământurile natale, se cunosc umilirea și batjocura la care a fost supus Majestatea Sa.
Câteva eseuri comentează chestiunea exilului românesc, altele tratează implicarea profundă a
Alianței Civice în politică prin Partidul Alianței Civice, condus de criticul Nicolae Manolescu, și unirea
cu partidele istorice în Convenția Democratică împotriva feseniștilor majoritari în Camera Deputaților, cei care „ne-au dat republica prezidențială pe
care o avem”. Dincolo de ironia, sarcasmul și umorul fin al eseistei, trebuie apreciate obiectivitatea,
demnitatea și limpezimea acestor scrieri. „N-am
umblat niciodată pe la stăpânire – scria ea în
1992, referindu-se la numirea diplomaților – și nădăjduiesc să mă ajute bunul Dumnezeu să nu-mi
pierd judecata și să fac la bătrânețe ceea ce n-am
făcut la tinerețe. Cu alte cuvinte, să mă ajute să rămân un om liber care să poată să spună adevărul
atunci când crede el că trebuie și nu când hotărăște partidul (ambasadorul)”.
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Constantin SIMIRAD
(1941-2021)

O GLUMĂ CARE MI-A SCHIMBAT DESTINUL
Pe la 51 de ani mă credeam spre sfârșitul
carierii de profesor.
Unele necazuri în familie m-au determinat
să caut utilitatea mea și în alte domenii. Așa se
face că am glumit cu profesorul Petru Caraman,
prins în febra alegerilor locale din 1992:
– Domnule Caraman, nu mă treceți și pe
mine pe lista de consilieri municipali? – am întrebat eu într-o doară.
– Vai, chiar doriți? – întreabă acesta bucuros.
Am fost trecut pe listă. Cuvântarea mea, ținută în ședința PAC (Partidul Alianța Civică) cu
acest prilej, a fost singura aplaudată îndelung de
asistență.
Criticul Alexandru Dobrescu, președintele
PAC, a ținut minte acest amănunt și, când s-au
reluat alegerile, după decesul regretatului primar
Emil Alexandrescu, m-a propus drept candidatul
PAC. Evident, n-am crezut că voi reuși, dar mi-a
plăcut ideea de a mă arunca în luptă, într-un domeniu cu totul străin mie. Riguros, cum sunt toți
matematicienii, n-am lăsat nimic pe seama hazardului. Un general nu poate câștiga o luptă dacă
nu domină câmpul de bătălie. Pregătirea luptei
este esențială. Nu m-am crezut dotat pentru așa
ceva, dar am remarcat erorile grave care s-au făcut în campania profesorului Leucov. Sigur că
dispuneam, fără să fiu conștient, de acest talent
special, adică, o fantezie debordantă în lupta
electorală și asta m-a ajutat foarte mult. N-am
fost un diletant aruncat într-o dispută în care
n-aveam nici o șansă. Aveam cunoștință că sunt
o mulțime de factori care contribuie aproape decisiv la o eventuală victorie într-o campanie electorală. Voi încerca să prezint câțiva dintre acești
factori, fără a avea convingerea că-i voi enumera
pe toți. Voi începe cu cei aproape obligatorii:
a) Candidatul trebuie să aibă o sănătate de
fier
Alesul trebuie să emane forță, putere. Să fie

un lider competent, autoritar, infailibil în judecăți
rapide, dictate de orice situație. Un candidat care
își întrerupe discursul ca să ia o pastilă este pierdut. Bush a leșinat la o masă oficială. A fost un
dezastru pentru America. Un pretendent cu aceleași probleme nici n-a mai îndrăznit să candideze. În America, președintele este un tip sportiv,
joacă în special tenis sau golf. Cu crosa în mână
arată siguranță în mișcare, putere de concentrare. Un lider înțelept, dar bolnăvicios, este impus
uneori, dar nu ales. Este cazul întâlnit în special
în zonele asiatice. Un lider bolnăvicios se poate
impune, de regulă, pe cale religioasă. Este acceptat, însă, ca un lider spiritual. În nici un caz nu
este acceptat prin alegeri democratice, decât în
cazuri excepționale. Sigur, în Iran, poate și în alte
țări musulmane, un lider spiritual poate deține puterea, însă doar parțial, fără puterea executivă,
care este adevărata putere. Prin urmare, candidatul trebuie să exprime forță și acest lucru nu
este posibil pentru un om bolnăvicios.
b) Candidatul trebuie să mânuiască în special limbajul simplu, dar și limbajul elevat
Evident că discursul electoral trebuie adaptat după nivelul ascultătorilor. Limbajul simplu, direct, presărat cu unele pilde, exemple, glume,
captează atenția. În nici un caz să nu se folosească un limbaj doct, pentru că omul din mulțime este atras de cel care nu este cu mult deosebit față de el și folosește un limbaj asemănător
cu cel utilizat de el. Să aibă impresia că astfel ar
fi vorbit și el dacă ar fi avut ocazia. Candidatul nu
trebuie să fie grobian și, mai ales, să nu-și hulească adversarii. Ideea pe care trebuie să pedaleze este următoarea: Toți sunt foarte buni, dar
eu sunt și mai bun.
c) Candidatul trebuie să aibă o cultură generală solidă
Această cerință este extrem de importantă,
mai ales în marile orașe, cu lideri de opinie foarte
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cultivați. Liderii de opinie cultivați sunt medicii, inginerii, profesorii, artiștii plastici, actorii, scriitorii
etc. Acești oameni au o enormă influență asupra
electoratului, atunci când știu să le capteze cineva atenția. Nu-i mai mare prostie decât aceea de
a intra într-un dialog elevat în specialitatea unui
mare om de cultură. A încerca să vorbești de ingineria genetică unui specialist în domeniu este o
catastrofă. Am asistat la cuvântul unui prefect la
„Sărbătoarea Crizantemelor”, organizată de profesorul Mititiuc la Grădina Botanică din Copou. A
fost penibilă incursiunea acestuia în specialitatea
profesorului Mititiuc. Citea prost și lumea a perceput ridicolul imediat. Candidatul câștigă asistența
cu aruncarea, ca din întâmplare, a unor afirmații
îndeobște necunoscute, dar, mai ales, cu glume
bune. Din acest motiv, consider drept cireașa de
pe tort următoarea calitate.
d) Candidatul trebuie să aibă simțul umorului
Un discurs de mare calitate trebuie să creeze asistenței bună dispoziție. În alegeri, discursurile nu trebuie să ducă la înrolarea într-o bătălie.
Nu trebuie să ducă la înverșunare, ură și dorință
de răzbunare. Un discurs bun este acela care face ca mulțimea să se disperseze pașnic la o bere
sau la o plimbare plăcută, cu o impresie de tipul:
– Simpatic, omul ăsta! Mi-a plăcut!
Acestea ar trebui să fie cuvintele celor care
părăsesc o întâlnire electorală. Îmi amintesc de o
asistență cam ostilă în anul 2000. Am început
glumeț:

– Domnilor, m-ați ales în 1992. A fost vina
mea că v-am mințit. M-ați ales în 1996 și a fost
vina domniilor voastre că v-ați lăsat mințiți pentru
a doua oară. Dacă mă alegeți și acum, în 2000,
înseamnă că perseverați, că sunteți diabolici. Nici
o șansă de a deveni recuperabili. Errare humanus est, perseverare diabolicum.
Întreaga sală murea de râs. N-am mai spus
prea multe. Eram mângâiat pe spate, se râdea.
– Domnule primar, strada, apa caldă, mai
încerca câte unul, altul.
– Omule, nu fi naiv. Acum promit că vă fac
totul. Ce, sunt prost să spun că nu vreau să fac?
Apoi, după ce m-ai ales, eu sunt șeful încă patru
ani.
Omul reacționa amar:
– Așa-i, dom' primar, parcă spune vreunul
că nu-mi rezolvă problemele?
Marea artă a politicianului este însă să facă
ceea ce l-a rugat omul să facă, chiar dacă l-a solicitat în treacăt. Acel om devine astfel cel care te
apreciază și se transformă într-un centru de susținere a noii tale candidaturi.
– Ce om, dom᾽le, am crezut că râde, dar
el... Halal primar!
Umorul te scutește de dispute sterile, obositoare și care uneori pot degenera.
e) Candidatul trebuie să aibă o familie model
Sigur că se mai întâmplă ca o căsnicie a
unui demnitar să nu meargă. Soția cere să aibă
un soț la treburile gospodăriei, să fie mereu aca-
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să. Numai că un demnitar primar nu dispune de
el, după voința lui. El este căsătorit cu orașul și
trebuie înțeles de partenera sa de viață. Altfel nu
merge căsnicia.
Un oraș, o colectivitate, sunt extrem de dificil de mulțumit. Politica de a mulțumi o colectivitate este mult mai complicată decât în cazul unei
familii. Nu toată lumea poate fi mulțumită. Fiecare
om trebuie să aibă o speranță îndreptățită că-i va
veni și lui rândul să fie mulțumit. Dacă lași un om
fără speranță, creezi un puternic centru de nemulțumire care poate avea consecințe nefaste în
alegerile următoare și chiar în căsnicie. Ca ales,
trebuie să te porți în așa fel cu fiecare cetățean,
încât să lași locul unui „bună ziua”. Mai mult, dacă cineva este extrem de ostil, încearcă să-l copleșești prin bunăvoința ta. Încearcă dialogul în
toate situațiile și tratează omul de la egal la egal.
Tonul superior rănește alegătorul. Cel care a pus
ștampila pe numele tău la vot te simpatizează și,
uneori, chiar te iubește. Dacă îl tratezi de sus,
alegătorul se simte trădat. Oamenii nu sunt absurzi, nu așteaptă minuni de la tine, dar se așteaptă să-i consideri în grupa ta de prieteni.
Evident că nu știi care cetățeni te-au ales și care
nu. Din acest motiv, toți trebuie tratați cu atenție
și prietenie. Relațiile promovate în familie trebuie
cultivate în cazul victoriei și în relațiile cu cetățenii
orașului. Demnitarul trebuie să aibă, dacă se poate, o familie unită, care ar fi o garanție în plus
asupra calităților candidatului. Sigur, garanția este fragilă și se poate spune că familia te poate
duce și la bine, și la rău.
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f) Candidatul trebuie să fie un om cu frică
de Dumnezeu
Credința în Dumnezeu presupune, în general, un om care îmbrățișează morala creștină.
Alegătorul știe că, în lipsa credinței, omul poate fi
dezorientat și poate avea reacții surprinzătoare,
chiar și în situații normale.
La Iași sunt 80% ortodocși și, deși preoții
n-au o influență de 100% asupra credincioșilor
lor, totuși, un sprijin al preoților este extrem de
prețios.
Celelalte culte sunt mult mai aliniate unei
decizii comune, luată de prelații lor, și un sprijin
din partea acestora este și el foarte necesar.
În particular, Iașul este capitala ortodoxiei
române și orice lucru privind comunitatea locală
trebuie făcut consultând liderii spirituali ai acestei
credințe.
Nu este exclusă victoria unui candidat de
altă confesiune decât cea ortodoxă, dar această
victorie este absolut condiționată de simpatia cultului ortodox.
Părerea mea este că un bun credincios nu
intră în conflict cu celelalte culte. Dacă totuși face
acest lucru, atunci are tendințe fundamentaliste.
Or, fundamentalismul într-o religie, oricare ar fi
ea, este nociv, este periculos și poate declanșa
conflicte extrem de sângeroase.
Sigur că unii ar fi tentați să mă combată cu
un exemplu care contrazice această părere.
Domnul Johannis a câștigat alegerile prezidențiale, nefiind ortodox. Este adevărat, dar aici este un
caz special. M.S. Regele Mihai devenise un idol
pentru poporul român și ne-a adus aminte de politica înțeleaptă a acestei dinastii, provenită din
Germania. După Unire, regele României a dus o
politică de unire a provinciilor. A făcut căile de penetrare a Carpaților cu șosele în funcție și acum.
A realizat podul Saligny peste Dunăre, ca să integreze Dobrogea la Țară. A finalizat 9 poduri peste
Prut, ca să unească Basarabia la România. Familia Regală a format România modernă. În anul
1938, țara noastră, la PIB, era înaintea Italiei și
Greciei. (…) După o vizită la Iași a familiei regale,
vizită făcută la rugămintea mea, Iașul a devenit
profund regalist și a votat cu mine masiv, câștigând cu 71% din primul tur.
____________________________________
Fragmente din volumul
Din pionieratul politicii postdecembriste,
Iași, „Junimea”, 2019
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Dumitru VITCU
LA DESPĂRȚIREA DE ISTORICUL IOAN CAPROȘU
În ziua de vineri, 9 aprilie, anul curent, a plecat dintre noi, pe calea fără de întoarcere, un mare iubitor și cunoscător al fostei capitale moldave,
Iașii, istoricul și cercetătorul, prietenul și omul de
cultură, dascălul și îndrumătorul științific, prof.
univ. dr. Ioan Caproșu, membru de Onoare al
Academiei Române. S-a stins din viață, parcă, pe
neașteptate, mai ales pentru cei care-i mai frecventam biroul în ultima vreme, deși semnele unei
suferințe fizice, accentuate progresiv de durerea
sufletească pricinuită după pierderea soției, i-au
marcat, cu destulă evidență, existența ultimilor
ani. Mereu tulburat de apăsătoarea singurătate
domiciliară, își căuta refugiul aproape zilnic în biroul său de la Universitate, luminându-se la față
ori de câte ori un oaspete îi trecea pragul; numai
că și numărul acestora se cam împuținase în condițiile generate de efectele pandemiei de coronavirus la nivelul întregii societăți.
Născut într-o familie modestă din nordul extrem al Țării Moldovei, în localitatea dorohoiană
Mitoc de pe malul Prutului, în ziua de 26 august
1934, Ioan Caproșu a urmat cursurile școlii primare în satul natal, în condițiile grele dictate de anii
ultimei conflagrații mondiale, apoi pe cele gimnaziale, în vechiul târg Săveni și pe cele preuniversitare în cadrul binecunoscutei și apreciatei școli
normale din Șendriceni. Acolo va fi dobândit cu siguranță gustul sau pasiunea pentru cunoașterea
nuanțată a trecutului nostru istoric, ca și pentru
deplina înțelegere și stăpânire a frumuseții, dar și
a secretelor limbii „vechilor cazanii”, beneficiind de
îndrumarea unui colectiv didactic de stirpe haretiană, ale cărui performanțe se recomandă de la
sine prin statutul de excelență dobândit ulterior de
foștii elevi ai aceleași prestigioase instituții: Alexandru Zub, Stelian Dumistrăcel, Ilie Seftiuc, Ion
H. Ciubotaru ș.a.
Sămânța harului cultivată meșteșugit la

Șendriceni avea să beneficieze de condiții prielnice de evoluție și rodire în cadrul Facultății de Istorie-Filologie a Universității ieșene, al cărei dublu
profil urmat i-a asigurat tânărului absolvent din vara anului 1958 platforma științifică indispensabilă
viitorului mare specialist în descoperirea, editarea
și interpretarea vechilor izvoare istorice. De altfel,
încă înainte de încadrarea sa, prin repartiție guvernamentală, ca cercetător științific stagiar în cadrul sectorului de istorie medievală la Institutul de
Istorie și Filologie (cum se numea, atunci, actualul
Institut „A. D. Xenopol”) al Academiei, în toamna
aceluiași an, această preocupare – cu frumoasă
tradiție istoriografică slujită, între alții, de Theodor
Codrescu, Gheorghe Ghibănescu, Mihai Costăchescu sau Nicolae Iorga – constituia o direcție
majoră de cercetare în domeniu, având la Iași un
animator al genului, în persoana profesorului Constantin Cihodaru. E de presupus că fostul dascăl,
care coordona concomitent și activitatea colectivului de medieviști din Institut, decriptase de-a
lungul anilor, în amfiteatre ori în sălile de seminar,
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virtuțile intelectuale ale tânărului său învățăcel, de
vreme ce i-a încredințat misiunea extrem de migăloasă și de responsabilă de a lucra la noua serie
sau colecție de izvoare diplomatice medievale, inițiată și coordonată de Academie, pe temeiuri științifice mult mai riguroase decât cea precedentă
(Documente privind istoria României), binecunoscuta colecție Documenta Romaniae Historica, a
cărei primă diviziune (seria A) este consacrată
Moldovei. Angajat, prin urmare, de la început într-un asemenea program științific de anvergură,
Ioan Caproșu și-a făcut din obiectiv un crez, pe
care avea să-l slujească, cu energia și pasiunea
tinereții, vreme de peste jumătate de veac, fără ca
vârsta senectuții să-i tulbure elanul, să-i diminueze capacitatea de efort, ori să-i modifice profilul
activității cotidiene. Simțul parcă înnăscut al limbii,
atât de necesar, dacă nu chiar indispensabil, unui
editor de izvoare istorice, alăturat pregătirii temeinice și unui ascuțit spirit critic, aveau să constituie
argumente solide, mai întâi, pentru promovarea-i
succesivă în treptele de cercetare din cadrul Institutului, apoi și pentru cooptarea sa, din 1975, în
comitetul național de redacție al colecției fundamentale de izvoare, DRH, seria A, Moldova.
Paralel cu mult prea migăloasa, cronofaga
și dificila îndeletnicire de a identifica, în fondurile
ori colecțiile arhivistice din țară și străinătate, felurite acte și documente istorice vechi (originale, copii, traduceri, ori numai simple regeste), menite a
fi scoase la lumină și introduse în circuitul științific
prin cuprinderea lor în corpusul național de izvoare, Ioan Caproșu s-a alăturat de timpuriu, ca specialist deplin format în medievistică și recunoscut
ca atare în cadrul breslei, inițiativelor vizând elaborarea unor lucrări colective de referință, precum: Monumente istorice bisericești din Mitropolia
Moldovei și Sucevei (1974), volumul I din Micul
dicționar enciclopedic (1978, 1984, 1992), Dicționarul diplomatic (1979), reeditarea vechiului dicționar al lui Horia Tiktin, Rumänisch-Deutsches
Wörterbuch (1979), alte sinteze, ghiduri, etc. Deosebit de rodnică și de benefică, nu doar pentru
sine, a fost etapa colaborării instituționalizate cu
Editura Meridiane din București, ale cărei deschideri culturale au antrenat în proiecte științifice de
mai largă anvergură un consistent grup de cercetători ieșeni.
Iar fructele cooperării nu s-au lăsat așteptate: mai întâi, împreună cu profesorul Nicolae Grigoraș, a publicat o lucrare extrem de interesantă,
Biserici și mănăstiri vechi din Moldova. Până la
mijlocul secolului al XV-lea (1966), după care, au
văzut lumina tiparului, doar sub numele său, alte
două studii cu caracter monografic: Biserica Arbo-

re (1968) și, respectiv, Biserica Sfântul Gheorghe
din Suceava (1969). Pe aceeași tematică, avea
să publice mai târziu lucrarea Vechea catedrală
mitropolitană din Suceava (1981). Concomitent, a
elaborat o suită de studii, articole și note științifice,
focalizate pe varii aspecte de istorie economică,
socială și politică a țărilor române de-a lungul
Evului Mediu, istoria orașelor și, desigur, istoria
culturii și a artei moldovenești.
Dar, cu siguranță, pentru mulți dintre foștii
săi colegi de breaslă, imaginea omului de știință și
a cărturarului Ioan Caproșu este ombilical legată
de cea mai frumoasă etapă din istoria principalei
publicații periodice a Institutului, „Anuarul”. Încredințându-i-se, încă din anul 1966, onoranta și responsabila funcție de secretar științific de redacție,
îndeplinită cu deosebită rigoare și profesionalism
până atunci de Leonid Boicu, tânărul istoric avea
să demonstreze, în scurtă vreme, o viziune sau
concepție editorială, dublată de exigență și abilitate nebănuite, în proiecția sumarelor revistei, virtuți
care i-au atras apoi, după apariția câtorva numere, schimbarea statutului său de secretar, în cel
de redactor responsabil al publicației.
Deloc întâmplător, „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie «A.D. Xenopol»” din Iași și-a
impus cu ușurință supremația, timp de aproape
două decenii, între revistele academice de profil,
spre bucuria (poate și invidia) colegilor de breaslă
din țară și spre lauda îndreptățită a multor cititori
interesați din afară. Ambiționând afirmarea și
menținerea revistei în prim-planul istoriografiei naționale și conștientizându-i rolul deja dobândit,
Ioan Caproșu a recurs nu o dată la precomenzi
tematice adresate unor reputați specialiști pentru
studii, articole și note științifice, menite să asigure,
atât echilibrul compartimentelor în cadrul sumarelor, cât și o largă reprezentativitate istorico-geografică și de interes pentru autorii și cititorii „Anuarului”. În același timp, a vegheat asupra regularizării și optimizării relațiilor de schimb ale revistei
în exterior, ca soluție esențială de menținere a
dialogului științific cu străinătatea, și s-a îndeletnicit personal cu distribuția acesteia pe plan intern,
prin crearea unui cerc – mereu extins – de abonați, persoane fizice sau juridice interesate de domeniul istoriografic.
De mare valoare și, implicit, de căutare în
rândul cititorilor „Anuarului” se bucura rubrica –
extrem de bogată și de variată a – recenziilor și
notelor bibliografice, devenită sub redacția lui Ioan
Caproșu nu numai o oglindă vie a producției istoriografice interne, alăturată celor mai recente și
sugestive repere științifice și culturale externe, ci
și o veritabilă tribună de luptă împotriva imposturii,
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diletantismului, ignoranței și suficienței promovate
prin unele texte pseudoștiințifice. Înfruntând reacțiile acide, uneori, venite din partea autorilor recenzați, fie și colegi de breaslă, vremelnicul redactor șef, alături de vrednicii săi colaboratori, a
asigurat revistei statutul de port-drapel al istoriografiei naționale, menținut ca atare și sub succesorul în funcție, regretatul medievist Leon Simanschi, până la evenimentele din decembrie 1989.
Meritele dobândite pe tărâmul cercetării științifice, cumulate cu șansa vacantării, din 1979, a
unui post didactic la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, l-au apropiat pe Ioan Caproșu de cariera
profesorală, pe care avea să o onoreze, în ipostazele succesive de lector, conferențiar (1981) și
profesor (1990) în cadrul catedrei de istorie universală a Facultății de Istorie-Filosofie, ca titular al
disciplinelor de Istorie medie universală și Paleografie slavonă. Experiența deja foarte bogată dobândită în câmpul cercetării, nefracturată, ba chiar
amplificată și diversificată, după trecerea-i la catedră, avea să contribuie la atragerea interesului
studenților pentru istorie, ca disciplină, și pentru
studiul izvoarelor medievale, ca domeniu, să-i cimenteze legăturile cu generația tânără și, evident,
să beneficieze de respectul și prețuirea acesteia.
Celor înclinați a-i cantona prestația de istoric medievist doar în domeniul editării izvoarelor, domeniu pe care l-a înălțat la suprema demnitate în cadrul disciplinei, Ioan Caproșu le-a răspuns printr-o
admirabilă teză de doctorat, pregătită sub îndrumarea științifică a fostului său magistru și colaborator, profesorul Constantin Cihodaru, sugestiv
intitulată Camăta în Moldova până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Din rațiuni extraștiințifice, asociate cu îndelungata-i plecare din țară, în ipostaza
de Visiting Professor, mai întâi, la Portland State
University din Oregon, S.U.A.(1981-1983), ulterior
la două universități britanice din Londra și Cambridge (1983-1986), lucrarea avea să vadă lumina
tiparului abia peste un deceniu (în 1989), sub un
titlu mult mai cuprinzător și mai potrivit tematicii
abordate, O istorie a Moldovei prin relațiile de credit. Până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Experiența didactică și de cercetare acumulată în
mediile academice și universitare anglo-americane, suplimentată ulterior printr-o bursă DAD în
spațiul german, i-a lărgit considerabil orizontul intelectual și profesional, prilejuindu-i totodată antamarea unor noi legături cărturărești, pe lângă
cele preexistente, cu oamenii de știință și cu cercurile culturale occidentale, extrem de utile în procesul propriei evoluții profesionale.
Reluarea activităților didactică și de cercetare după revenirea în țară a urmat, neabătut, ace-

lași ritual cu care își obișnuise colegii și studenții,
adăugând, poate, un plus de dăruire și de entuziasm în procesul doritei finalizări a proiectelor anterior asumate și, cu siguranță, un orizont informativ mult extins în plan istoriografic. Iar din acele
proiecte nu putea lipsi, se înțelege, continuarea
travaliului de durată – adesea solitar, deși obiectivul academic reclamă munca în echipă! – circumscris editării corpusului național de izvoare, Documenta Romaniae Historica. Astfel, dacă înainte de
plecare, izbutise, în alternanță cu câțiva colaboratori (C. Cihodaru, L. Șimanschi, N. Ciocan), să finalizeze și să publice doar patru volume din seria
asumată și anume: vol. XXI (1632-1633); vol. XXII
(1634); vol. I (1384-1448), distins de Academia
Română, în anul 1975, cu premiul „Nicolae Bălcescu” și vol. III (1487-1504), după „repatriere”, în
condițiile în care suprapunerea obligațiilor didactice și administrative a coincis cu diminuarea dramatică a frecvenței și numărului colaboratorilor,
Ioan Caproșu a reușit un adevărat tur de forță,
îmbogățind seria cu alte șapte volume de documente: vol. XXIV (1637-1638) în colaborare cu C.
Cihodaru; vol. XXVI (1641-1642); vol. XVIII (16231625) în colaborare cu V. Constantinov; vol. VI
(1546-1570); vol. XX (1629-1631) în colaborare
cu C. Burac; vol. VII (1571-1584) și, în fine, vol.
VIII (1585-1592).
Despre „tehnologia” descoperirii și transcrierii documentelor istorice, ca și despre exactitatea
și oportunitatea informațiilor bibliografice însoțitoare fiecărui act, ori despre acribia filologică indispensabilă și evidentă în interpretarea grafiilor și a
formelor de expresie specifice limbii române
vechi, conturând laolaltă valoarea inestimabilă a
fiecăruia dintre volumele deja apărute, s-au pronunțat elogios de-a lungul timpului specialiștii domeniilor implicate, pentru care istoricul și filologul
Ioan Caproșu s-a impus ca model. Deloc întâmplător, profesorul german de origine română, Paul
Miron, de la Universitatea din Freiburg im Breisgau, împreună cu regretatul om de știință Vasile
Arvinte, inaugurând la Iași un ambițios program
restitutiv al textelor vechi românești, sub un sugestiv titlu: Monumenta linguae dacoromanorum,
au apelat la colaborarea experimentatului editor
de izvoare istorice, pentru a oferi o haină nouă,
modernă, Bibliei din 1688. Primele cinci tomuri
sau părți ale Bibliei apărute în prestigioasa editură
a Universității ieșene și anume: Genesis (1988),
pentru care editorii au fost recompensați cu premiul „B. P. Hașdeu” al Academiei Române, Exodul (1991), Leviticus (1993), Numeri (1994) și
Deuteronomium (1997) au solicitat la maximum
pregătirea sau competența filologico-istorică a
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editorilor, cu alte cuvinte un înalt profesionalism,
cunoscute fiind controversele și dificultățile generate de evoluția limbii române în etapa tranziției
de la scrisul slavon la cel chirilic.
Aceleași alese virtuți intelectuale au stat la
baza încredințării directe sau prin împuterniciți –
spre finisare și valorificare tipografică a – unor
texte concepute de câțiva foarte cunoscuți oameni
de știință, care, din varii motive, nu și-au putut duce la bun sfârșit toate proiectele cărturărești asumate; acele texte reclamau nu doar simpla asistență colegială, ci intervenția in extenso a unui experimentat și polivalent cercetător, fie prin actualizarea și completarea informației, fie prin cosmetizări stilistice, ori prin rescrierea unor paragrafe
sau capitole întregitoare, absolut indispensabile
pentru optimizarea produsului finit. Prelucrând în
integralitate textul manuscris al profesorului și filosofului ieșean Dan Bădărău (la rugămintea expresă a autorului), text căruia i-a asigurat exact dimensiunea care-i lipsea, cea istorică, a făcut posibilă apariția, din anul 1974, a unei foarte frumoase
și interesante cărți dedicată fostei capitale moldave, Iașii vechilor zidiri. Până la 1821, cu o nouă
ediție, revizuită, în anul 2007. Tot în colaborare,
de astă dată cu venerabilul și temutul recenzent
de la „Anuar”, C.A. Stoide, Ioan Caproșu a publicat la Chișinău, în 1992, Relațiile economice ale
Moldovei cu Brașovul. De la începutul secolului al
XVIII-lea până la 1850, lucrare pentru care dispărutul a fost distins post mortem cu premiul Academiei. Aceluiași neobosit ardelean moldovenizat,
avea să-i valorifice mai târziu (2005) – prin ediții
de aleasă ținută – studiile Manufacturile din Țara
Bârsei între 1750 și 1850, respectiv Comerțul cu
cărți dintre Transilvania, Moldova și Țara Românească între 1730 și 1830, semnificând, deopotrivă, acte restitutive de cultură istorică și de deferență postumă față de autor.
Prețuirea înaintașilor ostenitori în câmpul izvoarelor istorice medievale ocupă, de altfel, un loc
privilegiat în sufletul, ca și în calendarul preocupărilor științifice ale universitarului Ioan Caproșu.
Astfel, încă din anul 1989, s-a îngrijit de tipărirea,
în condiții grafice deosebite, a manuscrisului lucrării elaborată de Alexandru I. Gonța, Legăturile
economice ale Moldovei cu Transilvania. Secolele
XIII-XVII, adăugând textului cuvenitele segmente
întregitoare: prefață, bibliografie și indice, spre a-i
înlesni astfel utilitatea în rândul specialiștilor și accesibilitatea în rândul cititorilor. Un an mai târziu,
a tipărit un alt manuscris al aceluiași istoric, Documente privind istoria României. Indicile numelor
de locuri. Secolele XIV-XVII (lucrare distinsă cu
premiul Academiei acordat post mortem autoru-

lui), inițiativă continuată și materializată, după un
lustru, prin publicarea Indicelui numelor de persoane. Secolele XIV-XVII, din respectiva colecție,
acte ce au semnificat nu doar simple ediții, ori
gesturi omagiale față de un coleg de breaslă dispărut, ci punerea la dispoziția tuturor celor interesați a unor instrumente de lucru extrem de utile,
dacă nu și indispensabile, cercetării istorice. De
aceeași factură și valoare sunt edițiile îngrijite din
textele manuscrise ale altor doi cunoscuți dascăli
și oameni de știință, Petru Caraman și Teodor
Balan. Celui dintâi i-a publicat, în serial, excelentul
studiu sugestiv intitulat Cum nu trebuie editate vechile manuscrise slavo-române (1996-1998), a
cărui actualitate a rămas neștirbită, iar celui de al
doilea, i-a întocmit ediția actelor istorice adunate
în timpul vieții, dar nevalorificate, din cunoscuta-i
serie de Documente bucovinene, volumele VII-IX
(2005-2006).
Un foarte sugestiv reper în dimensionarea
operei științifice a lui Ioan Caproșu, constă în publicarea – în mai puțin de un deceniu – a unui neprețuit tezaur documentar consacrat istoriei medievale și premoderne a Iașilor, însumând laolaltă
câteva mii de pagini. Mai întâi, împreună cu fostul
său student, Mihai Răzvan Ungureanu, a alcătuit
și tipărit, în editura Universității (1997), două volume de Documente statistice privitoare la orașul
Iași, acoperind cronologic perioadele istorice
1755-1820 (vol. I) și 1824-1828 (vol. II). Doi ani
mai târziu, în 1999, alături de un alt discipol,
Petronel Zahariuc, a publicat la editura locală „Dosoftei” primul volum dintr-o serie-maraton de Documente privitoare la istoria orașului Iași, cuprinzând acte interne din perioada 1408-1660. Apoi,
continuând travaliul în chip solitar, până în anul
2007, a pus la dispoziția celor interesați de evoluția istorică a Iașilor în secolele XVII-XVIII alte nouă volume de documente, focalizate pe anii:
1661-1690 (vol. II); 1691-1725 (vol. III); 17261740 (vol. IV); 1741-1755 (vol. V); 1756-1770 (vol.
VI); 1771-1780 (vol. VII); 1781-1790 (vol. VIII);
1791-1795 (vol. IX) și, în sfârșit, 1795-1800 (vol.
X).
Probabil, această serie fantastică de documente ar fi continuat și pentru prima jumătate a
secolului al XIX-lea, chiar dacă, parțial, epoca e
acoperită prin cele două volume de acte statistice
menționate mai sus; dar cărturarul Ioan Caproșu
s-a lăsat ispitit de alte două proiecte științifice de
anvergură și însemnătate comparabile: alături de
fosta sa doctorandă, Elena Chiaburu, s-a îngrijit
de apariția – în condiții grafice de excepție – a patru volume masive de Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, diferențiate
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doar prin etapele istorice cărora le sunt consacrate: 1429-1750 (vol. I); 1751-1795 (vol. II); 17961828 (vol. III) și 1829-1859 (vol. IV). Continuitatea
preocupărilor și a legăturilor de colaborare științifică cu Casa Editorială Demiurg, care s-a îngrijit de
tipărirea acelor Însemnări, a fost asigurată neîntrerupt, într-o cadență de invidiat pentru următorii
ani (2009-2011), când a scos la lumină alte trei
volume din Sămile Vistieriei Țării Moldovei: vol. I
(1763-1784); vol. II (1786-1798) și vol. III (18051826). A vegheat apoi, de unul singur, la apariția
ultimelor două tomuri din colecția fundamentală
de izvoare medievale DHR, pentru a contura astfel imaginea de ansamblu a hărniciei și eficienței,
dar și a energiei sau efortului intelectual, investite
statornic până la limita rezistenței fizice, spre pilda
(uneori și uimirea) confraților de breaslă.
Despre latura didactică a omului de știință
Ioan Caproșu, se cuvin apreciate alesele însușiri
ale dascălului implicat cu maximă responsabilitate
în procesul educațional, având știința și măsura
comunicării, dar și harul apropierii de studenți nu
prin trucuri facile sau rabat la exigență, ci prin cunoașterea și cultivarea atentă a valorilor educative
ale disciplinei, implicit prin atragerea celor mai
vrednici dintre învățăcei în sfera propriilor preocupări de medievistică. Nu întâmplător, după evenimentele din decembrie 1989, beneficiind și de
sprijinul larg al studenților, proaspătului promovat
pe funcția îndreptățită de profesor avea să i se încredințeze misiunea (ingrată pentru acea vreme)
de decan al Facultății, pe care a îndeplinit-o cu
brio și ulterior, pe durata încă unui mandat. Bogata-i experiență dobândită în activitatea de cercetare, ca și la catedră, a motivat și acordarea statu-

tului de îndrumător științific pentru doctorat profesorului Ioan Caproșu, în specializările Istoria medievală a românilor și Științe auxiliare ale istoriei.
În tripla-i ipostază: de decan, dascăl la catedră și, respectiv, îndrumător științific, Ioan Caproșu a manifestat o grijă permanentă pentru cunoașterea nuanțată, de către seriile de studenți
sau doctoranzi, a adevărului istoric nemistificat, a
valorilor materiale și spirituale din întreg spațiul istoric românesc, urmărind setarea tinerelor conștiințe pe însușirea temeinică a aleselor virtuți ale
înaintașilor. Sunt binecunoscute de către colegii
de breaslă relațiile speciale manifestate de timpuriu de cărturar față de confrații basarabeni, relații
revigorate și amplificate după căderea cortinei de
fier și după dobândirea independenței de către
Republica Moldova. Dacă până atunci legăturile
științifice, acoperitoare celor sufletești, cristalizate
între istoricii ieșeni și cei „moldoveni” se rezumau
la vizitele sporadice ale colegilor de peste Prut la
Institutul de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol”:
Alexandru Moșanu, Demir Dragnev, Pavel Dimitriu, Filip Grecu, Ion Niculiță ș.a., după anii 90 situația s-a îmbunătățit considerabil.
Profitând de noile împrejurări politice create
pe ambele maluri ale Prutului, autoritățile române
au încheiat un acord cu cele din Republica Moldova, prin care studenților basarabeni merituoși li
s-a oferit șansa continuării studiilor și perfecționării în principalele centre universitare din țară. În
acest cadru general, între Facultatea de Istorie a
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Facultatea similară a Universității de Stat din Moldova a fost semnat un protocol de colaborare, pe
care decanul instituției ieșene l-a aplicat și slujit cu
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exemplară devoțiune, nu doar pe durata mandatului său. Iar acea colaborare a fost ulterior extinsă
asupra altor universități și centre universitare (din
Chișinău, Bălți și Cahul) cu profil pedagogic, îmbrăcând varii forme de expresie: cursuri sau prelegeri, conferințe, coordonări științifice, schimburi
de experiență între cadre didactice, donații de
cărți, consultări și recomandări pentru elaborarea
unor manuale de istorie ori lucrări metodice etc.
Pentru toate acestea, pentru dăruirea, pasiunea, stăruința și consecvența cu care s-a implicat în procesul dezvoltării și aprofundării legăturilor multiple dintre cele două segmente aparținând
aceluiași trunchi, colegii de breaslă de peste Prut
l-au cooptat, în 1990, ca membru, în colegiul de
redacție al revistei „Destin românesc” (BucureștiChișinău), gest continuat, în 1992, de redacția
cunoscutei „Reviste de Istorie a Moldovei”, iar mai
târziu (din 2005), de cea a „Revistei de Științe
Socio-umane” din Chișinău. În toamna anului
2000, profesorii și colaboratorii Facultății de Istorie
a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
din capitala Republicii Moldova, în semn de aleasă și înaltă prețuire, au decis să-i atribuie distinsului profesor și prieten ieșean titlul onorific de Doctor honoris causa, iar Academia de Științe a Republicii Moldova i-a acordat medalia Dimitrie
Cantemir, invocând, între altele, „sprijinul impresionant acordat colegilor de breaslă moldoveni”.
Evident, și acasă, în țară, prestația dascălului și omului de știință Ioan Caproșu a beneficiat
de cuvenitele aprecieri din partea celor îndrituiți,
beneficiari sau evaluatori ai îndelungatei și ai rodnicei sale activități în domeniile conexe ale învățământului și cercetării. În afara amintitelor premii
pe care i le-a acordat Academia Română în anii
1975 și 1990, a fost distins cu Diploma de Onoare
(1995) și cu Premiul de excelență (2002) ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu Diploma de Onoare a Arhivelor Naționale din București (1997), cu Premiul „Vasile Pogor” (1998) și
Diploma de excelență (2004) din partea Primăriei
municipiului Iași și cu Premiul Opera Omnia
(2001) al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior al Ministerului Educației și Cercetării. În anul 2004, a fost decorat cu
Ordinul Meritul cultural, în grad de ofițer, pentru
„cercetare științifică”, iar patru ani mai târziu, Universitatea ieșeană i-a atribuit distincția de Professor emeritus.
Ca o încununare a întregii activități desfășurată vreme de peste un demisecol, la 24 octombrie 2012, Adunarea generală a Academiei Ro-

Române l-a primit pe neobositul medievist ieșean
Ioan Caproșu în rândul membrilor ei de onoare.
Înalta recunoaștere nu i-a modificat conduita și nu
i-a tulburat ritmul activității științifice cotidiene,
desfășurată în chip apostolic pe altarul colecției
naționale de izvoare DRH, într-o aparentă izolare
față de freamătul lumii înconjurătoare și de problematica complexă a contemporaneității. Înconjurat de teancuri de dosare, cuprinzând transcrieri
după documente vechi, manuscrise, xerox-uri, fișe de semnalare, volume în pregătire, reviste și
alte publicații culturale, istoricul Ioan Caproșu a
continuat să se informeze și să ofere cu generozitate sugestii, îndrumări, ori răspunsuri celor care i
le solicitau, să comenteze evenimentele cotidiene
și chiar să lucreze într-o manieră adaptată, desigur, capacităților fizice tot mai scăzute din ultimii
ani. Constrâns a-și reduce prezența și programul
de lucru la Facultate la doar două-trei ore pe zi,
spre a se consulta mai des cu medicii, la începutul acestui an starea sănătății, tot mai precară, i
s-a agravat, fiind spitalizat, apoi transferat într-un
centru special de recuperare, unde părea că-și revenise, după cum mi se confesa telefonic cu doar
două zile înainte de tristul deznodământ, când
inima a încetat a-i mai bate.
A plecat omul și cetățeanul, prietenul și adversarul, cercetătorul și istoricul, editorul și îndrumătorul științific, dascălul și academicianul Ioan
Caproșu, dar a rămas în urmă-i, în conștiința celor
care l-au cunoscut, amintirea faptelor sale: civile
sau cetățenești, culturale, didactice și științifice,
însoțindu-i mereu imaginea: când blândă sau aspră, când jovială sau tristă, când amabilă sau critică, în funcție de interlocutor și de împrejurări.
Mai presus de toate, însă, rămâne opera sa științifică, una de înaltă și perenă valoare, așezată la
temelia istoriografiei naționale, adică la izvoare!
Pentru că, fără a-i neglija sau minimaliza contribuția teoretică la progresul disciplinei, ilustrată prin
volumele, studiile, notele și recenziile publicate în
răstimp, consider că nici o construcție istorică autentică nu poate fi concepută fără apelul la izvoarele documentare, domeniu pe care distinsul medievist ieșean l-a slujit cu abnegație, rigoare și
devoțiune exemplare, îmbogățindu-l an de an,
vreme de mai bine de jumătate de secol. În plus,
a avut grijă să lase în urmă discipoli capabili a-i
continua opera și a întreține astfel, la Iași, climatul
necesar perpetuării unei direcții de cercetare vitale pentru știința numită de Cicero învățătorul vieții.
Sit tobi terra levis!
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et in arcadia ego

eseuri
lingvisticã
traduceri

Emina CĂPĂLNĂŞAN
* A FOST ODATĂ… NIȘTE PLEONASME
Asociem, de regulă, producerea unor greșeli cu lipsa de pregătire educațională, profesională ori cu absența unui interes pentru discurs,
pentru forma ideii. Greșelile apar însă și ca urmare a circulării ori propagării unor structuri greșite,
luate drept sintagme, expresii, alăturări sudate,
clișee.
Am spune că etichete de felul acesta poartă
combinațiile oprobriu public, panaceu universal,
deontologie profesională – alăturări întâlnite, mai
degrabă, în luările de cuvânt ale oamenilor instruiți. Vorbim de greșeli, de pleonasme? Să fie chiar
de condamnat astfel de asocieri?
Să deschidem dicționarul, acea operă lexicografică ce reunește sub aceleași coperte cuvintele unei limbi.
Oprobriu înseamnă „dispreț, dezaprobare
prin care societatea condamnă fapte socotite nedemne sau oameni care săvârșesc astfel de fapte” (v. DEX, 2009). A adăuga determinantul public (când este vorba de societate) este un exces, comunicându-se de două ori (în mod inutil)
aceeași idee. Pleonasm de manual, am spune la
un prim contact (vizual); să ne grăbim însă încet,
să zăbovim, să ne întrebăm, să rămânem sceptici. Un detaliu interesant schimbă lucrurile: oprobriu: „dispreț, dezaprobare prin care societatea
condamnă fapte socotite nedemne sau oameni
care săvârșesc astfel de fapte. A se expune
oprobriului public [subl. n.]”. (v. DLRLC, 19551957). Sintagma apare și în NODEX (2002), și în
MDA (2010). Consemnare interesantă și, totodată, argument puternic. De ce am păstra susținerea pentru pleonasm? Sintagma este notată de
un dicționar Academic. Drept e că dicționarele
consemnează alăturările frecvente, nerecunoscute întotdeauna de un dicționar ortografic, ortoepic, morfologic. Propun susținerea unei alte idei:
în timp, cuvintele își pierd transparența și savoa-

rea, astfel că apare dorința firească de a explica,
de a accentua, de a traduce, de a personaliza.
Potrivit definiției din DEX, „medicament despre care se credea în trecut că vindecă orice
boală”, panaceul nu poate fi altfel decât universal. Câteva dicționare îl definesc prin sintagma
remediu universal, de aici poate tentația de a
adăuga același detaliu universalului însuși. Medicamentul atotvindecător n-ar trebui, așadar, să-și
adauge determinantul care produce pleonasmul.
Dicționarele au grijă să îl evite. De ce nu am purta și noi, vorbitorii, această grijă?
Deontologie… profesională? „Totalitatea
normelor de conduită și obligațiilor etice ale unei
profesiuni (mai ales a celei medicale)”. Așadar,
deontologia apare în contextul unei profesii. Alăturarea conține o repetiție inutilă, iar verdictul este clar: pleonasm. Din nou – sintagma sinonimă
ar putea fi cauza unei substituiri care stă la baza
pleonasmului: etică profesională. Chiar alăturarea deontologie medicală ar putea deschide calea către deontologie… profesională.
În esență, prima alăturare avută în vedere
ar putea strica șirul de pleonasme, susținerea venind nu doar dinspre uz, ci și dinspre lucrările lexicografice. O chestiune de cultivarea limbii:
oprobriu, nu *oprobiu. În fond, corectitudinea formală are mulți adepți, mai ales când demersul de
a corecta nu are nimic de-a face cu propriul discurs. Să nu pierdem din vedere un fapt: ce a fost
la un moment dat greșit poate deveni acceptat.
Desigur, nu putem generaliza și nu putem absolutiza o idee aplicabilă în anumite condiții și în
anumite contexte.
A fost (odată) ca niciodată este o formulă
folosită la începutul basmelor pentru a arăta că
acțiunea se petrece într-un timp foarte îndepărtat,
nedeterminat. „A fost odată un moș și-o babă
[subl. n.], și apoi a fost încă un moș și încă o
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babă, adecă de două ori câte un moș și tot de două ori câte o babă,
cu toții împreună doauă părechi de oameni bătrâni.”, ne povestește
neaoș, curat, frumos Ioan Slavici. A fost odată un moș și o babă?
Iată cum unele lucruri ies de sub imperiosul „așa este corect”. Formula a fost odată un moș și o babă (...) face parte dintr-un tipar narativ, instituit prin tradiție, iar o reevaluare în vederea corectării unor
formule consacrate ar suprima din farmecul unor genuri ce se supun
altor reguli. Prin urmare, „un acord gramatical (Au fost odată un
moș și o babă.) ar suna destul de straniu aici. Se știe că frecvența
poate impune uneori forme discutabile din punct de vedere gramatical, dar consacrate prin uz. Este cel mai elocvent exemplu în acest
sens. Să nu uităm, de asemenea, că basmele populare sunt creații
orale, aparțin limbii vorbite, astfel încât păstrarea singularului aduce
o notă de naturalețe și autenticitate”. (G. Gruiță, Gramatică normativă. 77 de întrebări. 77 de răspunsuri, p. 76). Revin la prima alăturare: oprobriu public. Fost-a pleonasm… odată.
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Laura Carmen CUȚITARU
LIMBĂ ȘI MORALITATE (I)
Orice organism viu se naște înzestrat cu mecanisme fiziologice de reglare automată a bunei
sale funcționări, de asigurare a unui echilibru de
stare necesar viețuirii, numit homeostazie. Antonio
Damasio1 face o ierarhizare a acestor sisteme reglatoare în funcție de complexitate: la nivelele cele
mai elementare se pot menționa metabolismul, ritmul cardiac, tensiunea, schimburile gazoase, apoi
reflexele (prin care evităm loviturile, extremele de
temperatură, întunericul) și sistemul imunitar (prin
care luptăm cu agresorii interni și externi).
Un tip de reglare homeostatică mai complexă
implică comportamente asociate cu ideea de plăcere/ răsplată și durere/ pedeapsă. Senzațiile de durere pot avea diverse cauze interne (disfuncții,
erori) și externe (traume fizice) care induc comportamente de durere: de exemplu, o arsură va provoca un comportament de durere automat din partea
organismului nostru, manifestat prin inflamarea locului respectiv datorită invadării țesutului de către
celule reparatoare trimise de sistemul imunitar, dar
și a unui comportament de durere conștient în
care, de exemplu, punem apă rece și evităm să
atingem zona dureroasă.
La nivelul imediat următor Damasio situează
pulsiunile și motivațiile, între care citează ca exemple foamea, setea, curiozitatea, explorarea, sexul.
Și, „aproape de vârf, dar nu chiar în vârf”2, se află
emoțiile propriu-zise: bucuria, teama, rușinea, mândria, simpatia. Cel mai sus, deasupra emoțiilor, se
află sentimentele. Nou-născutul simte dacă îi este
bine sau rău (plânge și râde) încă de la naștere, iar
reacțiile organismului reprezintă măsurile luate de
acesta pentru păstrarea condițiilor interne în starea
necesară supraviețuirii. Impulsul de autoconservare
este propriu firii. Deci omul este biologic structurat
în așa fel încât să caute să micșoreze sau să evite
-------------------------------------------------------1
2

Damasio, A. În căutarea lui Spinoza, 2010, pp. 33-37.
Idem, p. 36.

cât poate mai mult durerea, și invers, să sporească
sentimentul opus, plăcerea. Mergând mai departe
cu raționamentul, de aici rezultă că un comportament de bună înțelegere cu ceilalți oameni este dictat tot de nevoia de autoconservare: orice contract,
de la nivelul cel mai mic, de om într-un grup, și până la nivelul cel mai mare, de națiune între alte
națiuni ale planetei, este o manifestare a expansiunii acestei nevoi.
Purtarea corectă nu este rezervată doar speciei umane, spune Damasio, citând un experiment
condus de Robert Miller, în care „maimuțele s-au
abținut să tragă de un lanț, obținând astfel hrană,
dacă trăgând de lanț făceau ca o altă maimuță să
primească un șoc electric. Unele maimuțe nu au
mâncat ore întregi, chiar zile. E semnificativ faptul
că animalele la care comportamentul altruist era cel
mai probabil erau acelea care cunoșteau victima
potențială a șocului. Apărea deci compasiunea,
care funcționa mai bine față de cei cunoscuți decât
față de străini. Animalele care primiseră anterior
șocul electric erau, de asemenea, mai predispuse
să se comporte altruist.”3
Situațiile care provoacă emoții și sentimente
negative (mânie, teamă, frustrare, neputință) se cer
soluționate prin cooperare, deci apariția codurilor
de onoare și a justiției în societățile umane nu ar fi
atât de greu de explicat. Ele par să se bazeze pe
un simț oarecum universal asupra a ceea ce este
bine sau rău: dacă ceea ce faci are consecințe bune asupra ta (să spunem că prosperi financiar) dar
rele asupra altora (aceștia sărăcesc), atunci acținnile tale sunt rele și ar trebui oprite. Esența oricărui
sistem moral poate fi exprimată de ceea ce a fost
numită regula de aur: ce ție nu-ți place altuia nu-i
face.
Există universalii morale, așa cum am văzut
că există universalii lingvistice? Unii filosofi spun că
-------------------------------------------------------3
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Idem, p. 156.

da, dând ca exemplu grija față de copiii proprii.
Peste tot în lume, în orice cultură, aceasta se consideră o datorie de la sine înțeleasă. Cu toate acestea, în anumite culturi, la anumite populații defavorizate, infanticidul este considerat permis din lipsa
accesului la resurse de hrană, și asta în ziua de
azi, nu în epoci neguroase, în zone foarte sărace
ale planetei.
Poate cititorul își amintește, legat de această
problemă, de diverse povești și basme pentru copii
(Hansel și Gretel, a fraților Grimm, sau Tom Degețel al lui Charles Perrault, de exemplu) în care, din
pricina unor perioade de foamete abătute peste
ținuturi, părinții își abandonează copiii în pădure.
Dincolo de faptul că premisa acțiunii unui astfel de
basm e un motiv bun să țină treaz orice copil căruia
i se citește la culcare, sau să-i provoace anxietate
de abandon („dacă mi se va întâmpla și mie”?),
aceste lucruri nu sunt inventate de scriitorii menționați, ci fapte reale care au avut loc în Europa unor
vremuri nu tocmai prielnice.
Uciderea cuiva, directă sau indirectă, este un
lucru rău în sine, dar există excepții de la această
regulă morală, bazate pe motive culturale care diferă de la un grup etnic la altul. Iată infanticidul din
cauza foamei. Uciderea în legitimă apărare este
altul. La pakistanezi (și unele grupuri etnice arabe)
încă mai există „crima din onoare” în care, dacă o
fată sau femeie dintr-o familie este doar suspectată
de purtare indecentă, poate fi omorâtă, de regulă
de un membru de sex masculin al familiei, de
preferință minor, ca să scape de lege (asta în cazul
în care legea pedepsește așa ceva, căci în Pakistan dacă familia victimei îl iartă pe făptaș, atunci
fapta se prescrie în mod legal).
Ideea este că, la fel ca în cazul limbii materne, pe care toți ajungem să o vorbim, suntem toți
capabili să ne însușim coduri morale. Dacă avem o
facultate a limbii în creier, atunci limba pe care ne-o
însușim depinde esențialmente de limba pe care o
auzim vorbindu-se în mediul înconjurător, e motivată cultural. Dacă toți avem o idee despre ceea ce
înseamnă binele și răul, acțiunile concrete, bune
sau rele, pe care avem sau nu avem voie să le
facem ne sunt dictate de mediul în care trăim, fiind
motivate cultural.
Această apropiere a moralității de limbă, sau
„analogia lingvistică”, cum a mai fost numită, a fost
sugerată de americanul John Rawls, filosof moral și
politic (născut cu șapte ani înaintea lui Chomsky,
dar decedat între timp) care a predat la Harvard
timp de patruzeci de ani. Referindu-se la faptul că
orice vorbitor are vizavi de limba maternă un simț al
gramaticalității propozițiilor, putând instinctiv să zică
dacă o propoziție este bine sau rău formată dar
fără să poată preciza exact din ce cauză anume,

deci fără să aibă acces la principiile care guvernează această gramaticalitate, tot așa „o situație similară probabil că se întâlnește și în filosofia morală.
Nu avem nici un motiv să presupunem că simțul
justiției pe care îl posedăm poate fi caracterizat
adecvat prin preceptele familiare ale bunului simț,
sau derivat din principiile mai clare ale învățării. O
explicație corectă a capacităților morale va apela
cu siguranță la principii și construcții teoretice care
merg dincolo de normele și standardele evocate în
viața de zi cu zi”.1
Sugestia lui Rawls conform căreia gramatica
generativă a lui Chomsky ar putea fi folosită de
teoreticienii moralității a fost preluată și investigată
de autori americani moderni cum ar fi, de exemplu,
John Mikhail, profesor de drept la Universitatea din
Georgetown, Washington, și Marc Hauser, fost profesor de psihologie la Harvard. Într-un interviu din
2011, Mikhail spune: „judecățile noastre morale ar
putea avea o bază înnăscută /.../, un sistem de
principii și reguli analog probabil cu ceea ce
lingviștii care studiază baza înnăscută a limbii numesc gramatică universală.”2
Referindu-se la ipoteza lansată de Chomsky
referitoare la felul în care copiii învață limba maternă în absența oricărei instruiri specifice, Mihkail se
întreabă dacă moralitatea nu s-ar putea compara
cu limba, pentru că și copiii par că știu mai mult decât ar trebui: „copiii mici sunt ceea ce eu numesc
avocați intuitivi, emit judecăți morale în niște moduri
surprinzător de sofisticate, care par să se bazeze
pe acele tipuri de reguli și principii la care apelează
nu numai adulții în viața de zi cu zi, ci /.../ și
sistemele juridice”.3
Ca exemplu, profesorul citează intenția ca
factor de discriminare între o acțiune bună sau rea:
nu e totuna dacă, într-o expediție de vânătoare,
împuști pe cineva crezând din greșeală că e un
obiect sau dimpotrivă, crezând că nu e nimic rău să
împuști un om. Copiii ar discerne și ei aceste aspecte, și asta în diverse contexte culturale, deci
s-ar părea că judecățile lor etice ar putea izvorî dintr-o facultate (sau gramatică) universală de tip moral, care conține principii comune tuturor ființelor
umane și parametri specifici, setați cultural. Totuși,
Mikhail recunoaște că acest tip de comportament
poate fi preluat de la cei din jur („n-am vrut!”) și că e
nevoie de studii extinse și amănunțite până să se
ajungă la o concluzie clară, așa cum – după
părerea lui – s-a făcut în lingvistică. (va urma)
-------------------------------------------------------Rawls, J. A Theory of Justice, p. 47.
2 Interviu cu David Edmonds și Nigel Warburton, www.philosophybites.com.
3 Idem.
1
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Cristina FLORESCU
PERIFERICI
Teoriile care urmăresc relația mereu ambiguă a centrului cu periferia s-au extins mult în ultimul timp. Se identifică noi parametri, mai mult
sau mai puțin acceptabili din punctul meu de vedere. Sigur, e un punct de vedere minuțios și
cam pisat, așa cum se cade să fie acela al unui
coautor al Dicționarului Tezaur al românei (DLR).
Un asemenea lexicograf îngurgitează atâtea miezuri semantice pe zi încât oarece conservatorism
ajută la digestia lingvistică.
Revenind la periferie, cuvântul invocat este
definit în DLR în cadrul a patru secvențe, trepte,
sensuri, dintre care numai primele trei ne interesează acum.
Cel dintâi și mai vechi sens ne spune că
respectivul cuvânt desemnează un „Ținut mărginaș sau limitrof al unei țări, al unei unități teritoriale etc., în raport cu centrul sau capitala ei”.
Conform dicționarului, prima utilizare se găsește
în Țiganiada lui Budai-Deleanu (scrisă între 1801
și 1812), prin urmare cuvântul circula deja acum
mai bine de două secole.
Sensul al doilea, atestat începând cu cea
de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se referă la un „Cartier situat la marginea unui oraș, în
raport cu centrul acestuia”; se are în vedere sinonimia cu mahala.
Cel de-al treilea sens se pare că s-a dezvoltat cam în aceeași perioadă desemnând, generalizant de data aceasta, un „Punct, zonă etc.
depărtată de centru sau de un punct de referință”, sinonimia cu margine fiind relativ evidentă.
Toate aceste trei sensuri au evoluat pe terenul limbii române plecând de la înțelesuri echivalente împrumutate fie din latina scolastică
(peripheria), fie din germană (Peripherie), dar mai
ales din francezul périphérie. Este un neologism
din categoria numită a „cuvintelor călătoare”, fă-

când parte din grupul de lexeme antrenate în curente lexicologice cu circulație europeană.
Adjectivul corespunzător este cuvântul inserat în titlu, periferic,- ă, dezvoltat mai ales sub
influența francezului périphérique și, evident, cu
sprijinul lexical al substantivului românesc periferie, fiind grefat pe schema lexicografică a acestuia. Deci nu mai este cazul să vă povestesc
sensurile sale.
Relația centrului cu periferia este o relație
mereu alambicată de politicile lumii și de complexele de inferioritate sau superioritate ale diverselor grupuri sociale, fie ele centrale ori periferice.
Nu voi intra în aceste meandre (profund
justificate) filozofice, sociologice, antropologice
sau cosmologice. Încerc să le evit marcându-le
totuși, cu deplină convingere pragma-lingvistică.
Pare contradictorie această abordare, însă veți
vedea că, de fapt, există o linie oablă a privirii
scriitoricești.
Mă voi explica prin câteva exemple.
Ieșenii tătărășeni sunt mândri – pe drept
cuvânt – de cartierul lor. Dar resimt poziția periferică a cartierului oricât de difuză ar fi această resimțire. Ce înseamnă această relație spațialo-sufletească orientată spre centrul Ieșilor? Povestim
altă dată, în calitate de tătărășeancă am câteva
argumente de suflet.
Să continuăm. Ieșenii tolerează greu și nu
au asimilat niciodată conceptul „provincie” pentru
vechea capitală a Moldovei. Poziția periferică a
urbei supără când mai molcom, când mai acut,
sufletul introvertit al locuitorilor Iașului. De ce și
cum se petrece această introvertire?
Următorul pas. Românii suferă în mod evident de un complex de inferioritate (de cele de
superioritate nu discut acum) grefat subcutanat,
în adâncime. Nu facem parte din buricul/inima
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târgului european! Ce expresie! (cf. DLR sub
verbo târg). Ne simțim marginalizați economic,
social, politic. Las pe altădată și acest cârlig narativ. Iar periferizarea în discuție, adânc resimțită,
e justificată geografic mai ales prin valurile migratoare, răscrucea imperiilor, comunismul, rușii,
turcii, cumanii. Ne-a dispărut în haosul vremurilor
mândria (va fi fost?) vechilor veterani romani hotărniciți spre apărarea unui imperiu unic în istorie.
Se pare, deci, că tocmai caracterul nostru periferic este asiguratorul nostru identitar. Există teoria
caracterului conservator (și pregnant) al ariilor
lingvistice pe care le numesc aici, pentru domniile-voastre, perferice (vezi teoria lui Matteo Bartoli
a ariilor conservatoare, teoria lui Johannes
Schmidt a propagării în valuri a modificărilor lingvistice etc.). Oare așa să (mai) fie?
În fine, ultimul pas. Este cel cosmologic și
de el cei mai mulți dintre noi nu se sinchisesc.
Nu-i interesează că suntem trăitori pe o planetă
plasată la periferia Galaxiei. Câți dintre oameni
știu că spațiul este cu atât mai curbat cu cât materia este mai densă? În apropierea centrului Galaxiei materia este mult mai densă, deci spațiul
este mult mai curbat decât la marginile acesteia,
pe Terra. Prin urmare, într-un alt cadru cosmic situat în centrul galaxiei, Euclid n-ar fi putut identifica dimensiunile geometriei sale. Celebra și
esențiala geometrie euclidiană. Geometrul grec
n-ar fi putut exista decât pe planeta ASTA, rotitoare într-un spațiu cosmic rarefiat, de la periferia
Galaxiei.
Din prezenta înșiruire graduală de fapte se
pot trage cel puțin două concluzii.
Prima are iz fatalist, combinat cu lene balcanică: orice am face, asta suntem și exact aici
ne găsim ─ un aici al locurilor și lucrurilor prezente. Suntem trăitori pe Terra, în România, în Iașul
fostelor măriri și în Tătărașul plasat pe calea tătarilor, a bulgarilor (cu grădinile și beciurile lor inegalabile) și a multor universitari ieșeni aciuați într-o universitate care se află în cădere valorică vizibilă cu ochiul liber.
Nu este o ipostază pe placul meu. De aceea prefer o a doua concluzie.
Fiecare dintre ipostazele descrise reprezintă tot atâtea posibilități de plasare promițătoare
spre o evoluție centripetată. Suntem ceea ce
suntem și datorită poziției noastre în spațiul lumii.
Dacă Terra n-ar fi situată (cu toate atributele sale
astronomice) în zona aceasta a Universului, noi
nu am fi existat ─ sau, mă rog, am fi existat dar

n-am fi fost Noi. Dacă legionarii legiunii a XIII-a
Gemina nu s-ar fi împământenit între Carpați și
Dunăre, populația stabilită aici ar fi fost slavă sau
gepidă, de exemplu. Nu că ar fi ceva rău să fii
urmaș direct și plenipotențiar al gepizilor. Dar noi
nu suntem așa ceva.
Revenind la „dulcele târg al Ieșilor”, complexul de necapitală ne ambiționează să facem
diferite gesturi (mai mult sau mai puțin justificate)
sociale care fie ne depășesc, fie ne fac de râs, fie
─ arareori și nu neapărat benefic ─ ne plasează
în centrul orbitei naționale; ne amplifică motricitatea, ne motivează, ne activează, dându-ne o
efervescență socială de altfel considerată ca neproprie moldovenilor.
Nu-mi mai pot da seama dacă lucrurile stau
chiar așa, m-am asimilat prea mult aerului ieșean
al unui iunie dulce ca mierea de tei. Uneori, înotând prin mirosul teilor, mă simt ca în chiseaua
de dulceți a bunicii. Deci nu neapărat plăcut. (Și
bunica mea nu avea o chisea de dulceață). Dar
ne proiectăm în propriile noastre reprezentări cu
o forță melodramatică unică dinspre istoria de trei
secole ale unui centru capitală pierdută.
În sfârșit, dragii mei tătărășeni, situați între
spitale enorme și punctul verde al Ciricului, plantează aproape în fiecare curte brazi într-un fel de
chemare către vechile păduri. Nu amintirea pădurilor contează, ci ieșirea din spațiul lor și astfel
Aeroportul devine ținta și centrul unor călătorii
spre lumea largă.
Așadar, a doua concluzie la care mă refeream mai sus este că ceea ce există periferic la
un anume nivel social și omenesc poate deveni,
prin proiecție benefic răsucită, centrul unor realități profunde, puternice și adevărate prin transpunere fie temporală, fie spațială, dar mai ales valorică. Așa cum Tătărașul susține Aeroportul deplasărilor noastre spațiale; cum Iașul devine miezul
valorilor românești în mod necesar și revolut romantice; așa cum în România se dezvoltă una
dintre cele mai frumoase limbi romanice pe fibrele cuvintelor vechilor veterani latini; și cum Pământul, situat periferic într-o Galaxie aruncată în
Universul aparent fără limite (infinitul, conceptul
matematizat al neantului!), susține ─ s-ar putea
─ una dintre puținele civilizații umanoide. Sau, în
fine, singura civilizație omenească știută de unicul umanoid pe care sunt sigură că nu prea reușesc să-l cunosc: eu, cea situată periferic în limita propriei (auto)cunoașteri.
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Livia COTORCEA
ANNA AHMATOVA (1889-1966)
Născută la 23 iunie 1889 în localitatea
Bolșoi Fontan, lângă Odessa.
Când viitoarea poetă împlinește un an, familia se mută la Țarskoe Selo, de unde, după divorțul părinților din 1905, împreună cu mama ei,
aceasta se stabilește în Eupatoria, lângă Kiev. La
Kiev, Anna Ahmatova termină vestitul liceu „Fundukleev”. Urmează cursurile Facultății de Drept
de la Institutul superior pentru fete.
Din anii liceului, îl cunoaște pe poetul Nikolai Gumiliov, cu care se va căsători în 1910. La
Paris, în 1910, îl cunoaște pe Amedeo Modigliani
cu care corespondează un timp. Acesta o reprezintă în cincisprezece desene, dintre care s-a
păstrat doar unul. La Țarskoe Selo, unde vor locui tinerii căsătoriți, Anna Ahmatova urmează
cursurile Superioare de istorie și literatură. În
1912, se naște Lev Gumiliov, unicul fiu al poetei,
viitor reputat etnolog și istoric.
Debutul ei în reviste are loc în 1907, când
Nikolai Gumiliov îi publică prima poezie în revista
pariziană „Sirius”, înființată de el, dar abia din
1911 numele poetei începe să apară în revistele
din Moscova și Petersburg. Din același an, tânăra poetă este secretară a cercului „Atelierul poeților”, care, la inițiativa lui N. Gumiliov și a lui Serghei Gorodețki, se va transforma în gruparea poetică „Akme”, frecventată de câțiva tineri poeți,
între care Osip Mandelștam și M. Zenkevici.
Debutul editorial al poetei are loc în 1912
cu volumul Seara, urmat, în 1914, de placheta de
poezii Mătănii. Ambele volume au fost bine primite de critică și de cititori, Anna Ahmatova afirmându-se imediat ca unul dintre poeții reprezentativi ai generației sale, alături de Osip Mandelștam, Marina Țvetaieva și Boris Pasternak. De
Osip Mandelștam o va lega și o temeinică prietenie despre care poeta va vorbi în nenumărate
rânduri și care îl va însoți pe poet până la sfârși-

tul vieții lui, în 1938, în gulagurile staliniste.
În 1921, Nikolai Gumiliov este executat
pentru un act de trădare a țării nedovedit. În urma
acestui fapt, fiul său, Lev Gumiliov va fi deportat,
iar Annei Ahmatova i se va lua dreptul de semnătură.
După perioada de tăcere, 1924-1935, poezia Annei Ahmatova începe să apară în diferite
reviste din țară, dar abia în 1940 poeta reușește
a le reuni în volumul Din șase cărți, în care, alături de versuri cunoscute din volumele anterioare,
pot fi citite poezii scrise între 1924-1940. La izbucnirea războiului, poeta nu părăsește Petersburgul devenit Leningrad, dar, în septembrie
1941, alături de alți scriitori, este evacuată la Cistopolie și, apoi, în Tașkent. În 1946, poeta este
atacată direct în Decretul cu privire la revistele
„Zvezda” și „Leningrad”, urmarea acestui fapt fiind că este oprită editarea unui volum de versuri,
precum și a unui volum însumând articolele și
studiile ei despre Pușkin, elaborate între 1926 și
1936. După excluderea din Uniunea Scriitorilor,
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din 4 septembrie 1946, începe o perioadă de izolare pe care poeta o suportă greu, dar cu demnitate. Loviturile par să nu mai aibă sfârșit, căci, în
1949, fiul poetei este arestat a treia oară și condamnat la încă șapte ani de lagăr. Ca să nu moară de foame, i se va permite să traducă din literatura universală, prilej cu care va realiza și splendida traducere a poemului eminescian Venere și
Madonă. În 1956, la doi ani de la moartea lui Stalin, fiul poetei este eliberat, iar Anna Ahmatova
are dreptul să publice din nou. În 1958, îi apare
un volum de poezii, intitulat simplu Versuri. Sănătatea poetei devine din ce în ce mai precară: face
câteva atacuri de cord într-un timp relativ scurt,
dar trăiește bucuria revenirii în viața literară și,
mai ales, bucuria de a se vedea înconjurată, în
căsuța ei modestă de la Komarovo (singura casă
care i-a aparținut vreodată, primită de la Uniunea
Scriitorilor), de ultima generație de poeți, între care îl remarcă pe Iosif Brodski, viitorul medaliat
Nobel. Acesta nu va uita niciodată că i-a fost dată
șansa de a sta câțiva ani în preajma marelui poet
care era Anna Ahmatova și de a fi fost contemporan cu Mandelștam. În 1961, poeta putea oferi ci-

titorilor ei care o vizitau, pentru a-i celebra geniul,
curajul și suferința, un volum masiv de Poezii
(1909-1960).În mediile scriitoricești se vorbește
tot mai insistent de posibilitatea ca Anna Ahmatova să primească Premiul Nobel pentru Literatură, dar n-a apucat decât ca, în 1964, să i se înmâneze premiul pentru poezie „Etna-Taormina”,
pentru care vine în Italia pe care n-a mai văzut-o
de jumătate de veac. În 1965, Anglia o sărbătorește, și ea, oferindu-i titlul de Doctor Honoris
Causa pentru Literatură la Universitatea din Oxford. La întoarcerea în țară, la Paris, poeta este
omagiată de rușii de pretutindeni ca o glorie a pământului pe care nu se mai pot întoarce.
Curând, după ce revine în țară, grav bolnavă și obosită, la 5 martie, 1966, marea poetă se
stinge din viață. Studioul de filme Leningrad a filmat întreaga ceremonie a înmormântării la care a
participat o mare de oameni, dar filmul a fost distrus, iar autorii lui destituiți. Calvarul vieții poetei,
pe care aceasta l-a imortalizat în splendida suită
de poeme intitulată Recviem, trebuia să-și înscrie
și această pagină postumă, impusă de niște autorități bolnave de putere și de mediocritate.

***
CÂNTECUL ULTIMEI ÎNTÂLNIRI

Inima în piept îmi înghețase,
Dar pășeam ușor. Ca o nătângă,
Vezi, pe mâna dreaptă îmbrăcasem
Iar mănușa de la mâna stângă.
Îmi părea că sunt prea multe trepte,
Dar știam prea bine că sunt trei!
Un arțar cu aurul în plete
Mi-a șoptit: „Hai să murim în doi!

Mi-am condus iubitul pân-n tindă
Și-am rămas în aurul din prag,
Din clopotnița cu noi vecină
Dangăte au prins să curgă grav.
Azvârlită! – ce-au mai născocit! –
Dar ce-s eu, o floare, o scrisoare?
Ochii mei se uită neclintit
În oglinda neagră, la intrare.
(1913)

***

Înșelat sunt de cumplita soartă,
Schimbătoare, crudă și nebună”
I-am răspuns: „Și eu sunt înșelată,
Vom muri, iubite, împreună…”

Adevărata tandrețe n-ai s-o confunzi
Cu nimic. Ea e mută.
În zadar sâni și umeri în blănuri îmi prinzi
Cu smerenie multă.

Cântul meu e-un cânt de despărțire.
Stau în drum, privesc pierdută casa.
Numai lampa-n dormitor, subțire,
Galben se prefiră prin fereastră.

Și degeaba, supus, ne-ncetat îmi vorbești
Despre prima iubire.
Pentru ce neclintit, nesătul, mă privești,
Știu eu prea bine.

(1911)

(1913)
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***

Pe coasta mea stângă-ai semnat cu cărbune
Locul în care-ai s-ochești,
Ca, în noaptea pustie, fără de nume,
Pasărea dorului meu s-o gonești.
Dragul meu! N-o să ezite deloc mâna ta
Și nici eu n-am să sufăr prea mult!
Dorul meu ca o pasăre-n zbor va pleca,
Va poposi pe un ram și va-ncepe un cânt.
Iar tu, rămas în casă, liniștit,
Geamul deschizându-l, vei striga:
„Mi-e cunoscută vocea, dar nu-nțeleg nimic”
Și ochii vei pleca.

Am să te fac să uiți această zi
Și ochii tăi nedumeriți să-ntrebe:
Un liliac persan pe unde întâlnii,
De lemn căsuța și-aste rândunele?
O! Nici nu știi cum te vor încerca
Tristețea din senin, dorinți fără de nume
Și, în străine urbe, vei căta
O stradă care nu-i pe nici o hartă-n lume!
La orice glas de tine auzit,
Zărind întâmplător orice scrisoare,
Un gând te va-ncerca:„E ea! Uite,-a venit
Să spulbere-ndoiala mea cea mare”.
(1915)

(1914)

Din volumele Seara şi Mătănii,
traduceri de Livia COTORCEA
***

Nu mai știu, mai trăiești, ai murit –
Să te caut mai pot pe pământ
Ori, căzută pe gânduri, senin,
Împăcată,-n amurg să te plâng.
Ale tale sunt: rugile zilei,
Nopți arzând în fierbinte nesomn,
Stolul alb de poeme, subțire,
Și albastrul privirii pârjol.
Nimeni nu mi-a fost mai scump pe lume
Și ca tine nu m-a-nfiorat.
Nici chiar cel ce m-a iubit, se spune,
Și, apoi, prea iute m-a uitat.
(1915)

***

Vasile TĂRÂŢEANU (Cernăuţi)
şi Christian SCHENK (Germania). Iaşi, 2013
Foto Leo BUTNARU (Chişinău)
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Michael V. MAGHARIAN
(Canada)

CARIERISTUL
Conversația lâncezea. Deja își spuseseră tot
ce aveau de spus, așa că trăgeau cu urechea la
discuția aprinsă dintre două cupluri de la masa învecinată. Argumentau pentru și împotriva unor
opinii politice culese de prin mass media. Erau atât
de înfierbântați de parcă împărțeau monezile de
aur dintr-un sac găsit la margine de drum. Și nici
măcar nu era vorba de alegerile federale canadiene, ci de cele prezidențiale americane! Debitau bazaconii și fantasmagorii. Lui Marcu i-ar fi venit să
se apropie de ei să le propună să facă schimb de
rețete culinare. Bineînțeles că nu schițase un gest
măcar. Cine era el să se bage? Se refugiase în
gânduri. Urma să se mute de la ea. Abia hotărâseră să se despartă, și nu că ar fi regretat, dar nici
nu-i venea să salte în sus de bucurie. Relația lor
nu mai mergea bine de câtăva vreme. El nu voia
să comită, și ea nu mai era dispusă să-l păsuiască. „Ori, ori”, i-a zis, și el n-a avut nimic de spus.
Așa că în noaptea aia avea să doarmă de unul
singur, urmând ca a doua zi să ridice de la ea ce
era al lui. Poate că o reconciliere să fi fost încă posibilă dacă era să-i fi cedat s-o ceară în căsătorie.
Se încăpățânase însă să n-o facă, din principiu.
Ce le trebuiau atâtea formalisme ca să rămână împreună, adică să-și jure unul altuia credință eternă
și să semneze, pus pe un petec de hârtie, un contract de căsătorie? Ba, mai voia și copii. Ca să ce,
să aducă pe lume încă o ființă nefericită? Nu erau
deja prea mulți? În loc să se rărească prin războaie, boli și sărăcie, n-ar fi fost mai bine să se abțină
de a mai face copii? Da’ pentru asta trebuia să
educi populațiile. Noroc bun, când religia îi învață
exact pe dos.
Un timp avusese sentimente de eliberare mixate cu cele de pierdere. Dar i-au trecut repede
odată ce a rămas fără serviciu. Trebuia să fie
treaz, să fie alert. Ajutorul de șomaj îl mai ținea cât
de cât pe picioare pentru următoarele câteva luni.
Ziua căuta slujbă iar noaptea, ca să mai facă un

ban pe margine, conducea taxiul. Și așa a întâlnit-o. Erau patru pe care-i culesese din centru, beți
și gălăgioși, doi băieți și două fete. Numai că până
să ajungă la destinație, toți patru adormiseră. Odată ajuns la adresa pe care i-o dăduseră, i-a scuturat bine să-i trezească. Cu chiu și vai s-au dat jos
din mașină. Marcu a demarat. Era mulțumit că
niciunuia nu i se făcuse rău înăuntru, și deci nu
trebuia să curețe după ei. A oprit să culeagă un alt
cuplu. El i-a deschis ei ușa, când deodată a început să vocifereze într-o limbă alta decât engleza.
Cum știa că nu făcuse nimic, l-a lăsat să dea din
gură până i-a trântit ușa. A anulat comanda și a
demarat. Când însă figura s-a repetat, de data asta, în engleză neaoșă, clientul plângându-se că în
mașină mai era cineva, s-a dat jos de la volan. Era
întinsă pe podea, d-aia n-o văzuse. Adresa ălora
n-o mai avea, iar fata era dusă cu pluta, total incapabilă. Ar fi avut opțiunea s-o ducă la spital, dar
poliția l-ar fi luat la descusut, și n-avea niciun chef
să-și petreacă vremea pe acolo, așa că a luat-o
acasă. A culcat-o în patul lui și i-a scos sandalele.
El s-a întins pe sofa în living.
Încă nu se luminase afară când a fost trezit
de icniturile ei. Era în baie, stând pe genunchi și
îmbrățișând wc-ul. Se tot chinuia să verse. Marcu
s-a dus în bucătărie, a stors o lămâie întreagă
într-un pahar și i l-a adus. S-a uitat la el ca la o
arătare. A luat paharul, dar când să bea au apucat-o convulsiile. A tot vomat. Marcu i-a ridicat grijuliu paharul din mână să nu dea cu el de gresie
să-l facă cioburi. După ce și-a mai revenit s-a ridicat ținându-se de chiuvetă, a dat drumul la apă și
s-a clătit cu furie. A luat tubul cu pastă de dinți și
și-a pus pe deget o cantitate apreciabilă. Și-a frecat dinții ca și când ar fi făcut-o cu o periuță. Și-a
clătit din nou gura și s-a spălat pe mâini îndelung
cu săpun.
„Tu cine ești?” l-a luat din scurt pe Marcu
după ce terminase cu toaleta sumară.
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„Îngerul tău păzitor. Șoferul de taxi. Prietenii
tăi s-au dat jos, dar pe tine te-au lăsat dormind pe
podeaua mașinii. N-am vrut să te las la spital și
te-am adus la mine.”
„Cum îți spune?”
„Marcu.”
„Te-ai atins de mine?”
„Doar cât să te car din mașină până aici și
să-ți scot sandalele.”
„Unde mi-e geanta?”
„La capul patului.”
S-a dus după geantă. A scotocit febril, probabil să vadă dacă nu fusese furată. A închis-o.
„Pot să folosesc telefonul?” l-a întrebat, cu
receptorul în mână.
Fata a format un număr și a așteptat să i se
răspundă.
„George, vin-o să mă iei. M-ai uitat în taxi și
șoferul m-a adus la el acasă.”
„Păi spune-i să te aducă aici.”
„Credeam că ai să vii să mă iei.”
„Ai crezut greșit. Nici nu m-aș putea ține pe
picioare. Nu uita să-i dai un bacșiș ăluia.”
„George, nici nu m-ai întrebat dacă s-a atins
de mine?”
„S-a atins de tine?”
„Nu.”
„Atunci care-i problema?”
„Nu-i niciuna, George, vin acasă.”
„Așa să faci,” i-a zis, și a închis.
Fata i-a întins telefonul lui Marcu. S-a așezat
pe marginea patului.
„Ai ceva de durere de cap?”
„Tylenol e bun?”
„E bun.”
I-a adus flaconul și paharul cu apă. A înghițit
două pastile.
„Mai stau un pic să-mi treacă capul și mă
duc. Pot chema un taxi?”
„Convorbirile locale sunt gratis. Dar te pot
duce eu.”
„Ai făcut destule pentru mine.”
„Stai liniștită, mai am cu cine vorbi.”
„Nu-mi prea arde de vorbit.”
„Las’ că vorbesc eu și pentru tine.”
„Începe cu ce te ocupi,” i-a zis, total dezinteresată.
„Sunt avocat, și sunt șomer. Mi-am pierdut
serviciul acum o săptămână. Noaptea conduc taxiul în timp ce ziua aplic pentru tot felul de poziții.”
„Asta-i o noutate pentru mine. N-am mai auzit de avocat șomer.”
„Proprietara a închis firma. Ne-a luat pe neașteptate. N-am avut timp să aranjăm nimic.”
„Cu ce te ocupai?”
„Litigii cu companiile de asigurări. Adică pre-

param materialul. Dar pot să practic. Am trecut
examenul de barou.”
„Aha.”
„Aha, ce?”
„Nimic.”
„De ce ai fi exclamat «aha» dacă n-a fost
nimic?”
„Tata lucrează la o companie de asigurări.”
„La care?”
I-a spus, și s-a și ridicat.
„Mergem?” l-a întrebat, pe ton de comandă.
„Sigur, numai lasă-mă să mă spăl și eu pe
dinți. Sunt gata într-o clipă. Și știu compania. Toată lumea o știe. E un mamut.”
S-a dus să se spele. Când s-a întors fata
fuma.
„Am văzut scrumiera și am presupus că fumezi.”
„Eu nu, era pentru prietena mea.”
„Adică de ce «era»?”
„Pentru că nu mai e. Ne-am despărțit. Nu
mi-ai spus cum îți zice.”
„Lara.”
„Bună, Lara. Putem pleca când vrei. Eu sunt
gata.”
Au coborât până la subsol. Mașina lui era
parcată mai departe de ușa liftului. A luat-o printre
mașini, cu Lara după el.
„Aia e,” i-a zis, arătând cu mâna spre una
vopsită în galben.
„Câștigi ceva cu asta?” l-a întrebat după ce
s-a așezat pe banchetă în spate.
„Ceva mai mult decât cu ajutorul de șomaj.”
„Nu știu cât este ajutorul de șomaj.”
„Eu capăt o mie două sute pe lună pentru
douăzeci și opt de săptămâni. Nu toți au la fel. Unii
au mai mult, pe o perioadă mai lungă. Da’ trebuie
să ai și vechime. Eu abia de am făcut un an. Tu cu
ce te ocupi?”
„Sunt între slujbe.”
Însemna că nu lucra. Poate c-o ținea George
ăla cu care vorbise la telefon. Dar merita cu prisosință. Era frumoasă, deșteaptă și semeață. Probabil bogată. Adică, sigur bogată. Numai și cu ce era
îmbrăcată și-ar fi costat mai mult decât rabla lui de
taxi. Și fata asta dormise în patul lui. Dar deh, nu
putea avea pretenții. Nu era din liga lui.
„Îmi dai adresa?”
I-a dat-o. Era într-o vecinătate selectă din
Stouffville.
„De ce te-a părăsit prietena?” l-a întrebat
într-o doară.
„De unde ai presupus că m-ar fi părăsit ea?”
„Ești moale.”
„Nu-s. N-am vrut să comit.”
„Cum zici.”

140

„Nici tu nu ești mai brează. Dacă totul ar fi fost ok, George sau
cum îi spune ar fi venit după tine să te ia.”
„Nu-i treaba ta.”
„Într-un fel, ai devenit. Te-am cărat pe brațe până sus, te-am
pus în patul meu, iar eu a trebuit să dorm pe sofa. Nu că mă plâng.
Meriți pentru cât ești de frumoasă.”
„Am să-ți dau trei sute pentru efortul tău.”
„Nu-i accept. O fac de plăcere.”
„Ești șomer. Ai nevoie de bani. Și nu face cu mine pe Don Quijote.”
„Dacă ar fi să aleg, mai curând aș zice Don Juan,” i-a zis Marcu,
cu un zâmbet larg.
„De ce, ești Juan din poemul lui Lord Byron? Ești ușor seductibil
de către fete? Asta e?”
„Ești foarte bine instruită. Ce ai graduat?”
„Sociologie.”
„Oh, mă citești ca pe-o revistă ilustrată, nu-i așa?”
„N-am vreun interes să-mi pierd vremea cu tine. Mă lași acasă
și cu asta uităm unul de altul.”
„Ai dreptate. Doar îmi ești clientă. Numai că pentru mine ești o
clientă specială.”
„Reciproca nu-i valabilă.”
Ce trebuia să fie așa o cață, se întreba Marcu cu gura strânsă
pungă.
„Nu aici e?” a întrebat-o Marcu, arătând cu degetul spre o hardughie de casă înconjurată de pădure.
„N-am cash, i-a de pe credit card.”
„Ți-am spus, a fost plăcerea mea. Ține-ți banii.”
„Pierderea e a ta.”
S-a dat jos. Marcu a mai furat o privire la picioarele alea lungi,
subțiri și perfect modelate. Dar Lara nici nu s-a mai uitat la el. Pur și
simplu a pornit-o spre intrare. A deschis ușa și s-a pierdut în întunericul casei. Marcu a oftat a pagubă. A pornit-o spre oraș. Pentru
una ca Lara și-ar fi încălcat toate principiile. Doar că putea fi o alcoolică. Era o posibilitate. Nu era chiar perfecțiunea întruchipată. Și-l mai
avea și pe George, deși ăla nu părea să fi dat doi bani pe ea. Ar fi trebuit s-o uite. Asta dacă ar fi putut.
I s-a oferit o poziție de jurist la compania de asigurări la care
Lara îi spusese că lucra taică-său. Dar cum nu-i știa numele n-avea
cum să-l fi găsit. Și dacă, ce era să-i fi spus? Că i-a cules fata făcută
praf de beată ce era și că dormise câteva ore în patul lui?
Pentru un timp, chiar dacă lucra și câștiga foarte bine, tot ieșea
cu taxiul seară de seară până pe la două noaptea. Numai că încărcătura la office crescuse într-atâta că trebuia să rămână acolo până târziu. Asta l-a forțat să renunțe la plimbările nocturne și întâlnirile cu
prietenii. Se știau din școală. Casele părintești erau apropiate unele
de altele, dar cu timpul fiecare plecase să se stabilească în altă parte.
De când cu toată brambureala cu despărțirea și șomajul nu-i mai văzuse. Seara într-un weekend s-au adunat la el. Erau trei prieteni, fiecare cu câte o prietenă, și încă o prietenă, provenită din părinți indieni
veniți din India, acum măritată și cu copil.
„Câți copii aveți de gând să faceți?” i-a întrebat Marcu, pe Sonia
și pe bărbat-său.
„Doi ca să ne înlocuiască pe noi, și încă doi ca să vă înlocuiască
pe voi că nu vreți copii.”
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„Adică la care noi te referi?”
„La cea care o să vină. Fii liniștit că n-ai să
rămâi singur, asta-i sigur. Nu scapi de așa ceva.”
„Rușine vouă. Îi aduceți pe lume să se chinuiască. Sunteți barbari.”
„Ba îi aducem pe lume ca să aibă grijă de
noi când n-om mai putea singuri.”
„Ah, de un așa egoism n-am mai auzit.”
„De când lumea, așa este. Noi îi creștem cât
sunt mici și ei ne sprijină la bătrânețe.”
„Patru copii? Nu sunteți zdraveni,” s-a băgat
în discuție și prietena lui Vlad, „ce vă face să credeți că-și vor onora partea lor de responsabilitate?”
Computeristă de formație pe când computerele se alimentau cu cartele și erau cât frigiderele,
cu un vocabular mai degrabă sărac, cum de se înțelegea cu Vlad, lector de limbă engleză la York
University, era peste priceperea lor. Mai demult,
când erau studenți, puseseră pariu că Vlad o va
lăsa în mai puțin de un an, dar trecuseră trei și tot
împreună erau. Precis că avea ea niște talente ascunse de care ei nu știau și de care Vlad nu pomenea. Cum n-avea unde să-i așeze pe toți, Andrei cu Megan luaseră loc pe parchet. Erau veseli
pentru că se străduiau, numai că abia descopereau că viața era plină de piedici. Auzind plângerile
lor, Marcu își zicea că el încă nimerise bine. Toți
cei trei băieți proveneau din familii de români fugiți
de la comuniști, numai că niciunul nu putea vorbi

românește. Dar înțelegeau. Și știau multe înjurături. Din alea chiar știau. Repertoriul lui Andrei nu
se termina nici după cinci minute. Taică-său se făcuse șofer de truck, și de mic îl mai lua în cabină.
Acolo învățase pe rupte înjurături spuse pe toate
tonalitățile. Nu știa ce însemnau, da’ sunau bine.
Era plăcut să-i poată întâlni și să aibă cui
povesti de propriile-i peripeții. Grupul ăsta al lor
era bine sudat și exclusivist, deși fiecare avea la
rândul lui alți prieteni. Da’ nu se amestecau. Numai
că plăcerea era una, și munca alta.
Șefa lucra până noaptea târziu și pompa în
ea tot atâta cafea cât și el. Se mai întâlneau la automat și cât se așteptau unul pe altul mai discutau
lucruri mărunte. Ea avea doi copii mari, unul care
termina liceul și unul la facultate, care căpătaseră
o atitudine foarte arogantă despre viață în general
și despre părinți în particular.
„Da de unde au bani?” a întrebat-o Marcu.
„De la noi.”
„Și atunci de ce nu le tai alocația când se
obrăznicesc prea tare?”
„Cum am putea face așa ceva? S-ar înhăita
cu tot felul de neisprăviți, și-ar neglija școala, ar fi
necaz mare.”
„Eu am lucrat de la șaisprezece ani într-un
supermarket aproape de casă și odată student, ca
arhivar la un oficiu de avocați.”
„Și fata mea e casieriță la un supermarket, și
cu ce câștigă își cumpără zorzoane. Băiatul face
pe instructorul auto, dar banii pe care-i primește se
topesc pe fete precum untul pe plita încinsă. Ce-ți
zic e doar o mică parte din cheltuieli. Restul suplimentăm noi.”
„Da, vezi, părinții mei n-au suplimentat nimic
că n-au avut din ce. Sunt prima generație de imigranți. În familia mea sunt primul canadian adevărat. M-am născut aici.”
„Și părinții mei, sunt veniți din Taiwan. Cu ce
au vândut acolo, aici au fost bogați. Ne-au sprijinit, pe mine și pe cei doi frați mai mari, și toți am
făcut câte o facultate. Eu sunt născută aici. Frații
mei nu-s, au venit cu ai mei la vârste fragede. Dar
sunt total integrați. Cel mare lucrează ca inginer la
Boeing în Seattle. Celălalt e inginer constructor
și-și are compania lui aici, în Toronto. Câștigăm bine dar ne văităm de copii că ne scapă din mână.”
„Eu n-am de gând să fac copii.”
„Eh, așa zici acum, cât ești holtei. N-ai intrat
încă sub papucul ei.”
„Ba am fost, dar m-am eliberat.”
___________________________

Horia-Roman PATAPIEVICI.
Autografe la Chişinău, 2012
Foto Leo BUTNARU (Chişinău)
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Din volumul
Carieristul,
în curs de editare la Junimea
colecția „Ficțiune și infanterie”

Onorată asistență, domni și doamne, distins juriu,
Deși alunec spre 90 de ani, har Domnului, încă mă simt
antum. Funcționez. Sunt fiabil ca o mașină germană. Veche.
Vecinul meu de palier, dl. avocat Gheorghe Vasiliu, sub numele
suspect de George Bacovia, mi-a promis că în viitor „mulțimea
omonomă se va avea în vedere”. Firește că la mine s-a gândit.
Ca senior am avut timp. Am avut răbdare să aștept.
Firește, sunt și dezavantaje: Valeriana, Ritmonormal,
Xanaxul, antibioticele, probioticele, antireumaticele, antisovieticele și multe altele. Dar m-am descurcat. Am așteptat să mă
ajungă cărțile din urmă.
Eu n-am muncit în viața mea. Eu doar am scris ca să învăț să scriu. Poezia m-a trecut toate punțile, m-a împăcat cu lumea și deșertăciunile ei. Poezia a fost drogul care a făcut să-mi
bată inima. Chiar și în zilele libere de duminică. Mulțumesc Uniunii Scriitorilor din România care mi-a dat un destin. Să avem grijă
de ea ca de ochii din cap.
Cultura are inamici invizibili. Știu că este ilegal, dar vă
îmbrățișez pe toți.
„Popoarele fără poezie sunt sortite frigului.”
Vă mulțumesc.
(Cuvântul poetului Ovidiu GENARU,
cu ocazia primirii distincției,
Gala de la Mamaia, iunie 2021)

*

*

*

• Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru poezie –
anul 2020: Cartea lui Mircea. Canal.

Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor
din România pe anul 2020, alcătuit din: Răzvan Voncu (preşedinte), Daniel Cristea-Enache, Gabriela Gheorghișor, Ioan
Holban, Mircea Mihăieș, Angelo Mitchievici și Vasile Spiridon
(membri), a nominalizat Editura Junimea cu următoarele volume pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din România – apariții
editoriale 2020:
Cartea de poezie
• Adrian Alui Gheorghe, Comunitatea artistică
• Gabriel Chifu, O viață. Pagini dintr-o epopee efemeră
• Ovidiu Genaru, Cartea lui Mircea. Canal
Cartea de critică, eseu şi istorie literară
• Alexandru Călinescu, Instantanee cu final deschis
*

*

*

• SCRIPTOR - „Revista anului 2020”, premiu acordat de Asociația Revistelor, Imprimeriilor și Editurilor Literare (A.R.I.E.L.).
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