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„Vitraliu” nu este doar numele 
uneia dintre cele mai titrate reviste de 
cultură din regiunea Moldovei și nici 
măcar doar spațiul editorial care a 
găzduit de-a lungul ultimilor 30 de ani 
valoroase contribuții științifi ce și de 
creație literară ce poartă semnătura 
unor mari personalități ale culturii 
românești contemporane. Ar fi  prea 
puțin și ar suna a laudă măruntă să 
amintești faptul că aici au publicat 
de-a lungul timpului academicieni, 
cercetători ce activează în cadrul 
diferitelor Institute afi liate Academiei 
Române, rectori, profesori universitari 
din Iași, București, Bacău, Suceava, 
Timișoara, Cluj, mari critici de artă 
și critici literari, poeți consacrați sau 
în curs de afi rmare, istorici, fi losofi , 
dramaturgi ș.a., conturând, pe prin-
cipiul jocului de culoare din cadrul 
oricărui vitraliu, o spectaculoasă, vie 
și unitară imagine a culturii naționale.

Dincolo de toate acestea, „Vitraliu” 
este, în primul rând, povestea de 
succes a unei generații care a trăit, 
a iubit și a visat în numele unor 
valori identitare dintre care cea mai 
importantă este Limba Română. În 
jurul ei, reprezentanți de seamă ai 
intelectualității locale și naționale 
s-au străduit să demonstreze faptul 
că, atunci când ea este vorbită și scrisă 
corect, atunci când ea e solid ancorată 
în opera antecesorilor, atunci când ea 
este folosită ca un vector menit să te 
înalțe spiritual, Limba Română devine 
un factor important de individualizare 
în spațiul cultural global, un motiv de 
mândrie națională și, nu în ultimul 
rând „monumentul care vorbește 
despre nașterea și devenirea popo-
rului român, la care acesta nu 
încetează a lucra”. 

Apreciem faptul că echipa în jurul 
căreia și-a început drumul cultural 
excepțional (primul număr al revistei 
a apărut în februarie 1992) a fost 
formată din intelectuali de prim rang 
ai vieții culturale băcăuane, între care 
amintim aici pe Carmen Mihalache, 
Victor Mitocaru, Ilie Boca, Ștefan 
Munteanu, Mariana Popa, Cornel 
Galben, Daniel Ștefan Pocovnicu, Ion 
Fercu precum și pe neprețuiții plecați 
dintre noi, Vasile Pruteanu, Octavian 
Voicu și Eugen Budău.

„Nucleul dur”, așa cum a fost 
numită gruparea de vitraliști care și-a 
asumat, printr-o prietenie culturală 
puternică, rară, unică, devenirea 

revistei, îi aduce în prim plan pe 
Constantin Donea, Gheorghe Iorga, 
Val Mănescu, Dan Petrușcă și pe 
regretații în veci neuitați Sergiu 
Adam și Ioan Mitrea.

 Nu în ultimul rând, îl amintim 
aici pe Victor Eugen Mihai - VEM, 
care, încă din perioada 1994-1995, 
a avut rolul de secretar general de 
redacție, funcție pe care o ocupă și 
în prezent. Totul sub atenta, exigenta 
coordonare a lui Gheorghe Geo 
Popa, directorul fondator al Centrului 
și al Revistei totodată. 

Una dintre specifi citățile acestei 
generații „Vitraliu” este asumarea 
culturii ca factor esențial al dezvoltării 
societale, ca element de progres 
și șlefuire individuală în spectrul 
socio-profesional și, în special, ca 
spațiu de evadare, eliberator, din 
universul închis, claustrant al oricărui 
tip de regim concentraționar. Cultura, 
în general, și actul de creație cultu-
ral-artistică, în special, sunt singurele 
spații în care libertatea umană poate 
fi  exprimată și întruchipată. Ei bine, 
în siajul acestei credințe, după 1990, 
această generație și-a atins deplina 
maturitate, dovadă fi ind existența, 
conținutul și longevitatea revistei 
„Vitraliu”, dincolo de opera sau 
cariera profesională a fi ecăruia dintre 
cei amintiți mai sus. Peste ani, oricare 
cercetător ce va avea curiozitatea să 
răsfoiască paginile revistei va găsi 
acolo o oglindă care va refl ecta cu 
fi delitate tot ce a avut mai bun și mai 
frumos această generație creatoare 
de „Vitraliu”. 

Așa cum veți constata parcurgând 
paginile actualei reviste (nr. 52-53), 
lipsesc mulți dintre vechii colaboratori 
și majoritatea „părinților fondatori”; 
printre altele, „distanțările” de tip 
covidian și consecințele fi nanciare ge-
nerate de pandemie au forțat această 
realitate. Din acest motiv, conținutul 
revistei este reconfi gurat în jurul 
programelor și activităților derulate de 
Centrul de Cultură „George Apostu” din 
octombrie 2019 și până în octombrie 
2020, acoperind perioada în care 
lumea întreagă a fost pusă în fața unei 
realități care a declanșat un „război” 
fără precedent din care Omul va ieși, 
fără doar și poate, învingător, va ieși 
mai bun, mai generos, mai încrezător 
în forțele sale.

Au fost luni de activitate febrilă, 
derulată în ritm alert, cu programe și 

proiecte de mare anvergură, unele 
dintre ele de cuprindere internațională: 
Simpozionul Național de Estetică, 
Rezidența Internațională de Teatru 
„America de-Acasă”, avanpremiera 
și premiera spectacolului „America 
de-Acasă” (20, 22 decembrie 2019), 
Ziua Dramaturgiei Românești – 13 
noiembrie, spectacolul „Nunta din 
fl ori”, 21 decembrie – „Apostu - 85”, 
15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale, 
Rezidența de muzică – Master class de 
pian și programul „Provocări colocviale” 
(„Despre răbdare” – Constantin Călin 
și „Despre uitare, răzbunare, iertare” 
– Varujan Vosganian, „Despre frică, 
responsabilitate, încredere” – Neagu 
Udroiu, Corneliu Vlad, Marius Manta, 
„Despre actualitate și teatralitatea ei” – 
Mircea M. Ionescu), Rezidența de dans 
contemporan „(Co)incidental Histories”, 
Expoziția aniversară „Saloanele 
Moldovei”, Spectacolul cărții.

Proiectul de program, solid 
articulat pentru tot anul 2020, urma 
să includă întâlniri cu personalități 
ale vieții culturale și artistice 
într-o etapizare calendaristică și 
tematică, stabilită de comun acord 
cu partenerii noștri de dialog și 
dezbatere. Cum timpul nu a mai avut 
răbdare, întâlnirea cu academicianul 
Alexandru Boboc, pe tema „Despre 
Timp”, urmează a avea loc în „spațiul 
fără de întoarcere și dincolo de timp”, 
acolo unde a plecat dragul și bunul 
nostru prieten.

Acestea toate și multe altele 
în anul în care Centrul ar trebui să 
sărbătorească treizeci de ani de la 
înfi ințare, semn al rezistenței prin 
cultură.

Păstrând limitele decenței 
și recunoștința pentru întreaga 
contribuție de creație culturală 
exprimată în cele 51 de numere de 
până acum, ne gândim că, poate, a 
venit timpul unei noi abordări, timpul 
infl orescenței unei noi generații de 
„vitraliști”. Nu ne îndoim de faptul că 
există istorici, poeți, fi losofi , fi lologi 
etc. care au ceva de spus, voci care 
merită să fi e auzite, voci afl ate la 
început de afi rmare sau voci deja 
șlefuite. Vremurile sunt ideale – 
întreaga lume a devenit un univers 
carceral. Cultura, după cum ne-au 
demonstrat antecesorii, este singurul 
leac. Invitația este făcută.

Redacția 

VITRALIU – un nou început
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Importanța științei istorice re-
zidă, între altele, și în capacitatea ei 
extraordinară de a fi xa în memoria 
colectivă date și fapte semnifi cative 
din trecut, care, prin intermediul 
solemnităților aniversare sau come- 
morative, pot deveni veritabile 
repere identitare ale unei națiuni. În 
plus, astfel de momente conțin re-
sorturi capabile să aglutineze comu-
nitățile, să unească în spirit milioane 
de semeni, în numele dreptului lor 
nescris de a celebra victoriile sau de 
a-și plânge cu demnitate înfrângerile. 
Deloc întâmplător, din Antichitate și 
până în zilele noastre, națiunile care 
au marcat marile capitole ale istoriei 
umanității au dezvoltat o viguroasă 
cultură aniversară, care a pigmen-
tat viața lor cotidiană cu numeroase 
oportunități de a fi  împreună; grecii, 
romanii, normanzii, puterile creștine 
medievale, dar și lumea arabă oferă 
exemple edifi catoare, în acest sens. 
Mai mult decât focul, piatra, bronzul 
sau fi erul, dezvoltarea memoriei is-
torice și apariția scrierii reprezintă 
adevăratele repere ale nașterii civi-
lizației.

Pe de altă parte, cazuistica de 
mai sus conține și o uriașă capaci-
tate de segregare comunitară; fără 

a avea la îndemână prea multe con-
traexemple, în general, victoriile unora 
au însemnat înfrângerile altora, iar 
bucuria învingătorilor nu a făcut alt- 
ceva decât să amplifi ce tristețea, frus-
trările și chiar setea de răzbunare ale 
celorlalți. „Cazul” româno-maghiar 
este (deja) unul clasic, iar Trianonul 
și efectele sale administrativ-politice 
asupra Transilvaniei constituie chiar 
epicentrul său, 4 iunie 1920 creând, 
de exact un secol, o falie greu de sur-
montat în relațiile dintre România și 
Ungaria. 

Neîndoielnic, indiferent de 
evoluția geopolitică în spațiul est- 
și central-european, Trianonul va 
rămâne pentru unii un act juridic de 
o legitate incontestabilă, în vreme ce 
pentru ceilalți, o sursă inepuizabilă 
de resentimente și de confi gurare a 
politicii externe în sens contestatar, 
revizionist (Dictatul de la Viena, de 
pildă). Până la urmă, în mod para- 
doxal, pentru aceștia din urmă, Tri-
anonul este un focar uriaș de putere 
și un pivot important de ranforsare 
identitar-națională; cu atât mai mult 
cu cât, de-a lungul timpului, hege- 
moniile în interiorul Europei s-au 
distribuit relativ echitabil între Marile 
Puteri, iar speranța a avut mereu, 
pentru fi ecare parte implicată, 
resurse inepuizabile de regenerare. 

Una dintre legile nescrise ale is-
toriei, valabilă pentru absolut toate 
epocile și pentru toate tipurile de 
regim politic, conferă învingătorilor 
puterea de a confi gura prezentul și 
viitorul în acord cu propria lor viziune 
și, desigur, cu propriile interese. În 
cazul puterilor mici și mijlocii, divi-
dendele victoriei sunt asigurate cu 
o singură condiție: să fi e în tabăra 
învingătorilor. Această speță este ilus- 
trată deosebit de convingător de 
România, a cărei implicare în Primul 
Război Mondial i-a adus benefi cii 
enorme (din punct de vedere teri-
torial, economic, demografi c etc.), 
plătite – este adevărat – cu prețul a 
peste 500.000 de victime (ale războ- 
iului și ale diferitelor epidemii), dar 
materializate și operaționalizate la 
nivelul relațiilor internaționale toc-
mai ca urmare a deciziilor adoptate 

de SUA, Franța, UK și Italia în cadrul 
Conferinței de Pace de la Paris (1919-
1920). În absența acestor decizii – 
care au reconfi gurat nu doar harta 
politică a Europei, ci harta politică 
globală – Declarația de Unire de la 
Alba Iulia ar fi  avut, cel mai proba-
bil, aceeași soartă pe care au avut-o 
și alte documente importante din 
istoria românilor (Memorandumul 
Transilvaniei – 1892 sau Supplex Li-
bellus Valachorum – 1791): sublime 
declarații de intenție citite doar de 
români și neproductive în plan con-
cret. Fără a avea în intenție mini-
malizarea importanței actului de la 
1 decembrie 1918, trebuie să înțele-
gem faptul că, la nivelul anilor 1919-
1920, harta României Mari a fost tra-
sată potrivit voinței Celor Patru Mari. 
Granița de vest a României Mari este 
un exemplu edifi cator, noile frontiere 
cu Ungaria și Iugoslavia fi ind un com-
promis între viziuni politice contrare: 
pe de o parte, cea românească, expri-
mată atât de premierul I. I. C. Brătianu 
cât și de Rezoluția Marii Uniri (granița 
pe Tisa și întregul Banat) și, pe de 
altă parte, cele formulate de sârbi și 
de unguri (întregul Banat, respectiv, 
Transilvania). Vom încerca, în cele ce 
urmează, să argumentăm opiniile 
noastre și, totodată, să facem lumină 
în acest „diferend” româno-maghiar 
secular (Trianon) cu un uriaș po-
tențial de eternizare. 

Primul Război Mondial nu a fost 
doar o confruntare cu mize eco-
nomice globale între două tabere 
politico-militare (Antanta și Puterile 
Centrale), ci și un confl ict de natură 
ideologică, care a pus față în față 
două viziuni, două perspective de 
dezvoltare diametral opuse: viziunea 
Puterilor Antantei, care susţineau 
noua ordine fondată pe state-naţi-
uni, pe de o parte, şi, pe de altă parte, 
cea a Puterilor Centrale, care susţi-
neau vechiul tip de subordonare a 
popoa- relor faţă de îmbătrânitele 
imperii euro-asiatice. Acest tip de 
război va deveni precumpănitor în 
special după 1916, când, practic, au-
todeterminarea popoarelor şi dizol-
varea imperiilor considerate vetuste 
s-au conturat drept principalele mize 

Trianon 100 – Ghid despre cum să ratezi o aniversare 

atunci când alții comemorează odată cu tine. Cazul 

româno-maghiar

Alin Sebastian Popa
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ale confl ictului. Drept dovadă, solici-
tarea adresată de preşedintele ame- 
rican Woodrow Wilson lui Isaiah Bow-
man (1916) în legătură cu pregătirea 
suportului logistic al procesului de 
organizare a Păcii postbelice pe fun-
damentul statelor-națiuni1). Fără în-
doială, nu trebuie omis nici faptul că 
în spatele acestei proiecții politice 
globale se afl au și interese cât se 
poate de prozaice, țările Antantei 
urmând să umple vidul de putere 
creat în urma colapsării imperiilor 
cu propriile lor infl uențe și interese. 
În cele din urmă, lumea secolului al 
XX-lea avea să fi e stabilizată într-un 
format bipolar al puterii politico-mili-
tare, formula vechilor imperii fi ind în-
locuită cu sferele de infl uență ale ce-
lor două superputeri – SUA și URSS.

Un fapt mai puțin cunoscut în 
legătură cu reconfi gurarea lumii de 
la fi nalul Primului Război Mondial 
este cel legat de rolul primordial pe 
care l-au jucat experții și oamenii de 
știință în impunerea deciziilor de tra-
sare a noilor frontiere de către  Consiliul 
celor Patru Mari. Practic, niciodată 
până atunci (și nici după aceea) nu a 
fost organizată o conferință de pace 
în care rolul specialiștilor să fi e atât 
de mare în determinarea hotărârilor 
luate de oamenii politici ai lumii, fi e-
care graniță având în spate cantități 
impresionante de studii și analize 
istorice, topografi ce, demografi ce 
și etnice. Bunăoară, președintele 
W. Wilson a fost însoțit la Paris de o 
echipă formată din aproximativ 200 
de savanţi americani coordonaţi de 
Isaiah Bowman, sosiţi în Europa cu 
două vapoare pline cu lăzile docu-
mentelor privind adevărata confi gu-
raţie a popoarelor europene (tabele, 
grafi ce, hărţi, etnotabulograme etc.); 
lucrările Păcii de la Versailles, inclusiv 
elaborarea documentaţiei Tratatu-
lui de la Trianon, vor avea ca suport 
informațional tocmai aceste docu-
mente. Tratatul de Pace de la Paris a 
fost unul dintre momentele impor-
tante ale istoriei Americii, expresia 
unui spirit democratic, pacifi cator şi 
justiţiar, „a unui pasionarism care va 
ridica această Putere la cel mai înalt 
nivel de oglindire a ordinii mondiale; 
profetismul şi inteligenţa Americii au 
contribuit decisiv la organizarea păcii 
europene şi mondiale pe principiile 
naţionaliăţilor suverane şi ale justiţiei 
reale” 2).

Ungaria este un alt exemplu pil-
duitor; în ianuarie 1920, delegația 
maghiară condusă de contele A. 
Apponyi a sosit în capitala Franței 
însoțită de 38 de experți aleși din-
tre personalitațile științifi ce cele mai 
strălucite ale inteligenței ungare, 
mulți dintre ei specialiști în proble-
mele românești și, în mod special, în 
problemele Transilvaniei. Delegația 
maghiară aducea cu sine un mate-
rial documentar și de propagandă 

imens, caracterizat de Nicolae Titules-
cu (semnatar al Tratatului de la Tri-
anon, alături de Ioan Cantacuzino) 
drept „unul fără pereche”: „Afi rm că 
Ungaria s-a prezentat la Conferința 
păcii cu un material documentar fără 
pereche și de așa natură, încât cerce-
tarea lui nu poate provoca decât ad-
mirația pentru patriotismul celor ce 
l-au adunat. Afi rm, fără teama de a 
putea fi  dezmințit, că nu este un sin-
gur argument, că nu este un singur 
considerent întrebuințat de propa-
ganda actuală care să nu fi e cuprins 
în materialul prezentat Conferinței 
păcii”. Cu precizarea că punctele de 
vedere susținute la Paris de delegația 
României nu au fost însoțite de lu-
crări și studii similare3), amintim aici 
faptul că și astăzi unii istorici și poli- 
ticieni maghiari, nostalgici ai Coroa-
nei Sfântului Ștefan, întrebuințează 
în pledoariile lor revizioniste același 
tezaur de argumente prezentat la 
Conferința de Pace din 1919-1920.

În bună măsură, datele despre 
semnarea și conținutul Tratatului de 
la Trianon sunt arhicunoscute, mo-
tiv pentru care vom insista mai mult 
pe contextul geopolitic deosebit 
de favorizant pentru România. Tra-
tatul de la Trianon a fost semnat la 
data de 4 iunie 1920 între Puterile 
Aliate învingătoare în Primul Război 
Mondial (cele 16 state aliate, inclu-
siv România) şi Ungaria, în calitate 
de stat succesor al Imperiului Aus-
tro-Ungar. Intrat în vigoare la 26 iunie 
1921, Tratatul a stabilit noile frontiere 
ale Ungariei cu vecinii săi: Austria, 
Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slove-
nilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), 
România şi Cehoslovacia. Trianonul a 
consfi nțit trecerea către statele suc-
cesoare sau vecine a 71% din teri-
toriul Transleithaniei (partea ungară 
a Dublei Monarhii) și a 63% din po- 
pulație, majoritatea fi ind formată din 
etnici ne-maghiari. Totuși, în multe 
cazuri, traseul noilor frontiere nu s-a 
suprapus granițelor etnice (din mo-
tive obiective, dată fi ind imposibili-
tatea delimitării exacte a regiunilor 
cu populație amestecată), astfel că 
peste 3 milioane de etnici maghiari 
au rămas în afara teritoriului Un-
gariei; cea mai mare parte a acestora 
era cantonată de-a lungul granițelor 
din statele succesoare noi, cu ex-
cepția vorbitorilor de limbă maghia-
ră din județele Covasna, Harghita și 
Târgu Mureș (afl ate chiar în „inima” 
României). 

Comisia care a avut ca sarcină 
trasarea frontierei de vest a României 
a fi nalizat raportul său tehnic la în-
ceputul lunii aprilie 1919; acesta a 
luat în considerare elemente de or-
din etnic, istoric, economic, cultural 
și strategic-militar. În linii generale, 
frontiera trasată a ținut parțial cont 
de revendicările românești, noua 
graniță româno-maghiară fi ind fi xată 

la est față de cea acceptată prin Tra-
tatul din august 1916. Consiliul celor 
Patru a aprobat la 12 mai 1919 noua 
frontieră între România și Ungaria, 
aceasta păstrându-se neschimbată 
până în august 1940, atunci când, 
prin Dictatul de la Viena, Ungaria a 
intrat în posesia părții de nord-vest a 
Transilvaniei revărsând asupra locui- 
torilor români toată ura acumulată în 
perioada interbelică (masacrele anti-
românești de la Ip, Treznea ș.a.); ulte-
rior, la fi nalul celui de-al Doilea Răz-
boi Mondial, Transilvania a revenit 
în componența statului român ca 
urmare a intervenției lui Stalin, satis-
făcut de actul de la 23 august 1944, 
de semnarea de către România a Tra-
tatului de armistițiu de la Moscova și, 
nu în ultimul rând, de instalarea gu-
vernului comunist condus de Petru 
Groza. 

Fixarea liniei de frontieră nu a 
însemnat însă și sfârșitul greutăților 
pe care România le avea de înfrun-
tat pentru a vedea realizată și în fapt 
Marea Unire. Pentru țara noastră, 
încheierea armistițiului din 11 noiem-
brie 1918 nu a însemnat sfârșitul 
confl agrației, ci începutul unui nou 
război, fi nalizat prin ocuparea Buda-
pestei – un război împotriva Sovie- 
telor vecine, dar și împotriva focare-
lor bolșevice din Centrul Europei. În 
aprilie 1919, când trupele române 
se afl au pe linia Munților Apuseni, 
ele au declanșat o puternică acțiune 
ofensivă împotriva Republicii Ungare 
a Sfaturilor (instaurată la 21 martie 
1919), pentru împingerea trupelor 
ungare dincolo de zona neutră sta-
bilită de Consiliul Suprem la 26 febru-
arie 1919. Scopul creării acestei zone 
era acela de a împiedica producerea 
unor ciocniri între trupele române 
și cele maghiare. La încheierea ope- 
rațiunii, trupele române s-au oprit pe 
linia Tisei, unde au așteptat în zadar 
realizarea dezarmării armatei un-
gare, în conformitate cu prevederile 
armistițiului din 13 noiembrie 1918 
de la Belgrad. Întrucât dezarmarea 
nu s-a produs, la 20 iulie 1919 a avut 
loc un nou atac ungar, urmat de o 
reacție fermă a armatei române: o 
viguroasă contraofensivă soldată cu 
trecerea Tisei, cu prăbușirea guver-
nului bolșevic și cu ocuparea capita- 
lei Ungariei (care va fi  administrată 
de români, împreună cu toată partea 
de est a actualului stat maghiar, până 
în primăvara anului 1920). Cunoscută 
și sub denumirea de „Campania pen-
tru liniștea Europei”, această epopee 
româno-maghiară a fost doar un e- 
pisod din războiul purtat de români 
în spațiul central-european împotri-
va bolșevismului. Câți dintre conațio- 
nalii noștri mai știu astăzi de faptul că 
Viena și Praga au fost eliberate tot de 
soldații români din fosta Monarhie 
Dualistă, sub coordonarea lui Iuliu 
Maniu și a generalului Ioan Boeriu 
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(numit de Adunarea Națională de la 
Alba Iulia la comanda trupelor Con-
siliului Dirigent al Transilvaniei)?

Pe 4 iunie 1920, vestea semnării 
Tratatului de la Trianon a fost pri- 
mită la București și în spațiul Vechiu-
lui Regat fără exuberante manifes-
tații de bucurie. Desigur, satisfacția a 
fost prezentă în rândul românilor, dar 
a fost una liniștită, calmă, neprovo-
catoare, semn că recunoașterea in-
ternațională a unirii era considerată 
un act de pură normalitate. În plus, 
este impresionant să constați grija cu 
care românii de la 1920 au încercat 
să nu ofenseze suferința celuilalt, să 
respecte durerea celor învinși. Aces-
tui sentiment, de care ar trebui să ne 
amintim pe 4 iunie 2020, i-a dat glas, 
în mod magistral, Nicolae Iorga: „Ca 
unii care avem în inimile noastre cul-
tul omeniei, înțelegem și prin expe-
riența proprie, care e lungă de atâtea 
veacuri, durerile morale cele mari ale 
altora, pe care-i atinge suprema ne-
norocire a înfrângerii. (...) Din sufl et 
compătimim pe unguri, ale căror 
calități de rasă suntem în stare a le 
prețui, pentru cumplita nenorocire 
la care i-au adus defecte tot atât de 
însemnate și neputința de a se con-
duce în momente de criza. Și, oricât 
ar fi  fost de fi resc ca la București să 
se faca demonstrație pentru triumful 
fi nal al unei oștiri așa de încercate, 
care e cea mai mare iubire și mândrie 

a noastră, n-a stat în intenția noastră 
să ofensăm suferința. (...). Și am dori 
ca prin aceasta să fi m și provoca-
torii acelui reviriment în spirite, care 
ar reda operei comune a civilizației 
moderne pe un popor maghiar 
raționabil, fără nimic din acel impe-
rialism copleșitor pentru alții, care 
exclude până acum pe unguri de la 
orice colaborație folositoare”.

Revenind în prezent, considerăm 
că legiferarea de către Parlamen-
tul României a zilei de 4 iunie drept 
zi ofi cială a Tratatului de la Trianon 
(lege atacată la Curtea Constituțio- 
nală a României de către președin-
tele României) constituie o provocare 
în primul rând pentru români. Cum 
vom sărbători această zi după ce am 
ratat solemnitățile Centenarului Marii 
Uniri și, mai ales, după ce Adunarea 
Deputaților a aprobat prin vot tacit 
autonomia „ținutului secuiesc”? În 
plus, ideea de a aniversa apariția pe 
harta Europei a României Mari, ca 
urmare a unui pact de împărțire a lu-
mii între câștigătorii Primului Război 
Mondial, nu înseamnă oare să știrbim 
din gloria propriului merit, numit – 1 
Decembrie 1918? Nu ar fi  oare mai 
productiv pentru noi românii să în-
cepem să ne învățăm mai bine pro-
pria istorie, prin introducerea unei 
curricule școlare de calitate, și să-i 
respectăm pe ceilalți cunoscându-le 
(la fel de bine) trecutul? 

Note:
1) Gladys Wrigley, Isaiah Bowman, New York: 
American Geographical Society, 1951, p. 35: 
„Atunci când Statele Unite au intrat în Primul 
Război Mondial în 1917, Bowman a plasat 
resursele AGS în slujba guvernului şi a fost 
rugat <să adune şi să pregătească> datele 
necesare în vederea ajutorului ce urma să 
fi e acordat la o viitoare conferinţă de pace, 
în data după încetarea războiului. Bowman a 
luat vaporul spre Franţa în luna decembrie a 
anului 1918, în calitate de specialist principal 
în teritorii, dar curând şi-a asumat şi un rol ad-
ministrativ, câştigând încrederea prşedintelui 
Woodrow Wilson şi a principalului sau con-
silier, colonelul Edward House. Bowman a jucat, 
astfel, un rol major în hotararea distribuirii 
zonelor de teren şi a graniţelor naţionale, în 
special în Balcani, în cadrul Conferinţei de 
Pace de la Paris”. Detalii la adresa: https://
en.wikipedia.org/wiki/Isaiah_Bowman (acce-
sată la 03.06.2020).
2) Ilie Bădescu, Europa Trianonului, în „Revista 
română de sociologie”, serie nouă, anul XXIX, 
2018, nr. 5–6, p. 537.
3) Din cauza situației în care s-a afl at în anii 
1916-1918, România nu a putut crea un 
colectiv de experți în vederea pregătirii docu-
mentației și lucrărilor necesare pentru apăra-
rea drepturilor țării la Conferința Păcii. Totuși, 
atunci când s-a negociat pacea cu Puterile 
Centrale, semnată la 7 mai 1918, la București, 
guvernul Marghiloman a reușit să prezinte un 
excelent studiu în care se demonstra carac-
terul românesc al Dobrogei (de care nu s-a 
ținut cont). Delegația româna la Conferința 
de la Paris, condusă de premierul I.I.C. Bra-
tianu, a avut însă în componența sa valoroși 
experți în diferite domenii: juridic (Eftimie An-
tonescu, Constantin Antoniade, Mircea Dju-
vara), economic și fi nanciar (G. Caracostea, 
dr. Creanga, C. Crișan, N. Flondor, Eugen Ne-
culce), geologie (Ludovic Mrazec), geografi e 
și etnografi e (Caius Brediceanu, Alexandru 
Lapedatu), militar (col. Toma Dumitrescu) etc. 
Notele, memorandumurile, aide-mémoire-
urile etc. înaintate reprezentanților marilor 
puteri reprezentate în Consiliul celor Patru se 
caracterizează prin înalt profesionalism, argu-
mentație modernă, sobră și, demn de remar-
cat, prin respectul datorat popoarelor vecine.
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Academicianul Alexandru Boboc 
a plecat către zări celeste. Și-a-nceput 
marea călătorie fără zgomotul pe 
care-l auzim, de regulă, atunci când 
se trece peste prăpastia dintre viață 
și moarte. În urmă cu puțină vreme, 
ne aplecaserăm împreună asupra 
unei cărți a prietenului său Gheorghe 
Vlăduțescu, academician, și am avut 
atunci certitudinea că este solidar cu 
discursul lui Domn’ Meletie, protago-
nistul discursului metafi zic al romanu-
lui: ,,La urma urmelor, nu ne putem 
revolta împotriva morții, dacă murim 
mereu, atât cât trăim. Murim în viață 
și trăim în moarte”. (,,Întrețineri”, Bu-
curești, Editura Detectiv literar, 2019, 
p. 39).

Simt că în luntrea lui Charon, 
evadat în contemplarea eternă, îi 
șoptește luntrașului, lecuindu-l de 
toate țâfnele lui mitologice, că des-
tinul omului este acela de a crea, că fi -
losoful îndrăgostit de artă, de poezie, 
mitologie, de literatură și de oameni, 
ca și el, nu este doar un mânuitor al 
cuvintelor, ci și mai ales un mântuitor 
al acestora.

Atunci când am afl at despre 
trecerea sa către împlinirea altor 
sensuri ale vieții și timpului, mi-a 
alergat gândul către Platon și Da-
vid Armeanul, centre seducătoare 
de interes ale ospețelor cugetării 
la care m-a invitat uneori academi-
cianul Boboc. Socrate, personajul din 
„Phaidon” (dialog socotit uneori, de-a 
lungul veacurilor, cartea cea mare 
a umanității...), îl întreabă retoric pe 
Cebes, în timp ce construia riguroa-
sa sa demonstrație despre natura 
nemuritoare a sufl etului: „...căci oare 
nu aceasta e fi losofi a, o stăruitoare 
pregătire pentru moarte?” (Platon, 
„Opere”, vol. IV, București, Editura 
Științifi că și Enciclopedică, 1983, p. 
81). Individul trecător/muritor nu 
este esențialul, ci doar o etapă către 
esențial. Pregătirea pentru moarte 
(melete thanatou) a fi losofului nu 
este privită ca lucrare la întregirea 
persoanei, ci ca un efort către defi ni-
tiva ei transcendere.  La Platon, moar-
tea este – credeam asta împreună – 
întâlnire cu generalul, întrucât, prin 
intermediul ei, generalul, universalul 
din om este restaurat, revenind la 
condiția sa autentică și primordială.

Am găsit, tot împreună, și ar-
monii care se deschid către David 

Armeanul. „De aceea, se şi spune 
trup (demas) ca un lanț (desmos) al 
sufl etului, iar corp (soma) ca şi cum 
ar fi  îngropare şi mormânt (sema) al 
lui” (David Armeanul, ,,Introducere în 
fi losofi e”, București, Editura Acade-
miei, 1977, p. 39). Apoi l-am întrebat, 
acuzând ticălosul Timp: ,,De ce atâta 
grabă întru Marea Plecare?”... 

Dacă-l ascult și pe unul dintre 
fi losofi i pe care, prin traduceri și in-
terpretări, academicianul Al. Boboc 
și l-a lipit de sufl et, Martin Heidegger 
– ,,Deoarece fi inţa nu poate fi  sesi-
zată decât din perspectiva timpului, 
răspunsul la întrebarea privitoare 
la fi inţă nu poate să rezide într-o 
propoziţie izolată şi oarbă” (,,Ființă și 
timp”, București, Editura Humanitas, 
2003, p. 27) – îndrăzneala mea, cel 
care i-am stat doar puțin prin preaj-
mă, de a-i schița un portret al Ființei, 
nu poate avea decât avânturi timide 
întru surprinderea unor mult prea-
scurte fulgerări ale spiritului său. Am 
un apărător și-n Aristotel: ,,...fi ințarea 
este rostită într-o mulțime de feluri” 
(Metafi zica, E2. 1026 a 33–b2).

A iubit fi losofi a atât de mult, 
încât aplauda gândul că fi losofi i „tre-
buie să smulgă fi losofi a din smintea-
la de a vrea să edifi ce o teorie care are 
ultimul cuvânt” (Jurgen Habermas, 
„Discursul fi losofi c al modernității”, 
București, Editura All Educațional, 
2000, nota 365). Era îndrăgostit de 
Cugetare. Aveam impresia că une-
ori gândea și iubea în limba lui Hei-
degger, cel pe care îl invoca des ca 
martor al căutărilor sale... „Cum de 
vă locuiește atât de frumos această 
aplecare specială către marile mirării 
ale lumii, domnule Profesor?”, l-am 
întrebat într-un rând. A zâmbit și 
mi-a răspuns, citând în germană, dar 
traducând imediat: ,,«Pentru mulți, 
gândirea abstractă este trudă; pentru 
mine [...] este sărbătoare și frenezie». 
Cam așa-i și cu mine, Ioane”.

L-am simțit solidar și cu Schopen-
hauer („Aforisme ale înțelepciunii în 
viață”, traducere de Titu Maiorescu, 
revăzută și reeditată de Domnica 
Filimon, București, Editura Albatros, 
1992, p.  241): „Într-un sens mai larg 
se poate zice: primii patruzeci de ani 
ai vieții ne dau textul, cei din urmă 
treizeci comentariul, fără de care nu 
am putea cunoaște adevăratul înțe-
les și conex al textului, precum mora-

la și toate fi nețele lui [...] Spre sfârșitul 
vieții este ca spre sfârșitul unui bal 
mascat, când se scot măștile. Acum 
vedem în adevăr cu cine am avut 
de-a face în decursul vieții”. A trăit 
frumos clipa cea repede ce i s-a dat, 
pregătindu-se mereu pentru a ne 
arăta, în fi nal, ,,cu cine am avut de-a 
face”. Mare iubitor de Eminescu, al 
cărui exeget de excepție a fost, nu a 
invocat niciodată marile tristeți din 
versul cel mai tragic al românilor: 
„Iar timpul crește-n urma mea... 
mă-ntunec!”.

Când îți vorbea despre Platon, 
Aristotel, Goethe, Kant, Hegel, Leibniz, 
Schopenhauer,  Nietzsche, Descartes, 
Spinoza,  Rousseau, Scheler, Cassirer, 
Rickert, Dilthey, Spengler,  Pascal, 
Husserl, Hartmann, Carnap, Heide- 
gger, Gadamer, Wittgenstein, Bren-
tano, Sartre, Frege, Hilbert, Russell și 
mulți alții, simțeai că este acasă... Ați 
scris despre Hegel – dacă-mi amin-
tesc bine, că discursul său ,,nu poate 
să nu amintească despre Faust al 
lui Goethe, al cărui tâlc mai adânc îl 
constituie omul însuși în căutarea 
unui înțeles al vieții”. Despre opera 
lui Kant spuneați că trebuie inserată 
„în regnul valorilor perene ale cul-
turii universale”. Kant sau Hegel, care 
vă este mai aproape de sufl et?...  E 
ca și cum l-ai pune pe Don Juan, îmi 

O superbă poveste de dragoste: Viață & Filosofi e

Ion Fercu

In memoriam – Alexandru Boboc
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spunea, să-ți ierarhizeze seducțiile a 
două amante care l-au pus pe jar... 
Încercăm o defi niție a fi losofi ei? ... Da, 
una despre care, probabil mâine, s-ar 
putea să-ți spun că nu prea mai sunt 
de acord cu ea. Ar putea fi  privirea 
care încearcă să pătrundă în ceea ce 
este și în ceea ce anticipăm că va fi ... 
Lumea?... O, Lumea! Nu-l putem oco-
li pe Heidegger. Lumea e tetrada în 
care sunt cuprinși pământul și cerul, 
divinii și muritorii. Pământul, ca și 
cerul, divinii, ca și muritorii nu sunt 
niciodată singuri pentru sine, ci doar 
împreună cu ceilalți, ei sunt doar în 
simplitatea, în dansul și hora celor 
patru, în jocul lumii. Nu e neapărat 
un citat exact din Heidegger, dar sunt 
urme profunde din el...

Dacă-l auzeai conferențiind despre 
arta muzicii sau despre cea a picturii, 
parcă te așteptai să-l vezi imediat 
cântând la pian sau evadând într-un 
colț de singurătate, cu un șevalet. 
Dacă i-ați ascultat/citit mărturisirile 
despre muzică și fi losofi e în opera 
lui Friedrich Nietzsche, ca premise 
ale unei noi înțelegeri a limbajului 
muzical din epoca postromantică, 
nu mai trebuie să argumentez cu 
nimic chemarea sa specială către di-
vinul din sunete... Orice obiect, îmi 
spunea, trebuie contemplat numai 
din perspectiva esteticului. Ce fru-
mos zice Marin Aiftincă: ,,Dacă cineva 
privește Cap de copil de Tonitza sau 
Lanul de grâu de Van Gogh, gândin-
du-se câți bani valorează aceste pânze, 
atunci le anulează esența estetică și 
le plasează în lumea reifi cată a expe-
rienței practice”. L-ai auzit astăzi pe 
Petru Bejan ce spunea? ,,Nietzsche 
includea nutriția printre artele fru-
moase, întrebându-se totodată dacă 

n-ar fi  cumva posibilă o «fi losofi e a 
hranei»”. E din ,,Gaya Scienzia” ideea 
asta. Profesorul Bejan e foarte convingător. 
Oferă amănunte despre meniul lui 
Nietzsche și-ți argumentează că, 
dacă-ți armonizezi fi ința și cu perspec- 
tiva estetică, poți să întemeiezi o 
„fi losofi e a hranei”... Mi-a mărturi- 
sit, sugerându-mi și bibliografi e, că 
un simpozion de estetică ar putea 
gravita în jurul gândului aceluiași 
fi losof-estetician, Petru Bejan: ,,Pro-
gramul artei contemporane nu este 
estetic, ci metafi zic, urmărind a capta 
sensul «fi inței», pornind de la fi guri 
cât mai apropiate de vid” (,,Amurgul 
frumosului”, Iași, Editura Fundației 
Academice Axis, 2012, p. 36). Am pu-
tea vorbi acolo și despre ,,abuzul de 
frumos”, tot după o idee a lui Petru 
Bejan...  Și tot despre artă: „Trebuie 
invitat neapărat aici, în sanctuarul 
băcăuan «George Apostu», acade-
micianul Alexandru Surdu. El zice că 
«operele artei sunt prin excelenţă 
diverse şi perfecţiunea aici nu are 
limite». Argumentează minunat asta 
și în «Pentamorfoza artei» (Editura 
Academiei Române, 1993). Trebuie 
să-i sugerăm lui Geo [Popa] întâlnirea 
asta. E foarte sensibil la esențe”...

L-au curtat asiduu congrese-
le și simpozioanele internaționale 
de fi losofi e: Germania, Franța, Ita-
lia, Olanda, Bulgaria, Cehia, Rusia, 
Serbia... Poliglot  și erudit, oriunde 
mergea se simțea ca acasă. Nu l-au 
ocolit premiile/ onorurile academice 
și cele ale societății civile, inclusiv în 
străinătate.

Se plimba și prin imperiul litera- 
turii, de parcă ar fi  fost unul dintre 
marii ei trezorieri. Arunca punți între 
Eminescu și Schopenhauer, Eminescu 

şi Leibniz, Blaga, Nietzsche şi Speng-
ler, Leibniz și Cantemir, plasa „lumea 
mioritică” în şi dincolo de „spaţiul 
mioritic”. Se va întâlni cu Emines-
cu și va fi  îmbrățișat, întrucât puțini 
sunt în lume cei care l-au apărat cu 
argumente profunde de atacurile 
denigratoare. ,,Dincolo de acţiunea 
infl uențelor, spunea acad. Al Boboc, 
Eminescu rămâne, în creaţia sa ma-
joră, el însuşi, originar şi original, în-
scriind o zonă de referinţă în relieful a 
ceea ce s-ar numi harta universalității 
[...]. 

Aşa-numitul «pesimism eminescian» 
nu traduce pesimismul schopen-
hauerian, pentru bunul motiv că 
acesta din urmă vine ca expresie 
a unei raportări la lume (esenţa 
oricărei opere) în limbajul teoretic (al 
ştiințifi cității, cumva), iar primul vine 
în limbajul poetic, şi nu e ca atare 
pesimism (în sensul atitudinii nega-
tive, al unei etici a renunţării), ci este 
o formă a transformării raportării la 
lume în raportarea la valoare (în alţi 
termeni, ne afl ăm la nivelul valorilor 
estetice, nu al celor etice)”. Ar trebui 
să și-l asume și o istorie onestă a lite- 
raturii române, nu numai istoria fi lo-
sofi ei române și europene. 

În spațiul cultural moldav am simțit 
că ar avea sufl etul lipit de spirite pre-
cum Ștefan Afl oroaei, Petru Bejan, 
Liviu Antonesei, Ernest Stere, Teodor 
Dima, Tudor Ghideanu,  George Bon-
dor, Constantin Călin, Ovidiu Genaru, 
Leo Butnaru, Ghiorghi Iorga, Ștefan 
Munteanu,  Cătălin Turliuc, Pavel 
Șușară,   Adrian Jicu, Ioan Dănilă, 
Marius Manta, Rodica Lăzărescu, 
Petre Isachi, Nicoleta Popa Blanariu, 
Dan Petrușcă, Violeta Savu, Gheorghe 
Bălțătescu ș.a. Gheorghe Geo Popa, 
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cel care spune că despre Academi-
cian se va vorbi/scrie cel puțin un 
secol de acum încolo, avea un loc 
special în inima sa. „Fachirul ma-
nifestărilor”, „actorul îndrăgostit de 
istorie”, „gazda ideală”, „o voce rară a 
românismului”, „o energie pozitivă 
clocotitoare”, așa-l desemna pe Geo 
Popa. Dinspre București, auzeam 
mereu despre prieteni ai spiritului 
național: Alexandru Surdu, Marin 
Aiftincă, Gheorghe Vlăduțescu, Vasile 
Păcuraru, Mircea Tonoiu, Mircea M. 
Ionescu, Marian Nencescu... Avea o 
empatie specială cu Dorel Vișan. 

Nu-i lipsea vocația Toleranței. 
Am depănat istorii neplăcute ivite 
din idiosincraziile unora dintre de-
tractorii săi. Prietenii știu despre ce 
este vorba. Dar n-avea niciodată ură 
în glas sau îndârjiri în priviri. Zicea 
calm, ca și cum nu către fi ința sa fu- 
seseră aruncate săgețile otrăvite: ,,Și 
cele mai puțin bune și plăcute își 
fac loc în istoria fi inței noastre”. Apoi 
spunea: „La unii, jurnalele țin loc de 
operă. Dar să nu fi m intoleranți! Sol 
omnibus lucet (Soarele strălucește 
pentru toți)”... Totuși, ziceam, de ce  
nu le răspundeți?... Am să-ți spun un 
proverb turcesc, Ioane: „Dacă te în-
drepţi spre un ţel şi începi să te opreşti 
din drum, ca să arunci cu pietre în 
fi ecare câine care latră la tine, atunci 
nu vei ajunge niciodată la ţelul tău”... 
Cădeam pe gânduri; aș fi  dorit re- 
plici... Asta, îmi mai spunea, zâmbind, 
ar însemna că ar fi  trebuit să am har 
de polemist ca Dostoievski al tău. Har 
și chef. Dostoievski, povestești chiar 
tu asta, într-o carte, ca să-l țintuias-
că în colțul său de nepriceput pe un 
adversar virulent, a recurs la o epi-

gramă celebră a lui Pușkin: „Cizmarul. 
Parabolă”: „Văzând într-un tablou 
nişte sandale,/ Cusururi un cizmar le 
şi găsi,/ Iar pictorul le îndreptă. «Îmi 
pare,/ Continuă cizmarul a cârti,/ Că 
faţa-i strâmbă»”. După care zice: „«Iar 
sânii-s goi şi-mpinşi prea înainte»./ Îi 
spuse-atunci Apelles: «Tu, amice,/ Nu 
judeca mai sus de-ncălţăminte»”... Ce 
să fac? Să tot recit epigrama asta?... 
Pentru unii, lui Apelles ar trebui să-i 
pun asterisc, să ofer bibliografi e... 

Avea și vocația Prieteniei, umor, 
un fi resc aparte al comportamentu-
lui. Zâmbetul era una dintre vedetele 
personalității sale. Într-un an, la Cen-
trul de Cultură „George Apostu”, de 
care era îndrăgostit,  fusese cazat în 
apartamentul despre care știam că 
fusese al lui Ceaușescu. Voiam să-l 
salut. Am bătut la ușă și m-a întâmpi- 
nat. I-am zis din instinct: „V-ați dat cu 
Ceaușescu!”. În al doilea an, tot la un 
simpozion internațional de excepție, 
pentru că n-au avut probabil unde 
mă caza, gazdele mi-au dat cheile 
aceluiași apartament. Peste vreo 
cinci minute a bătut cineva la ușă. 
Era Academicianul...  Înainte de a ne 
îmbrățișa, mi-a plătit „polița”: „Te-ai 
dat cu Ceaușescu, Ioane!”.  Din când 
în când îi întreba pe cei pe care-i ve-
dea rar: „Ce-ți mai face familia?”. Și 
nu întreba de complezență. Voia să-l 
umpli cu bucurii și se întrista atunci 
când sesiza urme de stihii... 

Vorbea  cu glasul adâncimilor. 
Impecabilă, coerența discursului, 
susținută de o memorie care păstra 
remarcabil tezaurul rar al infor-
mațiilor, cucerea. Te așteptai să as-
culți un orator clasic și erai acaparat 
nu doar  de prospețimea verbului, ci 

mai ales de fericitele punți pe care le 
arunca între culturi, civilizații și mile-
nii, între fi losofi e, artă și literatură. 
Ceea ce a dăltuit cu litera și cugetul 
– vezi titlurile unei bibliografi i care 
cuprinde mai mult de douăzeci de 
pagini – are virtuți carteziene și spi-
noziste, sobrietatea și armoniile 
unui concert pentru care n-ar trebui 
să ratezi șansa procurării unui bilet 
de intrare. Avea înfi at ceva rupt din 
spiritul ordonatorului cugetării mo-
derne, Descartes, cel care, în al pa-
trulea percept al Discursului asupra 
metodei, își propunea ,,să facă pes-
te tot enumerări atât de complete”, 
încât să fi e ,,sigur că nu omite nimic”. 
Riguros, invocând mereu în dezba-
tere spirite care contează în  jocul 
marilor limpeziri ideatice, și-a asumat 
rolul unui gen de Socrate fascinat de 
magia unei maieutici moderne, care 
poate oferi sugestii întemeietoare 
de călătorii optimiste către adevăr. 
Nu întâmplător, uneori, o treime din 
paginile cărților sale reprezintă tri- 
miteri la interlocutori de excepție. 

Mă urmăresc, în încercarea de 
a-i schița timid portretul, vorbele pe 
care le-a rostit Academicianul la lan-
sarea volumului ,,Filosofi e și cultură. 
In honorem Alexandru Boboc” (Ana 
Bazac, Vasile Morar, coordonatori. 
Editura Universității din București, 
2010): ,,Am reușit o viață activă în 
care era important să cauți, să înțe- 
legi și să pui fi ecare lucru la locul lui 
și pe tine la locul tău… Și vă mărtu- 
risesc gândul ce l-am nutrit mereu: 
fi losofi a este totuși o formă de viață”...  

Academicianul Alexandru Boboc, 
o superbă  poveste de dragoste: Viață 
& Filosofi e.
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(ultimul articol publicat de re-
gretatul academician în revista 
„Vitraliu”, trimis către redacție în 
martie a.c., cu o lună înainte de a 
pleca în  eternitate)

1. În loc de introducere s-ar po-
trivi aici, ca Motto, următoarele: «...Nec 
proprio dicitur tempora sunt trio: 
praeterium, praesens et futurum... 
praesens de praeteritis-memoria, 
praesens de praesentibus-centuritus, 
praesens de futuris-expectatio» (Au-
gustinus, Confessiones, lib. XI, 26). În 
esență, Augustinus sublinia necesita-
tea trecerii de la timpul exterior (cos-
mic) la experiența internă a timpu-
lui, în care prezentul centrează, este 
cu precădere «timp», este, poate, 
ceea ce Husserl numea «lebendige 
Gegenwart», «prezentul viu» constitu-
tiv, de la care devine accesibil tot ce 
este în exteriorul lui, în temporalita-
tea imanentă” .1)

De fapt, Husserl consideră ca 
hotărâtoare pentru orice posibilă 
teorie a timpului concepția din Con-
fessiones: „Analiza conștiinței tim-
pului este un străvechi punct nodal 
al psihologiei descriptive și a teoriei 
cunoașterii. Cel care cel dintâi a per-
ceput difi cultățile care se afl ă aici și 
s-a străduit, aproape până la disperare, 
în acest sens, a fost Augustin. Capitolele 
12-28 ale cărții a XI-a a «Confesiuni-
lor» trebuie să fi e studiate și astăzi de 
oricine se ocupă temeinic cu proble-
ma timpului... Și astăzi putem spune, 
împreună cu Augustin: «si nemo a 
me quaerat, scio, si quaerenti expli-
care velim, nescio»” 2). 

Husserl se recunoaște astfel ca 
moștenitor al unei tradiții exem-
plare, integrată însă în elaborările 
sale privind un nou concept de ex-
periență și un nou concept de su-
biectivitate, rezultate din aplicarea 
metodei «descrierii» și a «reducției 
fenomenologice»: „În sensul cel mai 
pregnant – scria Husserl – experiența 
este de defi nit ca referire directă la 
ceea ce este individual”: „reîntoarcere 
la Lebenswelt, adică lumea în care 
trăim permanent și care ne restituie 
terenul pentru orice prestație de ex-
perienă și pentru toate determinările 
științifi ce” 3).

2. Trebuie reținut însă că „is-
toricește calea kantiană a domi-

nat gândirea fi losofi că în a doua 
jumătate a secolului 19, pentru ea 
timpul însemnând, ca și la Kant, 
«formă internă» universală, fi ind limi- 
tat la experiența noastră internă; pe 
scurt: timpul ca formă a priori a intu-
iției interne.

Între timp însă, tratatul despre 
timp al lui Augustin „a dobândit o 
funcție inspiratoare și contrastatoare, 
chiar dacă nu una fundamentală”; 
după Brentano și Husserl, „ea nu a 
mai putut să fi e ocolită”4).

Și astfel, „noua descoperire a 
timpului, începând cu primele dece-
nii ale secolului 20, a pornit de la alte 
izvoare decât cele kantiene”5), așa 
cum o arată concepțiile lui Bergson, 
Husserl și Heidegger, – în demersuri 
diferite însă, ca structură conceptu-
ală și fi nalitate.

În acest sens, de pildă, analiza 
timpului la Bergson „invită din mai 
multe temeiuri, la o apropiere de 
Augustin... Bergson pune timpul 
intern în contrast cu timpul lumii, 
cu obiectivitatea și matematizarea 
acestuia. «Timpul» privește, după el, 
timpul trăit, spre deosebire de tim-
pul omogen al fi zicii ... Analizele se 
bazează aici pe durată (durée), ca și la 
Augustin totodată pe paradigme es-
tetic-retorice. Ambii își ilustrează de 
preferință teoriile pe experiența unui 
cântec sau a unei melodii”6).

Ideea „melodiei” e prezentă apoi 
la Husserl și, cumva, în cvasitotalita-
tea „mișcării fenomenologice”, care a 
acționat amplu asupra concepțiilor 
artei moderne. Ezitarea lui Bergson 
este semnifi cativă însă, deoarece 
tradiția aristotelică (și mai departe, în 

Conceptul de timp și Timpul muzical (I)
Acad. Alexandru Boboc
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lumea antică) nu poate fi  uitată. Căci 
concepția augustiniană cuprinde 
numai parțial roporturile cu timpul 
cosmic.

 
3. De aceea, devine necesară o 

scurtă referire la Aristotel și la gândirea 
„presocratică”: „Printre acești fi losofi  
(și mai înainte chiar de ei), – sublinia 
Aristotel – așa-numiții «pythagorei», 
care se îndeletniceau cu matemati-
ca, făcuseră cei dintâi să propășească 
studiile acestea și, întrucât erau ed-
ucați în spiritul lor, au considerat că 
principiile matematicii sunt principii 
ale tuturor lucrurilor existente. Și cum 
în studiile matema- tice numerele 
ocupă, în mod natural, primul loc, 
iar lor li se părea că în numere con-
templă multe asemănări cu lucrurile 
care fi ințează «permanent» și cu cele 
afl ate în devenire... observând pe 
deasupra că și modifi cările de sunete 
și raporturile armoniei muzicale ex-
primate prin numere, iar celelalte 
lucruri arătându-și la fel toată fi rea 
lor printr-o asemănare ce ia chipul 
numerelor, aceste numere dovedin-
du-se cele dintâi principii ale întregii 
naturi, – au ajuns la presupunerea 
că elementele numerelor sunt «im-
plicit» elementele tuturor lucrurilor 
și cerul întreg este armonie și număr 
(subl. n.). Și câte alte potriviri se price-
peau să dea la iveală, pentru a rapor-
ta proprietățile numerelor și ale scării 
armonice atât la diferitele atribute și 
părți ale cerului cât și la întocmirea 
Universului, adunându-le pe toate 
acestea laolaltă, la alcătuirea într-un 
sistem”7).

Așadar, tradiția aristotelică nu 
poate fi  lăsată în afara discuției despre 
timp, cu toată preferința modernilor 
pentru perspectiva augustiniană. În 
acest sens, poziția lui Bergson corec-
tează cumva numita preferință. Pe de 
altă parte, idee coprezenței muzicii 
în intuirea lumii (Weltanschauung) 
pare să justifi ce o presupunere mai 
puțin bănuită, anume, că în istoria 
gândirii umane înțelegerea timpului 
în modelările multiple în știință și în 
fi losofi e își asociază și modul în care 
omul dă expresie prin muzică intuirii 
pe care și-o făurește despre timp. „Ca 
să poată refl ecta asupra sunetului, 
asupra ritmului și asupra armoniei... 
asupra timpului și a spațiului muzi-
cal, fi losofi i și muzicienii antichității 
și ai lumii moderne trebuiau să aibă 
la dispoziție o materie fi losofi că de 
discuție”8).

4. Tocmai pe fondul acestei in-
teracțiuni este bine să discutăm și 
problema timpului, conceptual și 
aplicat totodată. Căci timp (tempus, 
latin., témnein, grec.) trimite la opera- 
ția de separare (divizare, împărțire), 

de a tăia (a îmbucătăți), a măsura, 
de secționare, tăiere, divizare a ceea 
ce este în genere succesiv. În mod 
obișnuit, gândim timpul ca o însușire, 
punere în rând, „ca o serie care poate 
deveni intuibilă într-o linie dreaptă 
continuă, care se desfășoară după 
un înapoi în infi nit (trecutul), și, la fel, 
după un înainte (în viitor)”. Orice real 
își are un loc în această serie a tim-
pului, ceea ce este de desemnat prin 
«timpul obiectiv». Acest timp este 
măsurabil, dar, fi rește, măsurat nu în 
el însuși, ci în mișcarea continuă uni-
formă a corpurilor, a cărei traectorie 
se împarte în segmente egale, astfel 
încât împărțirea mișcării spațiale face 
posibilă totodată o divizare a timpu-
lui în segmente de timp. Pe aceasta 
se bazează principiul ceasornicului, al 
cărui mers este reglat după marele 
ceasornic al lunii, după mișcarea ste-
lelor” 9).

Nu putem deci discuta despre 
«timpul trăit» fără a ține seama de 
«timpul cosmic», comprehensibil ști-
ințifi c și fi losofi c, așa cum o arată în-
treaga istorie a științei și a cugetării 
umane, de la ceea ce au intuit pi-
tagoreicii, considerând că sferele 
cerești în mișcare sună în intervale 
determinate într-o «armonie a sfere-
lor», și, ca urmare, în schimbările su-
fl etești are loc o «reîntoarcere», pe 
care modernii au perceput-o ca pe 
«Wiederkunft das Gleichen»10), po-
tențată de Nietzsche ca metaforă 
centrală în universul poeziei și al 
cugetării.

5. Ideea «eternei reîntoarceri» 
este la Nietzsche formula pentru 
afi rmarea destinului și nu semni-
fi că „permanența Aceluiaș-ului (das 
Gleichen), stare de echilibru, nici 
rămânere la identic, căci nu revine 
Același-ul sau unicul, ci, doar acesta 
(unul) este ceea ce se spune despre di-
vers și despre ceea ce este diferit” 11).

«Ewige Wiederkunft des 
Gleichen» nu este o doctrină teore- 
tică, ci este „cea mai înaltă formă a 
afi rmării care în genere poate să fi e 
atinsă” (Fr. Nietzsche, Ecce homo, SW 
6, p. 651). «Lume» „nu este ceea ce 
trece, or, mai degrabă: ea este, trece, 
însă nici nu începe, nici nu trece ne-
contenit, ci se păstrează în ambele” 12).

Mai exact, „această concepție nu 
este mecanică, căci dacă ar fi  astfel, 
atunci ea nu ar mai condiționa o reîn-
toarcere (Wiederkehr) infi nită de ca-
zuri identice, ci o stare fi nală. Întrucât 
lumea nu a atins-o, mecanismul tre-
buie să valoreze pentru noi doar ca 
o ipoteză imperfectă și doar pregăti-
toare”13).

În recurgere la imagine afl ăm: „Nu 
orice sfârșit este un scop. Sfârșitul unei 
melodii nu este scopul acesteia” 14).

Fixarea timpului devenirii 
corespunde variațiilor acesteia după 
măsura eternității; variabilitatea are 
loc permanent, ceea ce dă specifi cul 
formei-cerc a tempoului: revenirea 
(Wiederkunft) nu reluare a  aceleași 
structuri; „timpul-cerc” nu-i o mărime 
matematică, nici o entitate în sine, ci 
«timp al lumii» (Weltzeit), al trăirii 
și suferinței, iar accentul pe clipă 
(Augenblick) dă adevărata sem-
nifi cație prin iminența «depășirii» 
(Überwindung).

Pe scurt: „În clipă este eternitate, 
iar eternitatea este de o clipă (augen-
blicklich), nu exclude timpul, ci este 
în tensiunea reîntoarcerilor dispari- 
ției și reapariției”15).

«Clipa» este momentul consti-
tutiv de sine stătător al timpului, are 
o semnifi cație în sine, nu ca parte a 
unui context. «Clipa» și «Eternitatea» 
ca «timp» sub semnul «Eternei reîn-
toarceri a Aceluiaș-ului». Ca urmare, 
«Es gibt kein Ende in der Zeit» (în 
timp nu există sfârșit). Căci «fi ecare 
clipă trăită se reîntoarce» (Jeder er-
legte Augenblick kehrt wieder): „Di-
recția” timpului constă în faptul că se 
pleacă mereu de la clipă: aceasta din 
urmă este totdeauna început, nu «la 
sfârșit».

6. Continuând fi lierea augustini-
ană (cu interpretările ei, bineînțeles, 
nu ca atare) reținem concepția lui 
Bergson, care, așa cum o arată ac- 
țiunea ei asupra mișcării impresio- 
niste, ilustrează o fi losofi e a continu-
ității: „durata nu este altceva decât 
«eul», care aparent susține curgerea 
vieții interioare; căci „durata noas-
tră nu este decât un moment care 
înlocuiește alt moment; altfel nu ar 
exista decât prezent, nu prelungire 
a trecutului în actual, nu evoluție, nu 
durată concretă”16).

Așadar, e vorba de „durata reală, 
ceea ce s-a numit totodată timp, dar 
timpul perceput ca indivizibil”17).

Corelând concepția fenomeno-
logică a «conștiinței interne a timpu-
lui» (das «innere Zeitbewuβtsein») 
cu analiza timpului în orizontul in-
tenționalității trasat de Brentano, 
Husserl a determinat mai exact rolul 
imaginației (Phantasie) în conștiința 
timpului, delimitându-se de Brentano, 
care „fără a face în conținut referire 
la Augustin, a întregit, a adâncit, a 
corectat cercetările acestuia... core-
ctând mai ales determinarea pur 
punctuală, lipsită de conținut”18).

În suita celor care urmează (cu 
modifi cări, evident!) concepția au-
gustiniană, se situiază și M. Heide-
gger, care „a amintit și a analizat de 
mai multe ori cele trei teorii despre 
timp, care au avut un rol hotărâtor 
în fi losofi a europeană: cea aristo-
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telică, cea augustiniană și cea kan-
tiană”; și aceasta îndeosebi „prin 
referire la corelația necesară a tim-
pului cu sufl etul”, ceea ce dă avantaj 
teoriei lui Augustin, care „analizează 
mai intensiv decât Aristotel această 
corelație”19).

7. Criteriul hotărâtor îl constituie 
înțelegerea conceptului de prezent 
(Jetztbegriff ): „În cercetarea fenome-
nologică fi ecare acum (Jetzt) se arată 
ca un acum-existent (ein Jetzt-Das). 
Această intenționalitate a raportării 
ca timp (Zeitbezug) a fost mistifi -
cată în fi losofi a europeană. Aceas-
ta a izolat și a golit punctul-acum 
(Jetztpunct). Ca urmare, nu mai e de 
niciun folos a afi rma despre el că se 
mișcă sau este constituit de subiect, 
sau constituie parte a unei totali- 
tăți. Se păstrează constant numai 
un acum-fragment și se întreabă, în 
condițiile unei difi cultăți create de 
subiectul însuși, dacă acest acum 
este real” 20).

Heidegger intervine aici cu 
teza: timpul, acesta este „timpul-pre-
zent întâlnit în tot ceea ce există”; 
de la Aristotel la Hegel s-a mers „pe 
această golire de conținut și fragmen-
tare a experienței timpului... a rămas 
ascunsă temporaritatea (Zeitlichkeit) 
originară, pe care conceptul vulgar 
de timp o face posibilă înainte de 
toate. Lipsea acestei tradiții cheia: in-
tenționalitatea propusă fenomeno-
logic”21).

În măsura în care a dezvoltat 
un nou concept de temporaritate ca 
origine a experienței obișnuite a tim-
pului și a teoriei tradiționale a tim-
pului, Heidegger „a deschis refl ecției 
asupra cărții a XI-a din „Confessiones” 
o nouă cale, care a condus mult mai 
departe de încadrarea în psihologia 
descriptivă și teoria cunoașterii a lui 
Husserl”22).

Toată această deliberare, care 
pune problema conștiinței timpu-
lui și a măsurării timpului, constituie 
moștenirea teoretică cea mai impor-
tantă pentru înțelegerea timpului, 
implicit a orientării observației spre 
interior. Pe aceste premise se vor con-
strui concepțiile fenomenologice, în-
cepând cu Husserl și Heidegger.

Reluarea analizelor aristotelice 
în raport cu sufl etul (de aici pornește, 
se pare, Augustin), conduce la deose-
birea între timpul lucrurilor (cosmic) 
și timpul trăit, ceea ce relevă o altă 
modalitate de a măsura: timpul și 
sufl etul, de fapt, experiența timpului, 
așa cum o exprima Augustin: timpul 
ca „amintirea mea, cuprinderea mea, 
a ceea ce-i dat actual, și așteptarea de 
către mine a viitorului”; „nu prezentul 
unește cele trei dimensiuni ale timpu-
lui, ci sufl etul le unește în prezent” 23).

8. Analizele lui Aristotel consti-
tuie, de fapt, un punct de plecare 
(chiar dacă prin delimitare, uneori 
accentuată) pentru teoriile moderne 
(„clasice”) de la Newton și Leibniz la 
Kant, și apoi la Bergson, Husserl și 
Heidegger. Este de remarcat această 
prezență atât în teoriile fi zice și fi lo-
sofi ce, cât și în conceperea matricei 
muzicale.

Devin hotărâtoare pentru noile 
conceperi ale timpului: fi zica lui New-
ton, metafi zica lui Leibniz și teoria 
transcendentală a cunoașterii a lui 
Kant. Fără o scurtă referire la acestea, 
dezbaterile contemporană (de care 
am vorbit mai sus, pe urmele lui Au-
gustin) devin greu inteligibile; căci 
nu pot lipsi de aici: timpul absolut al 
„Principiilor” newtoniene; timpul ca 
relație de ordine al lui Leibniz; tim-
pul ca „formă a simțului interior” din 
„Critica rațiunii pure”.

Prin însăși ideea de absolut, „fi lo-
sofi a naturală” a lui Newton prezintă 
timpul (kantian vorbind) în coordo-
nate universal-valabile, ale obiec-
tivității, dincolo de ceea ce Newton 
propune sub specia obiectualității. 
„Timpul absolut, adevărat și matema- 
tic, în sine și după natura sa, curge în 
mod egal fără nicio legătură cu ceva 
extern și cu alt nume se cheamă du-
rată. Timpul relativ, aparent și comun 
este acea măsură (precisă sau nee-
gală) sensibilă și externă a oricărei 
durate determinate prin mișcare, 
care se folosește de obicei în loc de 
timpul adevărat, ca oră, ziuă, lună, 
an”24).

Așadar, deosebirea între timpul 
absolut și cel relativ are în vedere 
timpul obișnuit, în care „zilele natu-
rale, care de obicei se consideră ca 
egale, în măsurarea timpului sunt 
neegale”; „după cum ordinea părților 
temporale este imutabilă, tot așa și 
ordinea părților spațiului. Dacă aces-
tea ar fi  mișcate din locul lor, aceasta 
ar însemna că ele s-ar îndepărta de 
sine însele. Căci timpurile și spațiile 
sunt ca și cum ar fi  locurile lor însele 
și ale tuturor lucrurilor. Toate se afl ă 
în timp în ceea ce privește ordinea 
de succesiune, în spațiu în ceea ce 
privește ordinea așezării lor”25).

În fond, „Absolut” ar însemna 
nu numai „universal-valabil” într-un 
sistem referențial (fi zica clasică), ci 
și „autonom” (fi zica relativistă). Cu 
ambele determinări se poate urmări 
cum poate fi  cuprins acțional și crea- 
tiv timpul, dată fi ind ireversibilitatea 
timpului.

În descrierea faptică, corelatul 
orientării („direcției timpului”) este 
relația «mai devreme ca» (früher als), 
iar expresia «direcția timpului» poate 
fi  considerată „numai ca o metaforă”, 
căci „timpul însuși nu are nici o orien-

tare, el nu curge, ci este mai degrabă 
condiție de posibilitate a direcției în 
genere și a oricărei mișcări”26).

Toate acestea au legătură în 
primul rând cu timpul fi zicii clasice, 
dar ideea de ordine este hotărâtoare 
la Leibniz; timpul, „un caz particular al 
relației de ordine”, anume „ordinea de 
succesiune”. „Pentru Leibniz, spațiul 
și timpul sunt relații sau ordonări, 
nu existențe sau entități absolute. 
Spațiul este «ordinea de coexistență», 
timpul este «ordinea de succesiune»; 
„adevărul acestor entități constă în 
relațiile lor, ele nu posedă în genere 
nici o realitate... Teoria spațiului și a 
timpului ține, după el, de logică, nu 
de fi zică”27).

Un text de bază al lui Leibniz 
sună astfel: „Dacă există două incom-
patibile, atunci ele diferă ca timp, și 
acela dintre cele două care este an-
terior prin natură (sau posterior) este 
anterior (sau posterior) prin timp”; 
„ordinea este totodată un termen 
de enumerare și un principiu de or-
ganizare a enumerării însăși: schim-
barea este prin natură posterioară 
ordinii”28).

9. Problema care se desprindea 
din experiența epocii lui Newton și 
Leibniz privea realitatea sau ideali-
tatea spațiului și timpului. Momen-
tul kantian produce o clarifi care 
hotărâtoare: „realitatea” spațiului și 
timpului rămâne, dar ca „empirică” 
(„condiție formală a tuturor fenome-
nelor externe”), iar idealitatea devine 
„transcendentală”. Conceptul de timp 
este propus în cadrul logico-gnoseo-
logic (tradiția leibniziană) dar numai 
cu referire la modul în care este, prin 
confi gurare, în cadrul fi zicii (poziția 
newtoniană).

În ultimă instanță, „chestiunea 
privitoare la timp se dovedește o 
chestiune privitoare la ansamblul 
experienței noastre. Aici se afl ă mo-
tivul mitologizării timpului; îl întâl-
nim ca temporitatea (Zeitlichkeit) 
«obiectivă» a naturii și a istoriei ... și 
este totodată trăirea internă «cea mai 
cunoscută», familiară nouă, pentru 
care nu avem însă niciun nume”29).

Aceasta înseamnă că „orice de-
terminare științifi că a timpului presu-
pune o experiență a temporarității, 
care ridică atât pretenția unei intui-
tivități și realități incomparabile cât 
și pe aceea a ceva inexprimabil ca 
atare. Temporaritatea apare ca un mit 
fi losofi c originar”30).

Și Kant (consideră autorul aici ci-
tat) a recunoscut într-un anumit sens 
„acest aspect fascinant” al timpului, 
atunci când a spus despre „prestația 
intelectului și a puterii de imaginație” 
că „aici este vorba de «o artă ascunsă 
în adâncurile sufl etului omenesc, al 
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cărui mecanism cu greu îl vom putea 
smulge vreodată naturii, și să-i dez-
văluim astfel secretul”31).

De fapt, însuși Kant aduce ur-
mătoarea explicație: „Conceptul in-
telectului cuprinde unitatea sintetică 
pură a diversului în genere, Timpul, 
condiție formală a diversului simțu-
lui intern, prin urmare a legăturii 
tuturor reprezentărilor, cuprinde un 
divers a priori în intuiția pură. O deter-
minare transcendentală de timp este 
omogenă cu categoria (care îi con-
stituie unitatea) într-atât, încât ea e 
generală și se întemeiază pe o regulă 
a priori. Dar, pe de altă parte, ea este 
omogenă cu fenomenul într-atât, 
încât timpul este cuprins în orice 
reprezentare empirică a diversului. 
O explicare a categoriei la fenomene 
va fi  deci posibilă cu ajutorul deter-
minării transcendentale de timp, și 
această determinare, ca schemă a 
conceptelor intelectului, mediază 
subsumarea fenomenului sub cate-
gorie”32).

De fapt, la baza conceptelor 
noastre sensibile pure „nu stau ima-
gini ale obiectelor, ci scheme. Nu 
există imagine a unui triunghi care să 
poată fi  vreodată adecvată concep-
tului de triunghi. Căci, ea nu ar atinge 
generalitatea conceptului, care face 
ca acesta să fi e valabil pentru toate 
triunghiurile... ci ar fi  restrânsă întot-
deauna numai la o parte a acestei 
sfere. Schema triunghiului nu poate 
exista nicăieri altundeva decât în 
gândire și semnifi că o regulă a sin-
tezei imaginației cu privire la fi guri 
pure în spațiu”33).

Într-o cuprindere mai amplă, 
Kant scria: „Timpul nu se scurge, ci 
în el se scurge existența a ceea ce se 
schimbă. Timpului deci, care el în-
suși este imobil și fi x, îi corespunde 
în fenomen imuabilul din existență, 
adică substanța, și numai în ea pot 

fi  determinate succesiunea și simul-
taneitatea fenomenelor în raport cu 
timpul... Schemele nu sunt deci alt-
ceva decât determinări de timp a pri-
ori după reguli, și aceste determinări 
se raportează, după ordinea cate-
goriilor, la seria timpului, la conținutul 
timpului, la ordinea timpului, în sfârșit 
și la ansamblul timpului în raport cu 
toate obiectele posibile”34).

10. Toată această deliberare, care 
pun e problema conștiinței timpului 
și a măsurării, constituie moștenirea 
teoretică cea mai semnifi cativă pen-
tru înțelegerea timpului, implicit a 
orientării spre interior.

Husserl devine astfel continuator 
al unei tradiții exemplare, integrată 
însă în elaborările sale asupra expe-
rienței, centrate de metoda descri-
erii și a „reducției” fenomenologice, 
a cărei aplicare îl conduce la un nou 
concept de experiență și un nou con-
cept de subiectivitate. „Experiența 
în sensul cel mai pregnant – scria 
Husserl – este de defi nit ca referire 
directă la ceea ce este individual”; 
„reîntoarcerea la lumea experienței 
este reîntoarcere la Lebenswelt (lumea 
vieții), adică lumea în care trăim per-
manent și care ne restituie terenul 
pentru orice prestație de experiență 
și pentru toate determinările științi-
fi ce”35).

Este calea către nemijlocitul ex-
perienței, către „realitatea” care nu 
mai este de redat direct, în tablou, 
în simboluri și formule, ci așa cum 
e perceptibilă ea însăși, dincolo de 
orice convenții. Ca «știință despre 
fenomene”, fenomenologia ne con-
duce în apropierea (Nähe) de rea- 
litatea însăși, survenită prin anali- 
za „fenomenologică” a conștiinței 
(Bewuβtsein) intenționale (orien-
tată către ceva).

Această conștiință este în principal 

„conștiință a timpului” (Zeitbewuβtsein) 
și pe acest fond se poate vorbi de 
„timpul fenomenologic”: „acel timp 
care, potrivit esenței trăirii ca atare, 
împreună cu modurile lui de a fi  dat 
prin: acum, înainte, după, și prin ele 
determinatele modale: în același timp, 
unul după altul etc., nu este măsura-
bil și în genere nu este de măsurat 
prin nicio poziție a soarelui, prin 
niciun orologiu, prin niciun mijloc fi -
zic”36).

Analiza fenomenologică a con- 
științei timpului exprimă orientarea 
de gândire menționată: această ana-
liză nu privește „experiența unui timp 
al lumii, existența unei durate a lucru-
rilor ș.a., cu timpul care apare, durata 
care apare ca atare. Acestea sunt însă 
date (Gegebenheiten) absolute ca 
atare, a căror punere la îndoială ar fi  
fără sens”37).

«Timpul fenomenologic» se 
situează în orizontul conștiinței in-
tenționale («conștiința-a-ceva»), care 
este în principal «conștiință a timpu-
lui» («Zeitbewuβtsein»); este timpul 
trăit în interacțiunea dintre «actualiza-
rea» (Gegenwärtigung) care survine 
prin percepere și «reactualizare» 
(„Vergegenwärtigung»), aceasta din 
urmă fi ind re-prezentare, act ce nu 
prezintă un obiect, ci îl reactualizează 
(vergegenwärtigt), ca și cum acesta 
s-ar prezenta în imagine, dar nu în mo-
dalitatea unei conștiinței a imaginii”38).

Este de reținut că «actualizare» 
ca și «reactualizare» (a unei actua- 
lizări corespunzătoare) ajung la ex-
presie în modul participiu (prezent): 
„Actualizând este actualizare în refe- 
rire la un mod de a se constitui în ea 
al obiectului. Reactualizând este o 
trăire ca atare... întrucât este reactu-
alizare, reproducere a unei actualizări 
corespunzătoare”39).

„Fenomenologic” procedând, «lume» 
înseamnă «lume pentru mine», și 

Si
m

po
zi

on
ul

 N
aț

io
na

l d
e 

Es
te

tic
â 

20
19

G
he

or
gh

e 
G

eo
 P

op
a 

(s
tâ

ng
a)

, p
ro

f. 
un

iv
. d

r. 
N

ec
ul

ai
 L

up
u,

 
ac

ad
. A

le
xa

nd
ru

 B
ob

oc
, p

ro
f. 

un
iv

. d
r. 

Pe
tr

u 
Be

ja
n



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2 

- 5
3

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

14

acesta numai în referire intențio- 
nală la lume: „actualizarea este «mod 
originar al temporizării» (Zeitigung, 
dar poate fi  tradus și cu fi ința în timp), 
dar «nivelul originar» al acesteia este 
«autoactualizarea» (Selbstgegenwär-
tigung), iar prin aceasta trece în prim 
plan «prezentul viu» («lebendige 
Gegenwart») prin care este accesibil 
totul.

În fond, poziția prezentului este 
una de centrare, este calea de acces, 
într-un comportament fenomeno-
logic, la temporalitate (Zeitlichkeit). 
Modurile timpului constituie o 
unitate în intrarea lor în prezență 
(Anwesenheit) ca «timp». Primatul 
prezentului vine (nu este dat) con-
textual, într-o formă a prezenței în 
timp și ca timp, și privește «actualiza-
rea», nu și prezentul ca atare (ca mod 
al timpului cosmic).

Aici intervine comparația cu as-
cultarea unei melodii: „Mai întâi, situ- 
ația pare foarte simplă: ascultăm o 
melodie, adică o luăm ca adevărată, 
întrucât ascultarea este percepere. 
În timpul acesta sună primul ton, 
apoi al doilea, al treilea ș.a.m.d. Dar 
nu trebuie să spunem: acum când 
sună al doilea, eu îl aud pe acesta, 
dar nu-l mai aud pe primul ș.a. Cu 
adevărat, eu nu aud melodia, ci nu-
mai tonul actualizat. Faptul că des-
fășurarea melodiei este pentru mine 
obiectuală, o datorez amintirii; faptul 
că ajung la un anumit ton îl datorez 
așteptării... Fiecare ton are o exten-
siune temporară, la lovitură îl aud ca 
acum, la detașarea sunetului, acesta 
are un nou «acum», iar acela care l-a 
premers devine ceva trecut. Prin ur-
mare, eu aud numai baza actuală a 
tonului, iar obiectualitatea tonului 
care durează se constituie într-un act 
continuu care este: o parte aminti-
re, o alta – cea mai mică, punctuală 
– este percepție, iar partea care ur-
mează este așteptare”40).

Recurgerea la exemple (de fapt, 
explicație prin analogie) este extinsă 
apoi și la unitatea cu spațiul: „Punc-
tele duratei temporare se îndepăr-
tează pentru conștiința mea în modul 
analog în care se îndepărtează punc-
tele obiectului care se afl ă în spațiu, 
atunci când «mă îndepărtez» de 
obiect. Acesta își păstrează locul, așa 
cum tonul își păstrează timpul său; fi e-
care moment al timpului (Zeitpunkt) 
este fi x, de neclintit, dar el trece re-
pede în adâncurile conștiinței, dis-
tanța de momentul care a declanșat 
totul devenind tot mai mare. Tonul 
însuși este același, dar tonul «în 
modul cum» apare este totdeauna 
un altul”41).

Note:
* Textul (mult dezvoltat) comunicării la Sim-
pozionul Muzică și Filosofi e, la Academia de 
Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca, 29-30 mai 
2015.
1) E. Husserl, Cartesianische Meditationen. Eine 
Einführung in die Phaenomenologie, F. Meiner 
Verlag, Hamburg, 1977, p. 3.
2) Idem, Zur Phänomenologie das inneren 
Zeitbewuβtseins, hrsg. von R. Boehm, in: 
HUSSERLIANA, Bd. X, M. Nijhoff , Den Haag, 
1966, p. 3.
3) Idem, Erfahrung und Urteil. Untersuchungen 
zur Genealogie der Logik, F. Meiner, Hamburg, 
1972, p. 21, 38.
4) Kurt Flasch, Vorwort, Was ist Zeit? Augusti-
nus von Hippo. Das Buch XI der Confessiones. 
Historisch-Philosophische Studie. Text-Über-
setzung und Kommentar, V. Klostermann, 
Frankfurt a.M., 1993, p. 28-29.
5) Ibidem, p. 30.
6) Ibidem. Aceasta deși Bergson cunoștea 

puțin teoria lui Augustin, având preferință 
pentru Fizica lui Aristotel; analizele lui Berg-
son au acționat mult în afara fi losofi ei, de 
pildă la Proust” (Ibidem, p. 30, 36).
7) În: Filosofi a greacă până la Platon, Vol. I, Par-
tea a 2-a, Editura Științifi că și Enciclopedică, 
București, 1979, p. 25-26. În „Note la Pythagora” 
(Ibidem, p. 91) se precizează: „Proprietățile nu-
merelor și ale scării armonice” – sau „cele im-
anente armoniilor”, menționate mai înainte: 
„raporturile armonice muzicale, exprimabile 
prin «numere». Această cuantifi care poate fi  
considerată una dintre cele mai reprezenta-
tive descoperiri ale pythagoreicilor: o intuire 
a principiului rezonanței”.
8) Carlo Mogliaccio, Musica e fi losofi a, în: In-
troduzione alla fi losofi a della musica (a cura 
di C. Mogliaccio), UTET, Novara, 2009, p. XVII: 
„... de-a lungul istoriei gândirii s-a consolidat 
de fapt înțelegerea muzicii ca artă în stare să 
dinamizeze în interiorul său instanțe pe care 
omul și societatea le purtau în sânul lor și pe 
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care nu totdeauna le puteau explicita în mod 
adecvat în cuvinte și concepte. De aceea, 
orice epocă generează, în afară de o Welt- 
anschauung și o Musikanschauung proprie, 
care nu este doar viziunea ei despre muzică, 
obiect al muzicologiei și esteticii (muzicale), 
ci este modul muzical de a concepe lumea, 
pe care fi losofi a muzicii trebuie să-l explice și 
să-l ilustreze” (Ibidem, p. XI).
9) Cf. Joh. Hoff meister (hrsg.), Wörterbuch der 
philosophischen Begriff e, 2. Aufl ., F. Meiner in 
Hamburg, 1955, p. 678. Și timpul «obiectiv», 
gândit și măsurat ca pură succesiune este nu-
mai o existență care nu se epuizează în cursul 
acestei succesiuni, ci se ridică peste ea, în sen-
sul «timpului trait» (eternitate, prezent, clipă) 
(Ibidem, p. 679).
10) «Ewige Wiederkunft des Gleichen oder aller 
Dinge, o mereu înnoită doctrină, de ex. de la 
mitologia astrală babilonică, la Pitagoreici, 
Heraclit, la stoici, gnostici, ocazional și la Leib-
niz survenind și la Nietzsche în opoziție con-
știentă față de viziunea creștină; căci credința 
«în Dumnezeul arbitrar, precum și presupu-
nerea de «scopuri ultime» nu este posibilă. În 
măsura în care se folosește «Wiederhholung», 
transmitere (Überlieferung) exprima reîn-
toarcerea în posibilitățile existenței care a fost 
cândva; dar repetarea nu are loc pentru ca 
aceasta să se realizeze iarăși. Repetarea posi-
bilului nu este nici o readucere (Wiederbring-
en) a «trecutului», nici o relegare a prezentu-
lui de un «depășit» (Uberholt) (Cf. Johannes, 
Hoff meister, Op. cit., p. 223, 670).
11) G. Deleuze, Nietzsche et la philosophie, 
Paris, 1970, p. 53.
12) Fr. Nietzsche, Nachgelassen Fragmente 
1887-1889, SW, 13, p. 174.
13) Ibidem, p. 376.
14) Fr. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschli-
ches, II, SW 2, p. 204.
15) M. Ackermann, Das Kreissymbol im Werk 
Nietzsches, München, 196y8, p. 163.
16) H. Bergson, L’Evolution créatrice, 27e édi-
tion, Alcan, Paris, 1923, p. 4-5.
17) Idem, La Pensée et le Mouvant, 4 éd., Paris, 
1934, p. 188. Aici se reia analiza (din: L’Evo-
lution créatrice) duratei ca o melodie și se 
precizează : cu cât facem efortul de a gândi 
lucrurile sub speciae aeternitas, cu atât „ne 
vom înfunda în durata reală” și vom participa 
la «principiul transcendent», la o eternitate a 
vieții” (Ibidem, p. 189, 199).
18) K. Flasch, Op.cit., p. 43.
19) K. Flasch, Op. cit., p. 53.
20) Ibidem.
21) M. Heidegger, Logik. Die Frage nach der 
Wahrheit, Gesamtausgabe, Bd. 21, V. Kloster-
mann, Frankfurt a.M., p. 248, 249, 290.
22) K. Flasch, Op. cit., p. 61.

23) Cf. K. Flasch, Op. cit., p. 16, 20. Pe acest fond 
se derulează și teoriile moderne: se operează 
cu distincția între timpul cosmic și timpul in-
terior, edifi catoare fi ind aici îndeosebi con-
cepția lui Bergson, una „mai mult psihologică 
decât cosmologică”; „timpul interior, în con-
trast cu timpul cosmic (Weltzeit), cu obiectivi- 
tatea și matematizarea acestuia. Timpul e in-
tuit ca timp trăit, chiar în deosebire de timpul 
omogen al fi zicii” (Ibidem, p. 30).
24) I. Newton, Principiile matematice ale fi lo-
sofi ei naturale, București, Editura Academiei, 
1956 (după ed. a III-a, 1726 a scrierii: Philoso-
phiae Naturalis Principia Mathematica), p. 30-
31.
25) Ibidem, p. 32. Mai târziu, în fi zica relati- 
vistă s-a impus „independența timpului de 
alegerea sistemului inerțial”, mai exact: O dată 
cu părăsirea ipotezei despre caracterul abso-
lut al timpului, în special al simultaneității, s-a 
impus imediat recunoașterea cvadridimen-
sionalității spațiu-timpului”; dar „absolutum” 
nu înseamnă numai ceva «fi zic-real», ci și au-
tonom în privința proprietăților sale fi zice” (A. 
Einstein, Teoria Relativității, București, Editura 
Tehnică, 1957, p. 38, 41, 68).
26) G. Böhme, Über die Zeitmodi. Eine Untersu-
chung über das Verstehen von Zeit als Gegen-
wart, Vergangenheit und Zukunft mit be-
sonderer Berücksichtigung der Beziehung zum 
zweiten Hauptsatz der Termodynamik, Göttin-
gen, Vandehock & Ruprecht, 1966, p. 76, 93. 
De la acest principiu al termodinamicii de-
curge ideea ireversibilității procesului: „faptul 
că există procese ireversibile este conținutul 
empiric esențial al celui de al doilea prin-
cipiu”; „afi rmația existenței unor procese 
ireversibile este afi rmarea faptului că există 
anumite procese A→B, a căror reversibilitate 
B←A nu este posibilă” (Ibidem, p. 70, 72).
27) Cf. E. Cassirer, Newton und Leibniz, în: Phi-
losophie und exakten Wissenschaften, Kleinere 
Schriften, Frankfurt a.M., 1969, p. 157-158.
28) G.W. Leibniz, Voraussetzung zur Reihe VI 
der Philos. Schr, p. 330. Cf. M. Fichant, Revue 
de Metaphisique et Morale, 1 (1995).
29) E.W. Orth, Einleitung: Die Mythologie der 
Zeit, în: Phänomenologische Forschungen, 14, 
Alber Verlag, 1983, p. 10.
30) Ibidem, p. 11.
31) Ibidem, p. 14.
32) Imm. Kant, Critica rațiunii pure, Bucu- 
rești, Editura Științifi că, 1969, p. 171. Această 
«determinare transcendentală de timp» se 
bazează pe distincția dintre schemă și ima-
gine: „Imaginea este un produs al facultății 
empirice a imaginației productive”, pe când 
schema conceptelor sensibile (ca ale fi gurilor 
în spațiu) este un produs și oarecum un mo- 
nogram al imaginației pure a priori prin care 

și după care imaginile sunt mai întâi posibile, 
dar care trebuie legate cu conceptul totdeauna 
numai cu ajutorul schemei pe care el o indică 
și căreia nu-i sunt în ele însele pe de-a-ntregul 
adecvate” (Ibidem, p. 174).
33) Ibidem. Aici intervine motivul de „mitolo-
gizare”: „Schematismul intelectului nostru cu 
privire la fenomene și simpla lor formă” este 
„o artă ascunsă în adâncurile sufl etului ome-
nesc, al cărui mecanism cu greu îl vom putea 
smulge vreodată naturii și să-i dezvăluim sen-
sul” (Ibidem, p. 174).
34) Ibidem, p. 177. Este de reținut „timpul” din 
Estetica transcendentală (din Critica rațiunii 
pure): „Numai în el este posibilă întreaga rea-
litate a fenomenlor”; „timpuri diferite nu sunt 
simultane, ci succesive (așa cum spații diferite 
nu sunt succesive, ci simultane)”; „timpuri 
diferite nu sunt părți ale aceluiași timp”; „in-
fi nitatea timpului nu înseamnă altceva decât 
că orice mărime determinată a timpului este 
posibilă numai prin limitările unui asociat cu 
succesiunea și implică trecere”; ca „mărime 
determinată” trimite la ceea ce mai târziu 
(Husserl, Heidegger) s-a numit «timpul pri-
mordial», în funcție de care ceea ce survine 
ca „timp” implică măsurare și delimitare. Tim-
pul a priori kantian nu înseamnă cadru dat, 
nici ceva înnăscut, ci «formă a intuiției pure”, 
„condiție de posibilitate a experienței”, alături 
de intuiția spațială și de categoriile intelectu-
lui.
35) E. Husserl, Erfahrung und Urteil. Untersu-
chungen zur Genealogie der Logik, F. Meiner, 
Hamburg, 1972, p. 21, 38.
36) E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänome-
nologie und phänomenologischen Philosophie, 
I, HUSSERLIANAi, Bd. III, 1, Kluwer, 1995, p. 
181. În Zur Phänomenologie des inneren Zeit-
bewuβtsein (p. 5): „Așadar acceptăm,  desigur 
și un timp sufl etesc, dar acesta nu este timpul 
lumii experienței, ci timpul immanent al des-
fășurării conștiinței”.
37) Idem, Zur Phänomenologie das inneren 
Zeitbewuβtsein, p. 5.
38) Ibidem, p. 41.
39) Ibidem, p. 54.
40) Ibidem, p. 23.
41) Ibidem, p. 25.
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„Medicina te absoarbe com-
plet, ca un monstru; literatura te 
cheamă sus, ca un Dumnezeu”

C. D. Zeletin

A plecat către eternitate, cu o 
clipă mai devreme decât noi, repu-
tatul medic, profesor universitar doc-
tor, poet, eseist, exeget, memorialist, 
traducător de excepție din lirica ita- 
liană și franceză, biofi zician și mem-
bru al Academiei de Științe Medicale 
Constantin Dimoftache, cunoscut 
sub pseudonimul C. D. Zeletin. 
Născut pe data de 13 aprilie 1935 în 
satul Burdusaci, comuna Răchitoasa 
(județul Bacău), acesta s-a stins din 
viață, marți, 18 februarie a.c., la Spita-
lul Sf. Ioan din București, după o grea 
și îndelungată suferință, pe care a în-

durat-o cu demnitate și stoicism. 
Recunoscut drept unul din-

tre cele mai rafi nate spirite ale cul-
turii românești, impresionând prin 
acribia cu care a tradus din Charles 
Baudelaire sau din Michelangelo și 
impunând prin erudiție, C. D. Zeletin 
a fost membru al Uniunii Scriitorilor 
din România, președinte fondator al 
Societății Medicilor Scriitori și Publi- 
ciști din România (din 1991), redac-
tor-șef al revistei „Romanian Journal 
of Biophysics” (Editura Academiei 
Române), președinte de onoare al 
Academiei Bârlădene. 

Pentru Centrul de Cultură 
„George Apostu” din Bacău, care l-a 
găzduit în paginile revistei „Vitra-
liu” și care i-a recunoscut valoarea și 
meritele deosebite în spațiul cultu- 
ral-științifi c românesc prin acorda- 

rea Marelui Premiu „George Apostu” 
încă din anul 2006, dispariția acestei 
mari personalități științifi ce și cultu- 
rale reprezintă o pierdere imensă, 
de neînlocuit. Iată de ce, ne simțim 
obligați să aducem un palid omagiu 
acestei proeminente personalități 
băcăuane prin scurta prezentare bio-
grafi că de mai jos. 

A frecventat şcoala primară în 
satul natal, având-o învăţătoare pe 
mama sa, Maria, benefi ciind de in-
struire muzicală din partea tatălui 
său, preotul Nicolae Dimoftache, 
posesor al unui frumos glas de te-
nor pe care îl dezvoltase în lecțiile de 
canto luate de la Gheorghe Folescu, 
artist al Operei Române, în timpul 
studiilor la Facultatea de Teologie din 
cadrul Universității București.

A urmat Colegiul Naţional „Gheorghe 

C.D. Zeletin - O viață de medic trăită cu tentația
purifi cării prin Cuvânt

Alin Popa

In memoriam – C.D. Zeletin
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Roşca-Codreanu” din Bârlad (1945-
1952), după care a urmat cursurile 
Facultății de Medicină din Bucureşti, 
secţia Pediatrie (1959), pe care a ab-
solvit-o cu specializare postuniver-
sitară în biofi zica celulară, biofi zica 
radiaţiilor, criobiologie şi biociber-
netică. Din 1994 este membru al 
Academiei de Științe Medicale, iar 
din 1967 membru al Uniunii Scriito-
rilor din România.

Excepționalul său parcurs pro-
fesional din domeniul medical este 
refl ectat, pe scurt, de următoarele 
repere cronologice: 
- 1958-1960 – intern clinic prin con-
curs;
- 1960-1961 – medic al circum-
scripției a III-a Hunedoara (categorie 
grea);
- 1961-1962 – chirurg la Sanatoriul de 
tuberculoză osteoarticulară din Man-
galia;
- 1962-1965 – cercetător științifi c sta-
giar, prin concurs, la Catedra de Biofi -
zică, IMF București;
- 1963-1989 – activitate medicală in-
tegrată la Institutul Național de Igi-
enă și Sănătate Publică din București;
- 1965-1983 – asistent la Catedra de 
Biofi zică, IMF București, titularizat 
prin concurs în 1973;
- 1974 – obține titlul de Doctor în 
Științe Medicale, specialitatea Fizio- 
logie;
- 1973-1990 – membru în comitetul 
de conducere al Secției de Biofi zică a 
USSM;
- 1983-1990 – șef lucrări, prin concurs, 
la Catedra de Biofi zică a Facultății de 
Medicină, IMF București;
- 1990 – membru al Consiliului Soci-
etății Naționale de Biofi zică Pură și 
Aplicată din România;
- 1991 – redactor-șef al revistei Ro-
manian Journal of Biophysics, Editura 
Academiei Române;
- 1990-1993 – conferențiar prin con-
curs, la Catedra de Biofi zică a UMF 
„Carol Davila” București;
- 1993 – profesor prin concurs, Cate-
dra de Biofi zică a UMF „Carol Davila”, 
București;
- 1994 – membru al Academiei de Ști-
ințe Medicale.

C. D. Zeletin a avut rezultate 
remarcabile în domeniul cercetării 
științifi ce, multe dintre studiile sale 
reprezentând premiere naționale și 
internaționale în domeniul medical: 
- a realizat, împreună cu inginerul 
A. Ciureș, primul dispozitiv de ci-
tospectrofotometrie din România 
(1962-1965); plecând de la această 
invenție, a publicat în premieră mon-
dială primele cercetări prin această 
metodă, articolele fi ind publicate 
atât în țară cât și în străinătate ; 
- în domeniul radiobiologie a avut 
numeroase investigații privind re-

generarea hepatică experimentală, 
stabilitatea biochimică a molecule-
lor de ADN, prin metoda autoradi-
ografi ei și autohistoradiografi ei; a 
realizat studii privind incorporarea ti-
sulară de izotopi radioactivi și efecte-
le iradierii interne și externe;
- a adus contribuții științifi ce valoroa- 
se în domeniul criobiologiei celulei 
seminale și a realizat investigații ne-
destructive prin deuterare; cercetări 
privind eventualitatea apariției abe-
rațiilor cromozomiale, induse în cul-
turile limfocitare de către apa grea, 
acțiunea D2O asupra translocării 
produșilor macroergici prin mem-
branele celulare cultivate in vitro;
- a realizat studii în domeniile biofi -
zicii și ciberneticii recepției viziuale 
realizând cercetări experimentale și 
teoretice de electrofi ziologie și par-
ticipând la elaborarea unor modele 
cibernetice; 
- a abordat și aspecte legate de isto-
ria medicinei românești, realizând bi-
ografi i veridice și complexe ale unor 
personalități din acest domeniu, în-
tre care amintim aici de dr. Al. Brăes-
cu și de dr. Gh. Polizu;
- a propus etimologia unor termeni 
cu implicație medicală și a publicat 
peste 70 de lucrări științifi ce în dome-
niul medicinei nucleare, criobiofi zicii, 
citospectrofotometriei, modelării ci-
bernetice a unor procese biologice 
ș.a. 
- contribuții originale: 
- a imaginat, verifi cat și validat un sis-
tem original de identifi care a limfo- 
citelor cu aspect morfologic normal, 
dar presupuse a fi  atinse de impulsul 
morbid în leucemia limfoidă cronică 
umană;
- a semnalat, pentru prima oară 
(1964), existența a două tipuri ale 
limfocitului mic în sângele uman 
normal, propunând o revizuire a for-
mulei leucocitare; a identifi cat cele 
două tipuri de limfocite pe baza teh-
nicii citospectrofotometrice, rezul-
tatele fi ind confi rmate ulterior prin 
studii de microscopie electronică 
(stringentă actualitate după apariția 
SIDA);
- a stabilit o serie de indici preciși ai 
celulei seminale conservate prin frig 
și congelare, a căror efi ciență este 
refl ectată în creșterea indicilor de 
fertilitate în practica însămânțărilor 
artifi ciale din zootehnie;
- a aplicat modelul cibernetic original 
al excitației vizuale (conceput împre-
ună cu ing. dr. Sonia Herman) anu-
mitor situații patologice (ambliopia, 
hemeralopia, retinopatia pigmentară 
etc.).

C. D. Zeletin a avut o prestigioa- 
să activitate didactică, derulată pe 
parcursul a peste patru decenii, peri-
oadă în care a susținut cursuri, con-

ferințe, seminarii și lucrări practice de 
biofi zică la Facultatea de Medicină a 
Universității de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila” din București. Între anii 
1963 și 1977, a susținut prelegeri și 
lucrări practice la secția de Biofi zică 
a Facultății de Fizică a Universității 
București. Personal sau în colabora-
re cu alți colegi de breaslă a publicat 
numeroase tratate, manuale și în-
dreptare de lucrări practice: „Curs de 
biofi zică” (1963), „Prelegeri de biofi -
zică medicală” (vol I-III, 1964 și 1971), 
„Îndreptar de lucrări practice de 
biofi zică” (edițiile 1964, 1972, 1975, 
1977), „Biofi zică medicală” (1977), 
„Biofi zică medicală” (în colaborare cu 
Sonia Herman, 1993), „Principii de bi-
ofi zică umană” (vol. I-II, în colaborare 
cu Sonia Herman, 2003) ș.a.

Înzestrat cu un evident talent 
scriitoricesc, C. D. Zeletin a găsit în ac-
tul creației literare un spațiu sacru, un 
portal secret care, odată trecut, îl aju-
ta să scape de rutina zilnică, de miz-
eriile și suferințele pe care le vedea 
zilnic în cabinetul său sau în spital. 
După cum singur a precizat într-un 
interviu acordat Radio România, C. D. 
Zeletin a fost „un poet care a tradus și 
nu un traducător care a scris poezii”.  

Este autor a peste 20 de volume 
de literatură, binecunoscut ca poet, 
traducător, eseist, autor de ediţii 
critice, cu contribuţii remarcabile în 
critica literară (o parte dintre scrieri se 
afl ă în curs de apariţie). A tradus din 
Baudelaire, Hélène Vacaresco, Anna 
de Noailles, Victor Hugo, Leconte de Lisle, 
Michelangelo, Tommaso Campanella 
ș.a. A obținut numeroase premii lite- 
rare și a fost decorat pentru vasta sa 
activitate intelectuală și creativă cu 
înalte ordine ale României. Dintre nu-
meroasele sale volume, menționăm: 
- Michelangelo, Sonete, studiu intro-
ductiv, note și comentarii de C.D. Ze-
letin, 1964. Cartea a obținut Premiul 
I și Medalia de aur la Concursul de 
carte din Edinburgh (1965);
- Lirica Renașterii italiene, studiu in-
troductiv de C.D. Zeletin, Editura Ti-
neretului, „Cele mai frumoase poezii“, 
București, 1966;
- Charles Baudelaire, Florile Răului, 
1967;
- Valmiki, Ramayana, două volume, 
1968;
- Sonetul italian in Evul mediu și Re-
naștere, două volume, 1970;
- Alessandro Parronchi, Michelangelo 
sculptor, 1970;
- Alexandrina Enăchescu Cantemir, 
Portul popular românesc, 1971;
- Roman Rolland, Viața lui Michelan-
gelo, 1971;
- Cornelia Comorovschi, Literatura 
Umanismului și a Renașterii, 1972;
- Michelangelo Buonarroti, Sonete 
și crâmpeie de sonet, 1975 (cartea a 
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primit Premiul Asociației Scriitorilor 
din București în același an);
- Călătorie spre transparență, poezii, 
1977;
- Lirica franceză modernă, 1981;
- Ideograme pe nisipul coridei, proză 
aforistică, 1982;
- Michelangelo, Poezii, Opera omnia, 
1986;
- Al. Tzigara-Samurcaș, Scrieri despre 
arta românească, 1987;
- Șt. Zeletin, Burghezia română, origi-
nea și rolul ei istoric, 1991;
- Charles Baudelaire, Florile răului, tra-
ducere integrală, 1991;
- Michelangelo, Quindici sonetti. Cinci- 
sprezece sonete, 1992;
- Respiro în amonte, eseuri, 1995;
- Roman Rolland, Viața lui Michelan-
gelo, 1995;
- Gaură-n cer, eseuri, 1997;
- Adagii, proză aforistică, 1999;
- Amar de vreme, 2001;
- Sonetul în zorii, amiaza și amurgul 
Renașterii italiene, 2002;
- Ștefan Zeletin. Contribuții documen-
tare, 2002;
- Paul Verlaine, Poezii, 2002;
- Alexandru Tzigara-Samurcaș, 
Memorii (1919-1930). Lupta vieții unui 
octogenar, 2003;
- Nu-i mai ajunge sufl etului..., 2005;
- Antologie din lirica franceză, 2006;
- Tommaso Campanella, La Città del 
Sole. Cetatea Soarelui, 2006 (ediție 
bilingvă); 
- Principesa Elena Bibescu, marea pia-
nistă. Cronică, 2007; 
- Doctorul Alexandru Brăescu, 1860-
1917, întemeietor al învățământului 
universitar de psihiatrie din Moldova, 
ctitor al Spitalului Socola din Iași, con-
tribuții documentare, 2009;
- C. D. Zeletin, Anca-Michaela Israil, 
Radu Șerban Palade, George Emil 
Palade, 1912-2008. Laureat al Premiu-
lui Nobel pentru Medicină, 2012; 
- Domnu-i domn și lerui ler. Proze, 
2017;
- Așternutul isomniacului. Poeme gno-
mice în proză, 2020 ș.a. 

A fost membru al Academiei de 
Științe Medicale, al Academiei Oame-
nilor de Știință, doctor h.c. al UMF 
„Grigore T. Popa” din Iași, președinte 
de onoare al Academiei Bârlădene. 
A fost membru al Uniunii Scriitorilor 
din România și președinte de onoa- 
re al Societății Medicilor Scriitori și 
Publiciști din țara noastră. A avut 
contribuții științifi ce importante pe 
care le-a publicat în reviste de speci-
alitate, precum Romanian Journal of 
Biophysic, publicație pe care a și con-
dus-o, în calitate de redactor-șef.

În anul 2005, la împlinirea 
vârstei de 70 de ani, fosta Direcție 
Județeană pentru Cultură, Culte și 
Patrimoniul Cultural Național, împre-
ună cu Centrul de Cultură „George 

Apostu”, au omagiat personalitatea 
creatoare a medicului-poet C. D. Ze-
letin editând volumul „Omagiu – C. 
D. Zeletin, 70”, o veritabilă antologie 
care adună studii, eseuri, cronici, in-
terviuri referitoare la opera sa lite-
rară și la cea de tălmăcitor din lirica 
italiană și franceză, scrisori legate de 
diferite momente și etape biografi ce, 
fotografi i ori facsimile, multe din-
tre ele afl ate într-o relație directă cu 
mari personalități ale culturii române 
(de la Tudor Vianu și Perpessicius, la 
Edgar Papu și George Emil Palade – 
unchiul său, primul român laureat al 
Premiului Nobel pentru medicină în 
anul 1974).   

Spre sfârșitul vieții, C. D. Zeletin a 
donat casa părintească și un teren din 
satul Burdusaci către Consiliul Local 
Răchitoasa, aici urmând să fi e amena-
jată o casă memorială cu structură 
muzeistică, care va purta denumirea 
,,Casa Memorială C. D. Zeletin şi a 
personalităţilor burdusăcene care 
s-au impus în cultura română“. 

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! 

C.
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In fi ecare lună octombrie, de 24 
de ani, Bacăul se distinge pe harta 
culturală a României cu un proiect 
de înaltă ținută academică. Fiind o 
veritabilă „marcă înregistrată” a Cen-
trului de Cultură „George Apostu” 
din Bacău, Simpozionul Național de 
Estetică a propus publicului partici- 
pant, în perioada 16-18 octombrie 
2019, o serie de evenimente cultura- 
le de nerefuzat, menite să sublinieze 
legătura fundamentală așezată de 
hazard între umanitate și știința es-
teticii, prezentă în viețile noastre sub 
diferitele sale forme de materializare 
și exprimare ca o nevoie superioară. 
A fost, ca de obicei, o sărbătoare a 
frumuseții umane răsărită din abisul 
existențial și din negura acestor tim-
puri precum nuferii care înfl oresc în 
contrast cu izul și confi gurația mediului 
habitual.   

Ca de fi ecare dată, calendarul 
simpozionului a fost construit în ju-
rul conceptului de „Dialog al Artelor”, 
susținut de personalități marcante 
ale culturii naționale și europene, 
dintre care nu au lipsit reprezentanți 
ai Academiei Române și ai mediului 
universitar local, regional și național, 
dar și ai universului plastic și muzical 
românesc.

Cea de-a XXIV-a ediție a Simpozi-
onului Național de Estetică a debutat 
miercuri, 16 octombrie 2019, la Tea-
trul Municipal „Bacovia”, programul 
zilei incluzând „Spectacolul cărții” și 
decernarea Titlului de „Prieten al Cen-
trului George Apostu”, cele două mo-
mente fi ind învăluite în notele grave 
ale violoncelului, în cadrul concer-
tului de gală susținut de Ansamblul 
PlaCello (Răzvan Suma și Ella Bokor). 
În prima parte a programului organi-

zatorii au realizat o prezentare a unui 
proiect de anvergura națională, pus 
în operă de către APLER (Asociația 
Publicațiilor Literare și Editurilor din 
România) – intitulat „Cartea de iden-
titate” – ce constă într-o donație 
de cărți fundamentale ale culturii 
naționale, în contextul declarării an-
ului 2019 drept „Anul Cărții”. Prezen-
tarea acestui proiect a fost urmată de 
discursurile susținute de academicie-
nii Răzvan Theodorescu și Mircia 
Dumitrescu, dar și de prof. univ. dr. 
Ioan Cristescu, director al Muzeului 
Național al Literaturii Române, căruia 
i-a fost decernat „Titlul de prieten al 
Centrului de Cultură „George Apostu” 
și Diploma de Onoare” pentru anul 
2019.  

Academicianul Răzvan Theo-
dorescu, vicepreședinte al Acade-
miei Române, a realizat o prezentare 

Alin Popa

Simpozionul Național de Estetică
Ediția nr. XXIV, 16-18 octombrie 2019
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generală a unui adevărat eveniment 
editorial al anului 2019 – lucrarea 
„Arta din România – din preistorie în 
contemporaneitate” (vol. I-II). Printre 
altele, în alocuțiunea domniei sale, 
Răzvan Theodorescu (coordonator 
al volumelor, alături de academi-
cianul Marius Porumb) a declarat: 
„Această carte este expresia unei noi 
generații de critici de artă; o lucrare 
monumentală, care are aproximativ 
10 kg, o remarcabilă realizare pentru 
care au trudit peste 40 de specia- 
liști de pe tot cuprinsul țării, o lucra-
re ce cuprinde peste 1.500 pagini 
de text, peste 2.100 fotografi i color, 
numeroase desene, planuri, gravuri 
și fotografi i istorice”; o lucrare unică 
în spațiul cultural românesc și euro-
pean, prin volumul uriaș de muncă, 
prin dimensiunile sale fi zice și ale 
colectivului de cercetare, dar și prin 
anvergura cuprinderii cronologice 
a acestui studiu, o lucrare declarată 
de Gheorghe Geo Popa drept „o în-
treprindere extraordinară a spiritului 
național, care cinstește nu doar Anul 
Centenar, ci întreaga cultură română”.

Un moment cu adevărat emoțio-
nant al acestei întâlniri a fost oferit 
de Mircia Dumitrescu, membru co-
respondent al Academiei Române, 
printr-o altă prezentare de carte. 

Este vorba despre lucrarea „Războiul 
cel Mare – 1914-1918. Calvarul pri-
zonierilor români în Alsacia, Lorene 
și nordul Franței”, o carte dedicată 
memoriei bunicului academicianului 
Mircia Dumitrescu (înhumat într-unul 
din cimitirele Eroilor din Alsacia) și tu-
turor Eroilor români morți în lagărele 
de război din fostul Imperiu al Ger-
maniei, total necunoscuți până la 
momentul apariției acestei cărți.    

Programul celei de-a doua zile 
a Simpozionului a fost deschis la 
Universitatea „George Bacovia” cu 
lucrările Conferinței Naționale de 
Estetică – „Arta și Estetica româneas-
că la Centenar” – în cadrul căreia au 
susținut prelegeri conf. univ. dr. Cătă-
lin Gheorghe (cu titlul „Forme critice 
ale artei contemporane în perioa-
da post-socialismului românesc”) și 
conf. univ. dr. Cristian Nae (cu titlul 
„Estetică și politică în arta experimen-
tală din România în perioada socialis-
mului târziu”), de la Universitatea de 
Arte „George Enescu” din Iași. 

În după-amiaza aceleiași zile, la Tea-
trul Municipal Bacovia s-a derulat „Spec-
tacolul cărții”, un eveniment teatral com-
plex, unic în spațiul cultural național, 
care a pus în dialog cuvântul scris și 
rostit cu muzica orientală (persană) și 
cu dansul contemporan românesc – 

spectacolul „Femeia care și-a pierdut 
bărbatul” (de Sādegh Hedāyat, în tra-
ducerea lui Gheorghe Iorga), imagi-
nat și realizat de Gheorghe Geo Popa, 
cu Ali Asghar Rahimi – Iran, Bianca Bor, 
Gheorghe Iorga, Geo Popa. A fost, cu 
adevărat, o seară de neuitat, o seară 
cât... „1001 de nopți”. Reamintim aici 
faptul că prof. dr. Gheorghe Iorga este 
unul dintre cei mai titrați traducători 
români din persană, efortul său de 
popularizare a culturii și literaturii 
persane fi ind inițiat în urmă cu mai 
bine de 30 de ani. Volumul de poves- 
tiri „Femeia care și-a pierdut băr-
batul” încheie seria traducerilor din 
opera marelui scriitor iranian Sādegh 
Hedāyat, ciclu din care mai fac parte 
lucrările „Bufniţa oarbă” (patru ediţii 
– capodopera scriitorului), „Îngropat 
de viu”, „Hadji Agba” și „S.G.L.L.”. 

Păstrând formatul tradițional al 
programului, ultima zi a Simpozionu-
lui a debutat la Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău prin lucrările 
Conferinței Naționale de Estetică – 
„Arta și Estetica românească la Cen-
tenar”, în cadrul cărora au susținut 
prelegeri regretatul academician 
Alexandru Boboc și prof. univ. dr. 
Petru Bejan. La fi nalul prelegerilor, 
provocând un adevărat spectacol 
al valorilor euristice care a presu-
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pus implicarea directă a studenților 
prezenți în Aula Universității, mode- 
ratorul întâlnirii, Gheorghe Geo Popa, 
a invitat publicul prezent la un dialog 
informal întreținut magistral de cei 
doi invitați.  

Ultima parte a programului zilei 
de 18 octombrie s-a desfășurat la 
Centrul de Cultură „George Apostu” 
din Bacău, acolo unde, invitații s-au 
bucurat de „Spectacolul cărții” („O 
istorie a opiniilor privind fi losofi a lui 
Eminescu”, vol. II, Ștefan Munteanu), 
într-o prezentare realizată de Dan 
Petrușcă, de „Rapsodiile autumnale” 
din cadrul Expoziției de pictură și 
artă textilă, ce poartă semnătura 
Ecaterinei Ajder (Republica Moldo-
va) și de o dublă lansare editorială: 
cea a albumului de artă „Rapsodii 
autumnale – Ecaterina Ajder” și cea 
a revistei „Vitraliu” (Nr. 51), în pagi-
nile căreia poezia, studiile fi losofi ce, 
critica și istoria literară și de artă, 
cercetarea istorică, traducerile și bi-
ografi ile mai puțin cunoscute sunt 
găzduite cu atâta generozitate de 
aproape 30 de ani. La fi nalul întâl-
nirii, a avut loc decernarea Titlului de 
„Prieten al Centrului George Apos-
tu”, care i-a fost acordat artistului 
plastic Ecaterina Ajder, un nume de 
referință în arta contemporană din 
Republica Moldova, Maestru în Arte 
și conf. univ. La Facultatea de Arte 
Plastice și Design din cadrul U.P.S. 
„Ion Creangă” din Chișinău. Ajunsă 
la maturitatea creației sale artistice 
și benefi ciind de o viziune proprie, 
promovată încă din perioada debu-
tului (1983) în tapiserie și, ulterior, în 
pictură, Ecaterina Ajder se bucură de 
un bogat palmares artistic: expoziţii 
personale (12), numeroase expoziţii 
de grup naţionale şi internaţionale, 
tabere şi simpozioane de creaţie. 

Lucrările ei se găsesc în colecţii de 
stat (Republica Moldova, România) 
şi colecţii particulare (Republica Mol-
dova, România, Germania, Rusia, Is-
rael, Canada, Spania, Italia, Polonia, 
Slovenia).

Simpozionul Național de Esteti- 
că s-a bucurat, și la această ediție, 

de sprijinul fi nanciar al Consiliului 
Județean Bacău. Parteneri în acest 
proiect au fost Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, Universitatea 
„George Bacovia” din Bacău și Tea-
trul Municipal „Bacovia”; parteneri 
media: TVR Iași, Radio România Iași, 
Deșteptarea și EURO TV Bacău.

Si
m

po
zi

on
ul

 N
aț

io
na

l d
e 

Es
te

tic
ă,

 B
ac

ău
, 2

01
9

U
ni

ve
rs

ita
te

a „
G

eo
rg

e 
Ba

co
vi

a”
 d

in
 B

ac
ău

G
he

or
gh

e 
G

eo
 P

op
a 

(s
tâ

ng
a)

, p
ro

f. 
un

iv
. d

r. 
Io

an
 C

ris
te

sc
u

Si
m

po
zi

on
ul

 N
aț

io
na

l d
e 

Es
te

tic
ă,

 B
ac

ău
, 2

01
9



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2 

- 5
3

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

24

G
he

or
gh

e 
G

eo
 P

op
a 

(s
tâ

ng
a)

, p
ro

f. 
un

iv
. d

r. 
Io

an
 C

ris
te

sc
u,

 a
ca

d.
 M

irc
ia

 D
um

itr
es

cu
, a

ca
d.

 R
ăz

va
n 

Th
eo

do
re

sc
u

Si
m

po
zi

on
ul

 N
aț

io
na

l d
e 

Es
te

tic
ă,

 B
ac

ău
, 2

01
9

A
ns

am
bl

ul
 P

la
Ce

llo
 (E

lla
 B

ok
or

, R
ăz

va
n 

Su
m

a)
Si

m
po

zi
on

ul
 N

aț
io

na
l d

e 
Es

te
tic

ă,
 B

ac
ău

, 2
01

9



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2-

53

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

25

Pr
of

. u
ni

v.
 d

r. 
Pe

tr
u 

Be
ja

n,
 E

ca
te

rin
a 

A
jd

er
, G

he
or

gh
e 

G
eo

 P
op

a
„R

ap
so

di
i a

ut
um

na
le

” -
 e

xp
oz

iți
e 

de
 p

ic
tu

ră
 și

 a
rt

ă 
te

xt
ilă

Si
m

po
zi

on
ul

 N
aț

io
na

l d
e 

Es
te

tic
ă,

 B
ac

ău
, 2

01
9

„S
pe

ct
ac

ol
ul

 c
ăr

ții
”

Șt
ef

an
 M

un
te

an
u 

(s
tâ

ng
a)

, G
he

or
gh

e 
G

eo
 P

op
a

Si
m

po
zi

on
ul

 N
aț

io
na

l d
e 

Es
te

tic
ă,

 B
ac

ău
, 2

01
9



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2 

- 5
3

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

26

Începând din luna mai a anu-
lui trecut, prin Legea nr. 96/2019, 
Parlamentul României a institu-
it Ziua Dramaturgiei Românești, 
o adevărată sărbătoare culturală 
națională care se celebrează anual, 
pe data de 13 Noiembrie, în aminti-
rea premierei spectacolului cu piesa 
„O scrisoare pierdută”, de I. L. Cara-
giale, jucată la Teatrul Național din 
București (pe data de 13 Noiembrie 
1884).

Dincolo de orice obligație le-
gală, specifi că, de altfel, oricărei in-
stituții de cultură, Centrul de Cultură 
„George Apostu” din Bacău și-a asu-
mat cu bucurie misiunea de omagi- 
ere a Zilei Dramaturgiei Românești 
din cel puțin două considerente. 
În primul rând, din credința că dra- 
maturgia națională constituie unul 
dintre pilonii principali ai culturii și, 
implicit, ai identității românești și, 
în al doilea rând, prin legătura di-
rectă, genuină, existentă între Cen-
trul de Cultură „George Apostu” și 
acest eveniment aniversar, Legea nr. 
96/2019 fi ind intens promovată de 
domnul Gheorghe Geo Popa, direc-
torul Centrului, încă din perioada în 
care a deținut funcția de secretar de 
stat la Ministerului Culturii.

Având în vedere acest fundal retro-
spectiv, Centrul de Cultură „George 
Apostu” a propus publicului iubitor 
de artă dramatică un proiect cultu- 
ral deosebit de ofertant prin conținut 
și prin lista participanților, gândit în 
două etape distincte: un spectacol 
de teatru urmat de prezentările și dis-
cursurile invitaților noștri speciali. Astfel, 
pe data de 13 noiembrie 2019, în-
cepând cu ora 18,00,poziții a Muzeu-
lui de Artă Contemporană, a avut loc 
întâlnirea aniversară a Zilei Drama-  
turgiei Românești, eveniment la care 
au participat reprezentați ai mediului 
politico-administrativ local și națio-
nal (Sorin Brașoveanu – președintele 
Consiliului Județean Bacău, senato-
rul Viorel Ilie, consilierul Ilie Bârzu, 
subprefectul Paul Cotârleț ș.a.), scrii-
tori (între care am remarcat prezența 
dramaturgului Mircea M. Ionescu, 
a criticului de teatru Carmen Mi-

Alin Popa

Prima aniversare a Zilei Dramaturgiei Românești, 
omagiată la Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău

13 noiembrie 2019
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halache și a poeților Val Mănescu și 
Violeta Savu), foști și actuali directori 
de teatre din țară și din străinătate 
(Traian Valeriu, fost director al Teatru-
lui Municipal „Bacovia”, Eliza Noemi 
Judeu, actualul manager al Teatrului 
Municipal „Bacovia”, Gheorghe Mân-
dru, director al Teatrului Republican 
Muzical-Dramatic „Bogdan – Petri-
ceicu Hasdeu” din Cahul, Geirun Tino, 
director al Teatrului „Pygmalion” din 
Viena), profesori din mediul univer-
sitar și preuniversitar (Ioan Dănilă, 
Gheorghe Iorga, Dan Petrușcă), elevi ai 
liceelor băcăuane, un numeros grup 
de studenți de la Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău ș.a. 

După deschiderea ofi cială, în 
prima parte a programului, organiza-
torii au oferit publicului participant 
un spectacol-lectură, după „Nunta 
din fl ori” din ciclul „Cortina”, ce poar-
tă semnătura marelui dramaturg 
român, academicianul Dumitru Radu 
Popescu. Imaginat și realizat de ac-
torul Geo Popa, spectacolul „Nunta 
din fl ori” a benefi ciat de prezența și 
suportul partenerilor noștri tradițio- 
nali – Teatrul Municipal „Bacovia” 
(prin actorii Eliza Noemi Judeu, Flori-
na Găzdaru, Dumitru Rusu, Andreea 
Darie, Bogdan Buzdugan și „inde-
pendentul” Valentin Braniște) și Filar-
monica „Mihail Jora” (prin Cvartetul 
„Fagotissimo”, condus chiar de direc-
torul instituției, Pavel Ionescu Am-
brosie).

Cea de-a doua parte a programu- 
lui a subliniat importanța aniversării 
Zilei Dramaturgiei Românești, fapt 
evidențiat prin intermediul discur-
surilor susținute de invitații noștri, 
coordonate și moderate magistral de 
Gheorghe Geo Popa, directorul Cen-
trului de Cultură „George Apostu”. În 
discursul său introductiv, amfi trionul 
evenimentului, Gheorghe Popa, a 
evidențiat legătura indestructibilă 
dintre artele spectacolului și drama-
turgia românească, dar și importanța 
acestor piloni culturali în menținerea 
și ranforsarea identității naționale:

13 noiembrie 1884, premiera 
spectacolului O scrisoare pierdută 
de I. L. Caragiale; 13 noiembrie 2019, 
pentru prima dată în istoria României 
se sărbătorește Ziua Dramaturgiei 
Românești. Ce ne îndreptățește pe 
noi să avem o astfel de sărbătoare? În 
primul rând, faptul că există în cultura 
română un I. L. Caragiale. Apoi, pentru 
că teatrul românesc are o pleiadă în-
treagă de artiști, de actori, de regizori și 
scenografi  care trudesc în această artă 
care este, poate, cea mai importantă 
dintre toate, cel mai important am-
basador al culturii românești. Ne mai 
îndreptățește un lucru – Parlamentul 
României a hotărât ca această zi, ziua 
de 13 noiembrie, să devină una din 
zilele importante ale culturii române, 
declarând-o prin lege Ziua Dramatur-
giei Românești.

 Au mai susținut alocuțiuni, 

printre alții, senatorul Ion Hadârcă, 
unul dintre inițiatorii proiectului pri-
vind instituirea Zilei Dramaturgiei 
Românești, Gheorghe Mândru, direc-
torul Teatrului Republican din Cahul 
și regizorul Geirun Tino.    

La fi nalul acestui spectacol, or-
ganizatorii au anunțat debutul unui 
proiect teatral de anvergură inter-
națională conceput de Centrul de 
Cultură „George Apostu” - Rezidența 
Internațională de Teatru - „Ameri-
ca de-Acasă” (noiembrie-decembrie 
2019), un proiect menit să demon-
streze că, dincolo de orice con-
cretețe fi zică și de imperfecțiunile ei, 
România este, în primul rând, o stare 
de spirit ce transcede toate barierele 
și granițele vremelnice; o stare de 
spirit pe care o vom accepta și pe 
care o vom conota pozitiv, luminos, 
numai prin redescoperirea tradițiilor, 
culturii și limbii române, singurele 
elemente capabile să mai coaguleze 
astăzi întreaga românitate. Ne-au 
convins de acest adevăr partenerii și 
colaboratorii noștri din cadrul aces-
tui proiect – Secția în limba română 
din cadrul Teatrului Național „Sterija” 
din Vârșeț (Serbia), actorii Teatrului 
Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din Cahul, regizorul Geirun 
Tino, directorul Teatrului „Pygmalion” 
din Viena, actori români din București 
și din Bacău (Teatrul Municipal „Baco-
via”).
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Finalul anului 2019 a găsit Cen-
trul de Cultură „George Apostu” într-o 
complexă reamenajare a portofoliu-
lui de activități, ce a avut ca obiectiv 
dezvoltarea predilectă a proiectelor 
culturale din sfera artelor spectacolu-
lui (teatru, dans, muzică). Avem con-
vingerea că noul nostru cadru legal 
de funcționare și bogata experiență 
acumulată de-a lungul celor trei de-
cenii de activitate ne vor permite să 
atingem nivelul de excelență și în 
această direcție.

Proiectele teatrale pe care dorim 
să le derulăm în cadrul Centrului 
de Cultură „George Apostu” aparțin 
domeniului teatrului de proiect și 
al celui experimental, perspectivă 
ce încurajează colaborările între in-
stituțiile ce activează în cadrul acestui 
palier cultural. Viziunea de dezvoltare 
pe care Centrul dorește să o constru-

iască în această direcție privilegiază 
dramaturgia românească contempo-
rană, dar și dramaturgia universală. În 
acest sens, în intervalul 11 noiembrie 
– 22 decembrie 2019, Centrul de Cul-
tură „George Apostu” a implementat 
proiectul „Rezidența Internațională 
de Teatru – America de-Acasă”, ce a 
avut ca fi nalitate montarea spectaco-
lului „America de-Acasă”, după piesa 
cunoscutului dramaturg român Mir-
cea M. Ionescu. Etapele de derulare 
ale rezidenței precum și prezentarea 
spectacolului au fost coordonate de 
regizorul Tino Geirun, directorul Tea-
trului „Pygmalion” din Viena. 

Regizorul născut la Brăila, a ab-
solvit IATC București în anul 1974 
și a primit, din același an, interdicții 
politice ale spectacolelor montate la 
Brăila și Bacău, din motive de „propa-
gandă anticomunistă”. În anul 1985, 

s-a stabilit în Viena, unde a fondat, 
începând cu 1989, Complexul Teatral 
„Pygmalion”, alcătuit din Academia 
de Teatru și Teatrul cu același nume. 
A primit, de-a lungul timpului, mai 
multe premii și recunoașteri inter-
naționale, culminând, în 2012, cu Or-
dinul Cultural în Aur al orașului Viena 
pentru „Esențializarea formelor de 
expresie teatrală”. La Galați, pe scena 
Teatrului Dramatic „Fani Tardini”, a re-
gizat în ultimii patru ani spectacolele: 
„Hora iubirilor”, „Lecția”, „Woyzeck” și 
„Nebuna din Chaillot”, acestea bu-
curându-se de un real succes.

Proiectul teatral „America 
de-Acasă” a fost construit în jurul 
dorinței noastre de promovare a 
culturii și limbii române atât în inte-
riorul spațiului național cât și în re-
giunile istorice din afara granițelor 
țării în care comunitățile românești 

Rezidența Internațională de Teatru 
„America de-Acasă”

11 noiembrie - 22 decembrie 2019
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și-au conservat identitatea etnică în 
special prin raportarea la limba lor 
maternă. Considerăm că astfel de 
punți de legătură, ce au menirea de 
a aglutina întreaga românitate, din-
colo de toate granițele pe care istoria 
le-a așezat între noi, sunt extrem de 
potrivite în contextul evenimentelor 
legate de aniversarea Centenarului 
Marii Uniri (1918-1920), dar și în con-
textul aniversării celor trei decenii de 
activitate în cadrul Centrului (1990-
2020).  

Având acest fundament concep-
tual inedit, rezidența de teatru s-a 
derulat prin intermediul colaborării 
dintre actori profesioniști ce ac-
tivează în cadrul teatrelor naționale 
din regiunile istorice din imediata 
apropiere a României (Secția în limba 
română a Teatrului Național „Sterija” 
din Vârșeț - Serbia, Teatrul Republi-
can Muzical-Dramatic „Bogdan Pe-
triceicu Hasdeu” din Cahul), dar și 
din țară – Teatrul Municipal „Bacovia” 
din Bacău. Actorii colaboratori au 
fost evaluați în cadrul vizionării mai 
multor spectacole montate de cele 
trei teatre partenere, la fi nalul cărora 
am căpătat convingerea că alegerile 
făcute sunt cele mai potrivite pentru 

acest proiect. Între actorii implicați în 
acest proiect, amintim aici pe Oleg 
Cășuneanu și Tudor Andriuță – artist 
emerit (Cahul, Republica Moldova), 
Ionel Cugia (Vârșeț, Serbia), Claudia 
Motea (București, România), Gheor- 
ghe Vlăduț Gavriș (România), Eliza 
Noemi Judeu, Matei Bogdan, Florina 
Găzdaru, Bogdan Buzdugan, Dumitru 
Rusu (Bacău, România). Scenografi a 
și costumele au fost realizate de Sofi ja 
Lučić, Teatrul Național „Sterija” din 
Vârșeț.

Dincolo de etapele premergă-
toare montării spectacolului „America 
de-Acasă”, dincolo de decor, de sce-
nografi e, de efortul creator și de ten-
siunea din timpul orelor de repetiții, 
dincolo de toate elementele specifi ce 
unei veritabile Școli internaționale de 
teatru, Rezidența derulată în cadrul 
Centrului de Cultură „George Apos-
tu” a fost și un spațiu al legăturilor 
sufl etești, al prieteniei, al promovării 
valorilor cultural-istorice ale orașu-
lui Bacău și ale Moldovei, în general. 
Stau mărturie în acest sens vizitele 
efectuate la principalele instituții de 
cultură din Bacău, la obiectivele cu 
mare încărcătură istorică ale orașului 
sau excursiile organizate în Bucovina. 

Pentru implementarea proiectu-
lui de rezidență teatrală (11 noiem-
brie – 22 decembrie 2019) au fost 
puse la dispoziția participanților 
toate resursele spațiale și logistice 
ale Centrului de Cultură „George 
Apostu”, logistica și tehnica specifi ce 
artelor spectacolului fi ind asigurată 
de Teatrul Municipal „Bacovia”. Pro-
gramul rezidenței de teatru s-a des-
fășurat la Centrul de Cultură „George 
Apostu”, producătorul acestui spec-
tacol, și la Teatrul Municipal Bacovia, 
partener în acest proiect.

Având un real succes la public, 
avanpremiera spectacolului „Ameri-
ca de-Acasă” a avut loc în data de 20 
decembrie 2019, iar premiera în data 
de 22 decembrie (Teatrul Municipal 
„Bacovia”). Programul rezidenței de 
teatru s-a derulat la Centrul de Cul-
tură „George Apostu”, producător al 
spectacolului, și la Teatrul Municipal 
„Bacovia”. 

Rezidența Internațională de Tea-
tru a benefi ciat de un substanțial 
aport fi nanciar primit din partea 
AEROSTAR S.A. Grup Industrial Aero- 
nautic - Bacău, precum și de o gene-
roasă constribuție din partea Soci-
etății AGRICOLA S.A.

Re
zi

de
nț

a 
In

te
rn

aț
io

na
lă

 d
e 

Te
at

ru
 „A

m
er

ic
a 

de
-A

ca
să

”, 
M

ăn
ăs

tir
ea

 V
or

on
eț

, 2
01

9
M

or
m

ân
tu

l l
ui

 P
et

ru
 C

om
ar

ne
sc

u,
 re

al
iz

at
 d

e 
G

eo
rg

e 
A

po
st

u



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2 

- 5
3

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

30

Re
zi

de
nț

a 
In

te
rn

aț
io

na
lă

 d
e 

Te
at

ru
 „A

m
er

ic
a 

de
-A

ca
să

”, 
G

al
er

iil
e „

Fr
un

ze
tt

i”,
 B

ac
ău

, 2
01

9
Re

zi
de

nț
a 

In
te

rn
aț

io
na

lă
 d

e 
Te

at
ru

 „A
m

er
ic

a 
de

-A
ca

să
”, 

 
St

at
ui

a „
G

eo
rg

e 
Ba

co
vi

a”
, r

ea
liz

at
ă 

de
 C

on
st

an
tin

 P
op

ov
ic

i, 
 B

ac
ău

, 2
01

9



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2-

53

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

31

Re
zi

de
nț

a 
In

te
rn

aț
io

na
lă

 d
e 

Te
at

ru
 „A

m
er

ic
a 

de
-A

ca
să

”, 
Ba

că
u,

 1
 D

ec
em

br
ie

 - 
Zi

ua
 N

aț
io

na
lă

 a
 R

om
ân

ie
i, 

20
19

Re
zi

de
nț

a 
In

te
rn

aț
io

na
lă

 d
e 

Te
at

ru
 „A

m
er

ic
a 

de
-A

ca
să

”, 
Fi

lip
eș

ti,
 B

ac
ău

, 2
01

9



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2 

- 5
3

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

32

Fiu de ceasornicar al cărui 
prenume este tot Mircea, de unde 
şi-a creat renumele de MMI, drama-
turgul prolifi c şi exact ca un orologiu 
elveţian scrie cu minuţie şi precizie 
corelate mereu cu timpul contempo-
ran, de unde rezultă o mare atractivi- 
tate a pieselor sale tot mai jucate şi 
aplaudate, opera sa fi ind încununată 
recent cu Marele Premiu „I. L. Cara-
giale” acordat de Academia Română 
pentru Dramaturgie (rara avis!), pre-
miu refuzat de două ori lui I. L. Cara-
giale!

Dramaturgul Mircea M. Ionescu a 
imigrat clandestin în Occident, în 1986, 
cu maşina personală, în mod picaresc, 
în ciuda faptului că avea în şaua lim-
bii române, stricate de lozinci, o bună 
notorietate de cronicar sportiv şi de 
autor dramatic de succes. Poposeşte 
în oribilul lagăr infracţional din Cizmă 
de unde scapă cu viaţă, fi ind protejat 
de Dumnezeu şi de agenţii infi ltrați 
ai securităţii externe care doreau să-l 
lichideze. Trăieşte experienţe umi- 
litoare, soarbe din cupa otrăvită a 
exilului liber asumat. Eroul va urma, 
însă, norocos într-un alt fel, traseul 
eroinei de la Montreal: obţine viza 
pentru mult dorita America! (Peste 
puţină vreme îl va urma pe alt traseu 
de destin şi poetul şi dramaturgul 
Matei Vişniec, în ultima repriză a 
ceauşismului toxic şi agonic.)

Repatriatul din piesă este, aşa-
dar, până la un punct poetic şi pro-
zaic, însuşi autorul, gazetar de elită 
evadat din stadionul ceauşist, deşi 
benefi ciase colateral de privilegiul 
deplasărilor în lumea liberă, cu fotba-
lul fi ind prezent, la doi paşi de regele 
Spaniei, la memorabila fi nală de vis 
de la Sevilla, unde, contrar tuturor 
pronosticurilor, echipa Steaua Bu-
cureşti şi-a adjudecat trofeul suprem. 

Alege lumea liberă pentru fi ul 
său şi nu greşeşte deloc. Devine în 
mod senzaţional taximetrist, timp 
de 5 ani şi jumătate, la New York. 
Autorul declară şi în piesă că este 
foarte recunoscător Americii (SUA) 
pentru mâna de ajutor întinsă, dar 
este iubitor al ţării natale şi al limbii 
române. Pentru el funcţionează altfel 

celebrul dicton „unde e bine, acolo 
e patria” (nu realizează încă celebri-
tatea mondială a lui Vişniec, cel care 
iubeşte România, dar care locuieşte 
în Franţa). 

America de-Acasă este, deci, 
o piesă autobiografi că până la un 
punct, după care se intră într-o meta-
foră generalistă, patriotică în era 
globalizării şi în sezonul imigrării în 
masă a românilor, ajunşi servitorii 
Europei, cu excepţia de a se realiza 
în patrie şi decizia de a se debarasa 
de ea. Evident că sună frumos, jur-
nalistic revenirea în teritoriul limbii 
române. Realitatea este că asistăm la 
reimplantul milioanelor de români în 
aria limbilor străine, unde munca se 
plăteşte mai bine decât la noi, deşi în 
condiţiile unui sclavagism modern. 
Afară e mult mai bine, acasă e foarte 
rău.

Forţa piesei stă în vibraţia dez-
baterii. Oleg Căşuneanu, Teatrul 
„Bogdan-Petriceicu Hasdeu” din Ca-
hul (unde se vorbeşte o limbă română 
fără accent sovietic) realizează un 
American repatriat emblematic, sim-
patic, empatic de la începutul reve-
nirii până la sfârşitul tragic. Actorul 
escaladează pamfl etul pas cu pas, 
plin de speranţă că el va putea con-
tribui la realizarea unei Americi la el 
acasă. Puştiul, interpretat de actorul 
româno-vienez Gheorghe Vlăduţ 
Gavriş deschide cutia Pandorei din 
care ţâşnesc, precum şerpii, ideile 
apatride. Dezbaterea începe feroce 
cu condamnarea repatriatului pen-
tru că s-a întors acasă! Momentele 
tensionate abundă. Românul din 
Viena (rămas la Viena) se dezlănţuie 
ca o panteră, năpustindu-se pe capul 
repatriatului idilic. Urmează un im-
pact senzaţional. În confruntarea cu 
Bătrânul politolog care-l dezvoltă tea-
tral pe Silviu Brucan, cameleonul ori-
bil al epocii fariseiste şi postceauşiste, 
apoi cu Preşedintele naţiunii (o sin-
teză a celor ce au fost la butoanele 
ţării, care se doreşte a fi  mare, dar, 
de fapt, este tot mai mică, fi ind în 
continuare redusă demografi c prin 
exodul masiv) şi, în fi ne, cu neamuri-
le proaste din România, exprimate 

dramaturgic prin Nepotul gregar şi 
Soţia lui vulgară, lacomă la emigrare, 
Oleg Căşuneanu are ocazia de a-şi 
etala calităţile actoriceşti, tonusul fi -
zic, cerebral şi retoric, susţinând cu 
mare aplomb, fabulos desfăşurarea 
întregului spectacol. Impresionează 
calităţile de felină din momentele 
acrobatice ale Puştiului ce dezvoltă 
un joc inteligent, meandrat.

Argumentele pro-România şi 
anti-repatriere au consistenţă dra-
matică excepţională. Vibraţia face 
ca publicul, neobişnuit cu aseme-
nea încrâncenare într-o dramatur-
gie familistă, facilă şi superfi cială, să 
rămână perplex. Tensiunea cumplită 
se instalează în sală şi în confruntarea pe 
viaţă şi pe moarte cu malefi ca umbră 
ideologică sinistră a fostului ideolog 
bolşevic care se dezminte pe el în-
suşi, într-un joc de tipul alba-neagra 
cu conceptele, un adevăr copleşitor 
care alunecă spre public. Excelent în 
zona expresivităţii duale este Tudor 
Andriuţă, şi el actor al Teatrului „B. 
P. Hasdeu” din Cahul (acolo se con-
struieşte cu fonduri româneşti un 
nou şi modern teatru). Sextetul in-
terpretativ este completat cu vervă 
interioară şi nerv sarcastic de către 
un actor român stabilit în Serbia, la 
Teatrul din Vârşeţ, Ionel Cugia. Ma-
siv ca o stâncă, puternic ca echipa 
de fotbal a Serbiei, actorul se simte 
excelent în haina Preşedintelui, dur 
şi viclean, bonom la suprafaţă, de 
fapt o fi ară politică din fauna bine 
cunoscută, votată de electorat, care 
se joacă cu repatriatul ca şoarecele 
cu pisica. Joacă chintesenţa puterii, 
incapabil să construiască cumva 
America de-Acasă. E adevărul cel mai 
tragic. Şi când publicul nu se mai 

Despre repatriere și patriotism

Dinu Grigorescu

„America de-Acasă”, tragicomedie de Mircea M. Ionescu

Proiect original şi independent al Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău 

derulat la Teatrul „George Bacovia”, duminică, 22 decembrie 2019
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aştepta la ceva bun, apărea şi mai 
răul: perechea românaşilor dornici să 
se mute în America! El, atletic, statu-
ar, în maiou cu bicepşi de muncitor 
constructor în străinătate, ea, o nimfă 
de cartier cu fustiţă şi chiloţei, unde 
ţine depozitaţi, ca la bancă, 10.000 
de dolari, pe care îi oferă unchiului, 
adică repatriatului, să-l mituiască să 
plece repede de acasă în America, cu 
ei doi. Cercul vicios se închide per-
fect. Nu mai există nicio speranţă în 
mini infernul dantesc al lui MMI! 

Actriţa Claudia Motea, fostă 
emigrantă în Canada, realizează cu 
gesturi sacadate un portret de neui-
tat al României gregare, rudimentare, 
jalnice. Artista, foarte talentată, joacă 
vulgaritatea cu multă abilitate; face 
o creaţie! Iar soţul ei scenic, actor la 
Teatrul Municipal „Bacovia”, Bogdan 
Matei, dotat şi el cu forţă expresivă, 
vânjos, pune punctul pe „i” şi ciora-
pul pe faţa repatriatului, care moare 
sufocat. Avem în faţa ochilor familia 
românească golită de sentimente 
naţionale, drogată şi orbită de mira-
jul, vraja Occidentului salvator. 

Regizorul Geirun Tino, tigru asi-
atic potrivit zodiacului chinezesc, 
sfârtecă ce ar fi  putut deveni melo-
dramă ori happy-end. Nu ţine cont 
nici de fi nalul dulce al dramaturgu-
lui care, cu naivitate, vede o rază de 
speranţă acolo unde nu există decât 
o mare gaură neagră. Fantastic, cei 
doi au colaborat în tinereţe, tot la 
Bacău, şi piesa lor s-a jucat şi după 
emigrarea ambilor, aproape 300 de 
spectacole, dar fără numele „fugarilor” 
pe afi ş. Incredibil! Este propulsat 
corul antic (al comunismului) care 
umple spectacolul cu multe vibraţii 
şi semnifi caţii noi. Corul însoţeşte 
avatarurile românilor încarceraţi în 
lagărul ceauşist; eliberat brusc din 
dictatură, corul e România servilă, 
România liberă, România tristă. 

Coregrafi a prof. Simona Baicu 
netezeşte asperităţile unui spectacol 
complex, realist la sânge, dar şi supra-
realist. Foarte expresive şi frumoa-
se sunt costumele sârboaicei Sofi ja 
Lučić, care alege calea simplităţii 
albe şi a croielii simbolice cu care 
echipează actorii. Decorurile (Sofi ja 
Lučić) sunt pe aceeaşi linie de sim-
bol, fragmentate, coagulate în funcţie 
de necesităţile dramatice ale momen-
telor; nu lipsesc decât imaginile Ame-
ricii paradisiace. Conducerea muzicală 
(Andreea Simon) vibrează cu sens, 
coloana sonoră (Ovidiu Ungureanu) 
place, luminile au limita provincialităţii 
şi nu se pot compara cu extravaganţa 
marilor teatre care au ajuns să facă din 
efectele video o altă piesă!

Nu am mai văzut de mulţi ani o 
asemenea reacţie a publicului la o 
piesă românească atât de adezivă, de 

frenetică la fi nal. Unică în felul ei, pie-
sa lui MMI, demnă de a deveni virală, 
a avut şansa unei regii foarte ener-
gice, inspirate şi de un proiect foarte 
difi cil, multinaţional, dar pe temeiul 
limbii române, asumat de instituţia 
numită Rezidenţa Internaţională de 
Teatru, o producţie din cadrul Cen-
trului Cultural Internaţional „George 
Apostu” din Bacău. Directorul acestui 
centru, Gheorghe Geo Popa, fost ac-
tor la teatrul băcăuan, care mai jucase 
în piese de succes ale dramaturgului 
(a fost în fruntea Revoluţiei române la 
Bacău şi până mai ieri secretar de stat 
la Ministerul Culturii), dinamic, cult şi 
cu o capacitate organizatorică remar-
cabilă, fi ind devotat conservării per-
sonalităţii marelui sculptor George 
Apostu, fi u al meleagurilor moldave 
(decedat la Paris, în 1986), artist con-
siderat a fi  un veritabil urmaş al gi-
ganticului Constantin Brâncuşi, a co-
agulat această echipă de artişti care 
a delectat, îngândurat şi satisfăcut cu 
ovaţii publicul în seara premierei. 

O temă de o importanţă funda-
mentală! Mi s-a părut că există o si-
militudine cu povestea la fel de cum-
plită din Vizita bătrânei doamne care 
se întoarce în oraşul ei natal elveţian 
condiţionând un ajutor fi nanciar 
pentru scoaterea din faliment a 
fabricilor şi a cetăţenilor sărăciţi de 
pedepsirea prin asasinare a iubitu-
lui din tinereţe care o violase. Şi în 
America de-Acasă este vorba despre 
uciderea visului de repatriere.

Piesa America de-Acasă, de-
venită un spectacol inedit, necesar, 
de o virulenţă tragicomică extremă, 
depăşeşte pamfl etic linia jurnalis-
mului, încadrându-se efectiv în zona 

abordării tragice a unui subiect 
la ordinea zilei, repatrierea după 
prăbuşirea comunismului şi demara-
rea globalismului fără limite. Un 
proiect curajos, temerar, complex, 
unic, realizat cu tenacitate şi inspiraţie 
de Rezidenţa Internaţională de Teatru, 
o producţie în cadrul Centrului de 
Cultură „George Apostu” din Bacău, 
condus de Gheorghe Geo Popa, 
realizată şi cu sprijinul fi nanciar al 
sponsorilor generoşi din proximitate 
şi cu o numeroasă echipă de imple-
mentare: Doina Barbu (coordonator 
proiect), Maia Ignătescu (consultant 
artistic), Mari Bucur (artist plastic), 
Anca Mihăilă (grafi cian), Victor Eu-
gen Mihai − VEM (impresar artistic), 
Georgeta Grădinaru (auditor), Cris-
tina Savin (consilier) și Alin Popa 
(șef serviciu Proiecte, Programe, Pro-
movare, Patrimoniu – Muzeul de Artă 
Contemporană „George Apostu”).

Au mai contribuit la succes actori 
ai Teatrului Municipal „Bacovia” din 
Bacău: Eliza Noemi Judeu (directorul 
Teatrului Municipal „Bacovia”), Flo-
rina Găzdaru, Dumitru Rusu, Bog-
dan Buzdugan şi elevi ai Colegiului 
Naţional de Artă „George Apostu” 
din Bacău: Cristina Bodnarciuc, Kar-
la Merluşcă, Andreea Radu, Denisa 
Mina, Cosmin Rusu. 

O seară magică în prologul Crăciu- 
nului şi un cadou făcut publicului, 
inclusiv programul de sală realizat la 
un înalt nivel artistic. Spectacolul ur-
mează să fi e fi nanţat şi în continuare 
să fi e jucat în comunităţile româneşti 
din Serbia, de la Viena şi, bineînţeles, 
din Republica Moldova. 

Un eveniment cultural ex-
cepţional!
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După reacţiile din sală şi, mai 
apoi, din foaier, spectacolul pare 
să fi  împărţit publicul în două. Unii 
dădeau semne că i-a mişcat adânc, 
de-a dreptul cathartic. De parcă ci-
neva ar fi  slobozit în gura mare şi sub 
lumina refl ectoarelor, ceea ce – acu-
mulat până la insuportabil – le stătea 
lor înşile, de multă vreme, pe sufl et. 
Alţii, însă, păreau să afi şeze o anume 
rezervă faţă de unele accente teziste 
şi faţă de stilul agitatoric, într-o piesă 
care denunţă, între altele, tocmai hei-
rupismul postbelic şi maşinăria pro- 
pagandei. Fără părtinire, am căutat 
să-mi lămuresc ce anume a dus la ati-
tudinea unora, dar şi a celorlaţi. M-au 
interesat aspectul tematic, pe de o 
parte şi cel estetic, de concepţie şi in-
terpretare artistică, pe de altă parte. 
Mi-a atras atenţia, în special, relaţia 
dintre cele două.

Pentru spectatorii deprinşi cu 
piese clasice, ar trebui spus, de la în-
ceput, un lucru. În privinţa structurii 
dramatice, America de-Acasă se înde-
părtează de o tradiţie teatrală viabilă 
până la realismul de secol XIX şi la 
prelungirile lui în deschiderea veacu-
lui XX. Ca în multe creaţii ale ultime- 
lor  decenii, lipseşte premeditat din 
această piesă o intrigă bine defi nită, 
din care să izvorască o acţiune ar-
ticulată după ştiutele „momente ale 
subiectului”. În America de-Acasă, 
coerenţa vine însă din altă parte, din 
confl ictul care se precizează la scurtă 
vreme după ridicarea cortinei şi se 
reconfi rmă în multe feluri şi în mai 
toate momentele cheie ale spectaco-
lului. Confl ictul este aici un pattern 
structural, mereu reamintit într-un 
chip sau altul, prin replici, gesturi, 
fond muzical, elemente de decor. 
Piesa se constituie cumva fractalic, 
prin multiplicarea – şi astfel, efectul 
de ecou – al acestei componente dra-
matice esenţiale. 

Confl ictul piesei se naşte din cioc- 
nirea iluziilor. Ceea ce ţine totul 
laolaltă şi îi imprimă nerv dramatic 
este tocmai intensitatea iluziilor şi 
dezamăgirilor fi ecăruia, care se în-
fruntă, până la urmă, aproape letal. 
De o parte, cel care revine în ţară, în 
anii ’90, doldora de bune intenţii şi de 
iluzia mistuitoare de a putea (re)clădi 
ceva în România: „Americanul” repatriat, 
căruia dramaturgul Mircea M. Ionescu îi 
împrumută bună parte din propria bio-
grafi e de fost cronicar sportiv, emigrat 

în Statele Unite în anii ’80 şi revenit 
în România în deceniul următor. De 
cealaltă parte, conaţionali care, în anii 
postdecembrişti, „romantici”, spunea 
cineva, ar da orice să poată pleca 
înspre limanul „visului american”. Încă 
nevindecaţi de trauma privaţiunilor 
din vechiul regim, ei fac efortul de a 
se adapta la „vântul schimbării” care 
umfl ă pânzele „democraţiei origina-
le” şi ale „capitalismului sălbatic”. The 
wind of change sufl ă promiţător şi to-
tuşi necruţător, într-atât încât unii nu 
mai vor să deconteze cu nefericirea 
lor costurile „tranziţiei”. De aceea, dau 
totul pe una. Fac ochii roată după 
oric(in)e i-ar putea scoate din şandra-
maua care se duce pe apa sâmbetei şi 
care – din câte susură sibilinic bătrânul 
pişicher, profetul analizei politice – ar 
avea nevoie de măcar douăzeci de 
ani ca să se redreseze. 

Mai mult de douăzeci de ani, 
o viaţă pusă gaj incertitudinii, în 
speranţa că va fi  fi ind cândva, cine 
ştie, mai bine. Merită? „Americanul” 
zice că da, cei care îl întâmpină în 
ţară spun categoric „pas!”: foştii co-
laboratori din presă, Adolescentul, 
Politologul, Prezidentul, rubede-
niile şi – peste toate, însumându-le 
şi amplifi cându-le – corul, ca fi gură 
colectivă a lui „acasă”. Pe toată gama 
dezaprobării, cu milă, dispreţ sau os-
tilitate, toţi aceştia îi aruncă „străinu-
lui” în faţă „adevărul” lor, uneori sincer 
până la cap, alteori măsluit din calcul. 
Oricum ar fi ,  proaspătul repatriat nu 
scapă de oprobriul nimănui. Ba chiar 
rudele sunt gata să-l linşeze. Nu-i pot 
ierta că prin întoarcerea defi nitivă 
acasă, le zădărniceşte visul de a lăsa 
România la un ocean distanţă şi de a 
ajunge, în sfârşit, ei înşişi în „ţara tutu-
ror posibilităţilor”. Abia scos din mâi-
nile neamurilor, parcă răstignit de-a 
curmezişul scenei, imprudentul zace 
la fi nal peste iluziile lui făcute ţăndări. 
Totuşi, nu e încă pregătit să renunţe: 
„bunul meu prieten, cu tine voi face 
America de acasă”, îi promite Adoles-
centului care îl salvase de mânia alor 
săi. Făgăduieşte în ciuda avertismen-
tului pe care i-l aruncase bătrânul po-
litruc, care are ceva din Silviu Brucan, 
în primul rând voluptatea profeţiei 
negre, descurajante: „Străine”, „istoria 
şi-a pierdut sensul”, „n-ai cu cine să 
refaci ţara asta...” 

Mereu reamintit de-a lungul 
piesei, în variaţiuni pe aceeaşi temă, 

confl ictul între cele două puncte de 
vedere rămâne, până la capăt, acelaşi 
şi fără soluţie infailibilă. Convingerile 
unuia se bat, precum munţii în ca-
pete, cu opţiunea celorlalţi. De aici, 
tensiunea dramatică a spectacolu-
lui. Pe de o parte – spun cei care n-au 
plecat, dar ar face-o la prima ocazie –, 
în România nu mai avem nimic de 
aşteptat, este cu neputinţă de salvat 
ceva. Alterarea e deja profundă, de-
clinul e aici şi ireversibil. Pe de altă 
parte, repetă neobosit „Americanul”, 
agitând lancea lui Don Quijote, în 
România există încă oameni cu (şi 
pentru) care merită încercată o re-
confi gurare de traseu. Din păcate, 
nu se poate să nu bage de seamă 
outsiderul, „mai toţi vor să plece şi 
nu înţeleg utopia reîntoarcerii”. De 
pe margine, din public chiar, dilema 
capătă accente hamletiene: să pleci 
ori să rămâi? Aceasta-i întrebarea. 
Mai grav, pare-se, întrebarea nu-i de 
ieri, de azi. Un şir glorios de înstrăinaţi 
premerge dorului de ducă autoh- 
ton de după ’90: Caragiale, Ionesco, 
Brâncuşi, Eliade – scanează pe sărite 
bătrânul politolog istoria exilului 
românesc. „Caragiale de ce crezi că a 
plecat la Berlin?”, pune el o întrebare 
incomodă repatriatului care, din câte 
spune, „respectă America pe viaţă şi 
iubeşte România până la moarte”. 

Confl ictul piesei se aşază, aşadar, 

America de-Acasă
Nicoleta Popa Blanariu
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în falia dintre aici şi dincolo, dintre a 
pleca şi a rămâne. Dintre România 
„reală”, fără prezent şi fără viitor, aşa 
cum o văd localnicii, şi o Românie 
jinduită, vecină cu utopia, pe care o 
predică apostolul „american” al alter-
nativei optimiste. Din structura con-
fl ictului derivă cea a spectacolului în 
întregul său. Spectacolul se încheagă 
ca o expunere de motive, într-un 
sens ori altul. În fi ecare act (să-i spu-
nem aşa), un interlocutor sceptic sau 
de-a dreptul insolent, acuzator, şan-
tajist ori numai tranzacţional demon-
tează intenţiile unui American dreamer, 
deloc rezonabil după standardele lo-
cului şi pus în difi cultate de nişte iţe 
balcanice de Realpolitik. Maniera de 
construcţie a spectacolului reuneşte 
vestigii de teatru clasic, reinterpre-
tate interesant, precum prezenţa co- 
rului, şi tehnica modernă a fragmen-
tarismului: spectacolul se constituie, 
mai exact, ca o înşiruire de momente 
autonome, închegate în jurul unei 
fi guri tipice de interlocutor (moguli de 
presă, fruntaşi politici, copii ai străzii, 
oameni oarecare, abrutizaţi de lipsuri 
şi de ruinarea ultimei stavile de mo-
ralitate şi cuviinţă). 

Unele dintre aceste roluri sunt 
interpretate voit şarjat. O asemenea 
manieră de joc pare să-i fi  contrariat 
pe spectatorii obişnuiţi cu stilul de in-
terpretare „naturalistă”, stanislavski-
ană, unde personajul şi actorul care îl 
interpretează sunt una, într-un simu- 
lacru credibil al vieţii pe scenă. Mi se 
pare însă că regizorul Geirun Tino 
preferă, în America de-Acasă, o teh-
nică diferită, de „distanţare” brech-
tiană, pusă în operă la diferite paliere: 
decor, rostire, gestică, joc de scenă, 
adresare către public. Distanţarea e 
menită „dezvrăjirii” scenei, risipirii iluziei 
fi cţionale care îl desprinde pe spec-
tator de realitate; ea urmăreşte con-
vertirea emoţiei estetice în reacţie 
socială şi politică, în atitudine civică. 
Ceva similar se întâmplă în spec-
tacolul regizat de Geirun Tino. Dicţia 
Preşedintelui şi Adolescentului nu 
psihologizează replica, nu imită vor-
birea curentă, ci subliniază, prin ritm 
şi intonaţie, caracterul de artefact al 
vocalităţii scenice. Cei doi interpreţi 
nu-şi „întruchipează” personajul, 
prin identifi care stanislavskiană, ci îl 
„arată” brechtian spectatorilor, ţinân-
du-l totodată la distanţă de ei înşişi. 
Actorii nu se lasă seduşi de personaj, 
nu intră în pielea lui. La rece, cu de-
taşare, îl poartă parcă de sfori, pe di-
naintea publicului, aşa încât acesta să 
poată recunoaşte, cu luciditate şi simţ 
critic, situaţii asemănătoare în realita-
tea din afara poveştii şi să intervină 
pentru asanarea morală a mediului 
social şi politic. Pe lângă mlădierea 
neverosimilă a rostirii Adolescen-

tului, jocul lui scenic aduce o inte-
resantă schemă de mişcare, în care 
gestul comun este pe jumătate core-
grafi at, rupt de imitarea verosimilă şi 
„naturalistă” a corporalităţii cotidi-
ene. Gestica Adolescentului, a „Ne-
poatei”, a Preşedintelui preia o funcţie 
emblematică de gestus brechtian: de 
marcă a unei atitudini sau condiţii, 
a unei relaţii cu celălalt, care nu mai 
e strict individuală, ci relevantă la 
un nivel social mai larg. Această os-
tentaţie a gestului reprezentativ  
conduce pe alocuri la un efect voit 
de îngroşare grotescă, având drept 
obiect fi guri publice sau oameni de 
condiţie mai modestă. Unii dintre 
ei s-au alterat profund, precum „Ne- 
poata”, victima promiscuităţii în care 
trăieşte. Mimica şi postura ei reiau în 
ecou, la fi nal, Ţipătul lui Munch, care 
ne întâmpină încă de pe afi ş. Situaţia 
umană din tabloul norvegianului 
capătă astfel, în spectacol, valoarea 
unui gestus cu relevanţă socială: tea-
ma, exasperarea nu mai sunt excepţii 
individuale, ci dominante ale unei 
stări colective. Ele nu se mai conţin, 
ci inundă şi contaminează totul în jur. 
Aproape simţi cum se revarsă în sală, 
către spectatori. 

Aşa se explică, probabil, aplau-
zele prelungi de la fi nal, prin sen-
timentul că lucrurile stau întocmai 
ori, cel puţin, aşa se văd ele dinspre 
(o bună parte din) public. Trecerea 
de la un regim la altul şi prin fi ecare 
în parte a lăsat, în cei şaptezeci de 
ani postbelici ai României, răni de 
tot felul. O reamintesc obiectele de-
corului imaginat de scenografa Sofi ja 
Lučić. Năvodul, cuşca – fi guri ale 
captivităţii –, frânghia evadării, liftul 
meandrelor puterii, cu suişurile şi 
coborâşurile ei, scaunul autorităţii, 
vegheat de cei doi gealaţi, înţepeniţi 
în postura interdicţiei, a „vigilenţei”, a 
accesului blocat la stăpânul pe care îl 
servesc, toate acestea sunt prezenţe 
simbolice, vectori ai semnifi caţiei 
scenice dominante. Într-un fel sau 
altul, ele sunt ideograme ale istoriei 
româneşti recente, ale unui parcurs 
colectiv destul de accidentat. 

Valoarea simbolică a obiectelor 
din decor se precizează cu atât mai 
bine pe fondul sonor al cântecelor 
defi nitorii pentru o epocă sau alta, 
după cel de-al Doilea Război Mondi-
al: obsedantul deceniu, cu reperto-
riul eroic al brigadierilor, anii ’80, cu 
fl uturări de cravate pioniereşti şi ode 
închinate Partidului şi „Conducăto-
rului iubit”, anii ‘90, cu cântecele din 
Piaţa Universităţii. Uneori, song-urile 
subliniază prin antiteză semnifi caţia 
elementelor din decor. Se demon-
tează astfel nişte marote ideologice, 
mituri fondatoare ale unor epoci 
de răscruce a istoriei. Împleticiţi în 

năvod – captivi în plasa înşelătoare 
a „adevărurilor” ofi ciale, în care or-
becăiesc generaţii narcotizate de ide-
ologie –, tinerii brigadieri cântă cât îi 
ţin bojocii: „din închisoare”, „noi gata 
de luptă am ieşit”, pentru ca „steagul 
libertăţii să-l ridicăm tot mai sus”. 
Revoluţionarii ies, într-adevăr, din 
ochiurile plasei în care se zbat. Dar 
pe ritmurile mobilizatoare ale cân-
tecelor care le promit libertatea, îşi 
înalţă, pare-se cu entuziasm, temniţa, 
după ce închipuie mai întâi un fel de 
grilaj între ei şi public. „Noi făurim 
ţării drumuri noi”, făgăduiesc plini de 
elan brigadierii şi, aşa cum s-a văzut, 
continuarea va fi  o fundătură istorică. 
Construcţia spectacolului este nu o 
dată ironică, sarcastică, prin asocieri 
de contrarii, uneori în limbaje dife-
rite, verbal şi vizual. Decorul însuşi 
răspunde principiului de distanţare 
brechtiană, Verfremdungseff ekt. 

Din spectacol şi, mai mult încă, 
din reacţia publicului se întrevăd o 
mare aşteptare şi o mare decepţie. 
Ele vin din faptul că, în ultimele dece-
nii cel puţin, nu avem un proiect de 
ţară, îndeajuns de coerent şi valid în 
actuala conjunctură. Un spectacol în-
chegat, care are meritul de a fi  aşezat 
problematica dramatică într-o formă 
de reprezentare convenabilă, potri- 
vită cu atitudinea pe care par să şi-o 
asume creatorii lui. Aşa cum s-a văzut 
din sală, ea consună, în bună măsură, 
cu aceea a publicului.
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Notă 
Spectacolul America de-Acasă a 

fost realizat în cadrul unui proiect 
de rezidenţă artistică internaţiona- 
lă, coordonat de Centrul de Cultură 
„George Apostu” din Bacău şi derulat 
în perioada noiembrie – decembrie 
2019. Premiera a avut loc în sala mare 
a Teatrului Municipal Bacovia, pe 20 
decembrie 2019. În afara fi nalităţii ar-
tistice, proiectul este menit să aducă 
laolaltă, prin intermediul oamenilor 
de teatru, comunităţi româneşti le-
gate prin unitatea de limbă, în ciu-
da  graniţelor statale care le despart. 
Proiectul a reunit reprezentanţi ai mai 
multor teatre din Republica Moldo-
va, Serbia, Austria şi România: Teatrul 
Municipal „Bacovia” din Bacău, Teatrul 
Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu“ din Cahul, Secţia Română a 
Teatrului „Sterija“ din Vârşeţ, Teatrul 
„Pygmalion” din Viena. Spectacolul a 
fost montat după un text al drama-
turgului Mircea M. Ionescu, proaspăt 
laureat al Premiului Academiei, în re-
gia lui Geirun Tino, directorul Teatru-
lui „Pygmalion“ din Viena, şi sceno-
grafi a Sofi jei Lučić din Vârşeţ. 

Din distribuţie: Americanul, Oleg 
Căşuneanu (Teatrul Muzical-Dra-
matic „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ 
din Cahul); bătrânul Politruc, Tudor 
Andriuţă, de la acelaşi teatru; Preşe- 
dintele, Ionel Cugia (Secţia Română 
a Teatrului „Sterija“ Vârşeţ, Ser-
bia); Adolescentul, Gheorghe Vlăduţ 
Gavriş (Viena); Nepotul, Bogdan 
Matei (Teatrul Municipal „Bacovia”); 
Soţia nepotului, Claudia Motea (Bu-
cureşti). Tot de la Teatrul Municipal 
„Bacovia”, au participat actorii Eliza 
Noemi Judeu, Florina Găzdaru, Du-
mitru Rusu, Bogdan Buzdugan. De 
la Colegiul Naţional de Artă „George 
Apostu“ Bacău, elevii Cristina Bod-
narciuc, Karla Merluşcă, Andreea 
Radu, Denisa Mina, Cosmin Rusu.  

Proiecţii video, Ovidiu Ungu- 
reanu. Coregrafi a, Simona Baicu. Con-
ducerea muzicală, Andreea Simon 
(Colegiul Naţional de Artă „George 
Apostu“ din Bacău). 
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Maria Pal

continui să cânţi până frica se-nalţă deasupra 
a tot şi a toate
până cataclismul se-apropie periculos 
rivalizând cu gloanţele trase-n aceeaşi secundă
din direcţii opuse

deşi tărâmul cu vise mişcă aripi fragile de Icar
iar în buncăre de nori aşteptarea sapă vizuini
tot mai sârguincios aduni boabe de rouă 
în căuşul înţelesului
cu arta inconfundabilă a unui Sisif

Copilăria îşi face culcuş

Echilibrul perfect

clasifi ci promisiunile 
după cum s-au refl ectat în împliniri
după nuanţele folosite din fi ecare culoare
după parfumul rămas în văzduh 
după ferestrele ce s-au vălurit înspre larg
ca o mare

dar nu uiţi că siguranţa e-n frisoane în linişte 
aşteptarea
în discernământ în căutare 
echilibru perfect între orice contrarii

aşa cum muntele e veşnicul îndrăgostit de-o vale
cum piatra-i culcuş pentru fulg
cum zborul e fratele nevăzut al unei prăbuşiri
cum luna-i atracţia perfectă pentru orice soare
iar lumina intră-n tandem cu întunericul
în orice-mprejurare

Condamnat la fericire

uiţi de frică şi reuneşti marea despicată în două
prefaci vinul în apă 
înveţi orbii să planteze minuni în culori 
ologii să sprijine ceaţa în cârje la fi ecare pas

schimbi arhitectura cerului după reguli misterioase
hipnotizezi cucul să-şi strige numele 
deasupra locului unde planează nenorocirile
sechestrezi orice apropiere între iluzii
înmulţeşti toate faţetele miracolului
acoperi goliciunea cu versuri celebre

şi speri s-apară de undeva
cineva
care-n sfârşit 
să te condamne la fericire

din fi ecare colivie priveşti un alt cer
din care se desprind suliţe pentru îmblânzit gratii
inimi care să revigoreze articulaţiile zborului

cântecul celor închişi scrijelesc toate unghiurile
spintecă gheţuri eliberând sânge pentru seminţe

în faţa ta
zidurile învaţă să meargă singure peste creste de sticlă

feline urmăresc razele de care te prinzi
când disperarea sare dintr-o realitate în alta

încă zâmbeşti luminii ce-şi face drum prin venele tale

Zâmbeşti luminii

oraşul îngălbenit sloboade vaiete întretăiate
consemnate în hărţile de crăpături

fără nicio grijă
în rochii de mătase pe care şi le schimbă-n fi ecare clipă
moartea îşi fl utură ofertele

anotimpul în care te poţi refugia
aşteaptă netulburat în spatele vitraliilor
lângă vânzătorul de-ngheţată 
care-şi etalează taraba cu îngeri

Taraba cu îngeri 
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din privirea ta se desprind fl uturi

construiesc o cale ferată
pe care încep călătoriile
ţipăt cu ţipăt
spaimă cu spaimă

lacrimile nu vor mai îneca pământul
doar vor înmuguri o rugăciune
lângă visul bufniţei albe

Visul bufniţei albe 

Numele îşi reazemă capul

rugina-şi întinde mâinile-nspre frunze
copacii împart iertare
răsăritul se joacă de-a v-aţi ascunselea-n fructe
frigul se coace singur în oase

străzile plimbă  tăceri fără număr
ploile-şi trec mâna peste obraz precum trecătorii osteniţi
ochii pictează doar temniţe fără lacăt
lanţuri numesc neîmplinirile

milos lutu-şi întinde plapuma peste sângele scurs

cu ghirlande-nfl orite pe umeri
numele tău îşi reazemă capul de-o piatră

Nevoia de lacrimile voastre

nu faceţi fotografi i ale calităţilor
nu vă întreceţi în idei cu cei ce nu pot ţine pasul
nu ierarhizaţi totul după criterii sofi sticate

nu mai completaţi cereri de angajare cu date extravagante
cei care le primesc le vor arunca-n fl ăcări
fără să le înregistreze

căutaţi-i pe cei ce-au nevoie doar de lacrimile voastre

Atunci va înţelege

cine-şi doreşte retrăirea unei iubiri
să observe fi rele de iarbă cum se-nalţă spre taine
să răsucească voalul vântului în jurul său
până la epuizare
să numere umbrele care sosesc 
la fi ecare întâlnire dintre noapte şi zi

doar atunci va-nţelege 
cum trăiesc visele în realitatea unei inimi

Dimineaţa îşi coboară tavanul

în zadar sunete de fl aut trimit inocenţă-nspre inimi
pe-unele feţe rămân puzderii de măşti
şi numai furtuni

păduri hipnotice ascund drumurile
voalul indiferenţei devine tot mai ademenitor

în timp ce dimineaţa îşi coboară tavanul până sub tălpi
cu gesturi obişnuite te-nhaţă nişte inele de negură 
ca pe-un râvnit trofeu
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Pe 21 decembrie 2019, Centrul 
de Cultură “George Apostu” Bacău a 
organizat întâlnirea aniversară „Apos-
tu ‘85”, menită a marca anii scurși de 
la nașterea patronului său spiritual – 
sculptorul George Apostu. 

La întâlnire au participat toți ac-
torii implicați în proiectul rezidenței 
internaționale de teatru „America 
de-Acasă”- Oleg Cășuneanu, Tudor 
Andriuță – artist emerit (Cahul, Re-
publica Moldova), Sofi ja Lučić, Ionel 
Cugia (Vârșeț, Serbia), Claudia Mo-
tea (București, România), Gheorghe 
Vlăduț Gavriș (România), Eliza Noemi 
Judeu, Matei Bogdan, Florina Găzda-
ru, Bogdan Buzdugan, Dumitru Rusu 
(Bacău, România), Geirun Tino, re-
gizor (Viena) - , elevi ai Colegiului 
de Artă „George Apostu” din Bacău, 
reprezentanți ai administrației publi- 
ce din Cahul, ai Teatrului Republican 
Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din Cahul, critici de teatru, 
sponsori.

Într-o atmosfera caldă, priete- 
noasă și plină de forța generată de 
însăși Limba Română care unește 
românii în pofi da tuturor granițelor 
ridicate de-a lungul timpului între ei, 
moderatorul evenimentului, direc-
torul Centrului de Cultură „George 
Apostu”, Gheorghe Geo Popa, a vor-

bit despre Rezidența Înternațională 
de Teatru în contextul programelor 
culturale desfășurate la Centru încă 
de la începuturi. 

Povestea începe în 1990 când, 
în urma unei solicitări către Guvernul 
României de atunci, ia naștere Studi-
oul de Cercetare, Inovare și Practică 
Teatrală (S.C.I.P.T). Începând cu spec-
tacolele „O rugăciune de prisos” ce poar-
tă amprenta lui Mircea Marin, după 
piesa lui George Astaloș și „Victimele 
datoriei” - Eugen Ionescu, avându-l la 
pupitrul regizoral pe același inegala-
bil regizor, Mircea Marin,  continuând 
cu emblematicul proiect „Spectaco-
lul Cărții” și terminând cu spectaco-
lul „America de-Acasă”, după textul 
dramaturgului Mircea M. Ionescu, în 
regia lui Geirun Tino, Teatrul, mai co-
pleșitor decât orice altă artă, a făcut 
mereu parte din destinul Centrului.

Cu o obiectivitate tăioasă, însă 
atât de sinceră încât devine imposi-
bil de contestat, Gheorghe Geo Popa 
trece în revistă și neajunsurile pe care 
Centrul de Cultură trebuie să le în-
frunte, reușind să mențină, cu toate 
acestea, standardele cu care și-a 
obișnuit publicul vreme de 30 de ani: 
„Din nefericire, sala de teatru pe care 
ne-am dorit-o, proiectată în 2006, nu 
a mai fost fi nanțată de Ministerul Cul-
turii, iar acum ne afl ăm în situația de a 
nu avea o infrastructură proprie pent-
ru un astfel de program internațional 
pentru că ideea noastră este de a extin-
de acest program într-o scoală de teat-
ru de care eu cred ca este mare nevoie. 
Nu o școală de tipul universităților, este 
vorba despre un alt mod de a învăța, 
reînvăța și redescoperi arta textului 
mai ales într-o zonă pe care unii o cred 
depășită, aceea a teatrului politic, a 
teatrului manifest mai ales când vor-
bim despre expresia actorului care, din 
păcate, suferă pe scena românească, 
cel puțin.”

Pentru că omul  nu este o insulă, 
ci intotdeauna reprezintă o parte a 
unui întreg și are nevoie să aparțină 
unei comunități, directorul Centrului 
vorbește despre una dintre condițiile 
absolut necesare în realizarea oricărui 
proiect cultural referindu-se la relația 
care trebuie să existe, în mod fi resc, 
între instituțiile de cultură și adminis- 
trațiile locale: „Teatrul care unește în-

seamnă și dialogul cu administrațiile 
din spațiul în care se dezvoltă fenomene 
cultural- teatrale. Acest lucru este extraor-
dinar de important. Administrațiile 
trebuie să înțeleagă că pe acest drum 
ne putem dumiri și putem să știm cine 
suntem, că am putea să fi m puțin mai 
buni, că am putea să lucrăm împreună, 
că tot ce înseamnă răutatea instalată 
în societatea românească ar putea să 
dispară.”  

Întâlnirea din 21 decembrie s-a 
desfășurat într-o atmosferă de săr-
bătoare insufl ată atât de aniversarea 
marelui sculptor român cât și de bu-
curia pe care apropierea Crăciunului o 
aduce în sufl etele oamenilor, însă, mai 
presus de toate, de sentimentul de a 
fi  Acasă, mereu conectat cu semenii 
prin tot ceea ce creează spiritualita-
tea românească și limba română. În 
spiritul sentimentului de solidaritate 
al celor care vorbesc aceeași limbă, 
s-au alăturat evenimentului Tatia-
na Romaniuc, viceprimar de Cahul, 
Costel Ciocea, președintele Societății 
de Investiții Financiare SIF Moldova, 
Gheorghe Mîndru, directorul Teatru-
lui Muzical-Dramatic „Bogdan Petri-
ceicu-Hasdeu” din Cahul, Dinu Grigo-
rescu, important dramaturg, scriitor, 
editor, precum și prietenul, drama-
turgul, scriitorul, poetul, fi losoful Mir-
cea M. Ionescu, atât de profund legat 
de acest miraculos spațiu cultural.

În fața publicului prezent au 
fost invitați, pentru a primi simbo-
lurile aprecierii Centrului de Cultură 
„George Apostu”, pentru implicarea 
și munca depuse în cadrul rezidenței 
de teatru, elevii Colegiului de Artă 
„George Apostu” Bacău: Karla Mer-
lușcă, Andreea Radu, Denisa Mina și 
Cosmin Rusu, Simona Baicu, profe-
sor de coregrafi e la Colegiul de Artă 
„George Apostu” și Andreea Simon, 
profesor de canto la același colegiu.

 Eliza Noemi Judeu, manager al 
Teatrului Municipal „Bacovia”, a vorbit 
despre ceea ce reprezintă echipa tea-
trului, atât în contextul colaborării cu 
Centrul de Cultură „George Apostu”, 
cât și de fi ecare dată când se pune un 
spectacol în scenă. 

Au exprimat gânduri și impresii 
despre experiența lor în cadrul 
Rezidenței Internaționale de Teatru 
„America de-Acasă”: Florina Găzdaru, 

Maia Ignătescu

Suntem atât cât dăruim
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Apostu ’85 – Tatăl, Fiii și Fluturii. Ciclurile eternității
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Bogdan Buzdugan și Matei Bogdan, 
actori ai Teatrului Municipal „Bacovia” 
din Bacău, scenografa Sofi ja Lučić și 
Ionel Cugia (Teatrul Național „Sterija” 
din Vârșeț, Serbia), Oleg Cășuneanu 
și Tudor Andriuță (Teatrul Republican 
Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu” din Cahul, Republica Moldo-
va), Gheorghe Vlăduț Gavriș (Viena), 
Claudia Motea (București).  

Gheorghe Mândru, directorul 
Teatrului Muzical-Dramatic „Bog-
dan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 
prezență semnifi cativă și foarte ac-
tivă în contextul rezidenței artistice 
de teatru, și nu numai, a explicat 
natura resortului care îi motivează 
implicarea: „Țara noastră este limba 
română, de aceea suntem onorați noi, 
cei din Basarabia, de a avea norocul să 
fi m parte a acestui proiect prin înter-
mediul colegilor noștri, Oleg și Tudor, 
de care sunt mândru.”

Îndemnul de a veni în fața pu- 
blicului, adresat regizorului spec-
tacolului „America de-Acasă”, a venit 
din partea directorului Gheorghe 
Geo Popa într-un mod fi resc, ca de la 
sufl et la sufl et, ca de la prieten la pri-
eten: „Ar trebui să spun multe cuvinte, 
să țin o laudatio, n-am să fac lucrul 
acesta, am să-i dau acest dar unuia din 
vechii și bunii mei prieteni, Geo Tino.” 
Regizorul și-a exprimat admirația 
față de reușitele Centrului în plan 
cultural în toți cei 30 de ani de la în-
fi ințarea lui: „Vreau să-i mulțumesc, în 

primul rând, lui Geo Popa pentru că a 
reușit să treacă în acești 30 de ani prin 
toate greutățile și să facă din acest spațiu 
un monument cultural românesc de ex-
cepție”, iar în ceea ce privește colaborarea 
în cadrul Rezidenței  Internaționale de 
Teatru, Geirun Tino a mulțumit echipei 
cu care a lucrat la realizarea spectacolu-
lui „America de-Acasă”.

Invitat în fața publicului prezent 
la eveniment, criticul de teatru Dinu 
Grigorescu spune despre spectacolul 
„America de-Acasă”: „Spectacolul este 
superb, are o forță, o brutalitate a sin-
cerității ieșită din comun, ceva care nu 
se joacă în România nicăieri.”

Gheorghe Geo Popa a oferit 
daruri, simboluri ale Centrului de Cul-
tură „George Apostu” Primăriei din 
Varșeț, prin scenografa Sofi ja Lučić 
și actorul Ionel Cugia, iar Primăriei 
din Cahul a dăruit „Arta din România, 
din preistorie în contemporaneitate”, 
volumele I-II, coord. acad. Răzvan 
Theodorescu și acad. Marius Porumb. 
Tatiana Romaniuc, viceprimar de Ca-
hul, într-o limbă română impecabilă, 
a vorbit despre felul în care limba 
română unește: „Cu adevărat teatrul, 
tot ce este legat de spiritualitatea noas-
tră românească înseamnă mult mai 
mult decât podurile de betoane sau 
din fi er. Este extraordinar că păstrăm 
această legătură de sufl et chiar dacă 
ne desparte o graniță, dar va veni și 
ziua când acestă graniță va dispărea”.

Cu emoția unui părinte ce toc-

mai și-a văzut pentru prima oară „co-
pilul” acasă, pe scenă, dramaturgul 
Mircea M. Ionescu (prezent la avan-
premiera din seara precedentă) a 
oferit cinci trofee „America de-Acasă” 
celor care au contribuit la punerea 
în scenă a unei realități românești 
istorice: directorului Gheorghe Geo 
Popa pentru tot ce a făcut în nume-
le culturii române, regizorului Geirun 
Tino, Teatrului Național „Sterija” din 
Vârșeț, Teatrului Republican Muzi-
cal-Dramatic „Bogdan Petriceicu Has-
deu” din Cahul și Teatrului Municipal 
„Bacovia” din Bacău.

Ca o dovadă în plus a realității 
care ne demonstrează mereu cât de 
importantă este colaborarea dintre 
instituțiile de cultură, evenimentul 
s-a încheiat în note de sfântă săr-
bătoare creștină, cântate în spiritul 
Crăciunului de către un grup format 
din foști elevi ai Colegiului Național 
de Artă „George Apostu” Bacău, în 
prezent studenți ai Universității de 
Arte „George Enescu” Iași și ai Uni-
versității Naționale de Muzică din Bu-
curești, ...vin colindătorii, cum veneau 
odată, leru-i ler...
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De 29 de ani, la fi nalul lunii de-
cembrie, Centrul de Cultură „George 
Apostu” din Bacău își onorează obli- 
gațiile morale față de patronul său 
spiritual, omagiindu-i numele și opera 
în cadrul unor activități aniversare 
prilejuite de nașterea sa. 

Pe 21 decembrie 2019, sub titu-
latura „Tatăl, Fiii și Fluturii – Ciclurile eter-
nității”, Centrul de Cultură a aniver-
sat 85 de ani de la nașterea marelui 
sculptor George Apostu, unul din-
tre Fiii Bacăului care și-au câștigat 
dreptul la Eternitate prin geniu, prin 
simplitate plină de înțeles și, nu în 
ultimul rând, prin neliniște și râvnă 
creatoare; o neliniște ce a iradiat din 
comuna Stănișești (județul Bacău) 
până în cele mai îndepărtate spații 
geografi ce ale lumii. 

Programul aniversar al zilei de 21 
decembrie a debutat cu un montaj de 
fi lm, realizat de Centru, cu secvențe 
din interviul acordat Ruxandrei Garo-
feanu de către George Apostu în care 
acesta vorbește despre el, despre 
materie și, nu în ultimul rând, despre 
Brâncuși.

Întregul eveniment a fost mode-
rat de Georghe Geo Popa, direc-
tor general al Centrului de Cultură 
„George Apostu”. Acesta a deschis 

ceremonia de aniversare a marelui 
sculptor cu un discurs cu privire la 
rolul lui George Apostu în fi ințarea și 
devenirea Centrului și în tot ceea ce 
acestă instituție de cultură reprezintă 
astăzi pe harta culturală a Bacăului, a 
României și nu numai. Evenimentele 
culturale petrecute de-a lungul timpu-
lui la Centru sunt în strânsă legătură cu 
ceea ce George Apostu reprezintă pen-
tru cultura românească.  

Cuvintele se rostogolesc ca 
răsturnate dintr-un cufăr ce păzește 
lucruri rare și îi poartă pe cei prezenți 
la eveniment pe Valea Zeletinului 
unde, în data de 20 decembrie, în 
urmă cu 85 de ani, se năștea George 
Apostu. Deși exilul îl duce pe marele 
artist departe de țară, în Paris, unde 
acesta rămâne pănă la sfârșitul vieții, 
afl ăm cum, de fapt, pe George Apos-
tu îl regăsim Acasă, la Centrul de Cul-
tură ce îi poarte numele, în cele trei 
superbe lucrări ale sale donate în 
anul Centenar de cetăţeanul libanez, 
Excelenţa Sa Sheikh Michel Bechara 
El-Khoury, fi ul primului președinte al 
Libanului post-independent, Bechara 
El Khoury. Lucrările „Tată și fi u” se 
afl ă în expoziția din Muzeul de Artă 
Contemporană „George Apostu”. Pe 
Apostu îl putem regăsi, de aseme-
nea, și în apropiere de Buzău, la 
Măgura, Brăila sau Galați (România), 
la Suwako (Japonia), la Grenoble sau 
Limousin (Franța), așa cum îl putem 
găsi, mai ales acasă, aici, la Bacău.

În acest spirit de creație a luat 
naștere la Bacău Gradina cu Statui 
care este un rezultat al simpozi- 
oanelor internaționale de sculptură 

desfășurate de-a lungul timpului în 
memoria și întru cinstirea lui George 
Apostu.

Răsfoind primul număr „Vitraliu”, 
revista de cultură a Centrului, număr 
de pe a cărui copertă ne privește 
George Apostu, Gheorghe Geo Popa 
vorbește despre sculptor ca despre 
o prezență permanentă în tot par-
cursul pe care editorialul l-a avut în 
transformarea sa în revista de cul-
tură pe care o știm azi, permanență 
menținută prin tot ceea ce au scris în 
aceste pagini foarte mulți dintre criti- 
cii de artă, oameni de cultură, artiști 
din România. 

Sub arcuirea protectoare gene-
rată de celebrarea valorii culturale 
și identității naționale, prof. dr. Alin 
Popa, cu o viziune validată de ca- 
litatea sa de istoric, a abordat un 
subiect la fel de important pentru 
Decembrie: România Mare. Marea 
Unire. Dinu Grigorescu, critic de tea-
tru, poet, dramaturg a apreciat, în 
mod deosebit, punctul de vedere 
îndrăznet, critic, asumat în acelasi 
timp, al istoricului Alin Popa despre 
rolul personalităților politice și des-
pre cum acestea pot infl uența istoria 
unui popor.

Astfel, abordând teme diferite, 
dar întregind în mod armonios por-
tretul celui care este „unul dintre cei 
mai înzestraţi urmaşi ai lui Brâncuşi în 
sculptura românească” (Ionel Jianu) 
și conturul spațiului sacru al creației 
românești, prof. Dan Petrușcă și prof. 
dr. Alin Sebastian Popa au susținut 
alocuțiuni primite cu vii aplauze de 
toți cei prezenți la întâlnire.

Un decembrie 
cu George Apostu 
și Marea Unire
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„Sculptorul român a strâns pentru noi trei Cicluri pe care le putem 
identifi ca. Unul dintre ele are legătură cu Hristos răstignit, alt ciclu este 
«Laponele» și cel amintit mai înainte «Tată și fi u». Sigur că atunci când e 
vorba de «Tată și fi u», probabil că e vorba de mitul arborelui vieții care are 
legătură cu moartea, nașterea și renașterea și, având în vedere arborele, 
verticalitatea lui prin planul subpământean, cu terestrul și cerul. Sigur că 
e vorba de mitologie aici și trebuie să amintesc faptul că dacă există vreo 
legătură, și există evident, între George Apostu și Brâncuși, ar fi  aceea că 
amândoi s-au întors la arhetipuri, la simboluri care există în arta popu-
lară românească. Nu trebuie decât talent, muncă disperată și bucurie de 
creație. Asta au făcut amândoi, fi ecare cu uneltele sale, și Brâncuși și Apostu 
care, iată, asemeni strămoșilor, nu trebuie uitați pentru că ei sunt cei care 
ne-au dat identitate. Noi nu suntem decât în măsura în care îi putem regân-
di, retrăi, prin opera lor, pe cei dinaintea noastră pentru că viitorul este, de 
fapt, prezentul întemeiat pe trecut. Fără această legătură fundamentală cu 
obârșia suntem orice altceva decât români. Așadar, avem obligația și ne-
voia aceasta lăuntrică de a iubi tot ce s-a făcut înaintea noastră și de a face 
o reverență în fața creației celor care au însemnat ceva și ne-au dat nouă 
niște repere pentru universalitate.” (Dan Petrușcă)

„Trăim, din punctul meu de vedere, 
vremuri cu adevărat tulburătoare, cele 
mai lipsite de glorie timpuri din istoria 
umanității; toată țesătura macro- și 
microsocială, întreaga cultură con-
struită cu trudă de fi ecare națiune 
de-a lungul a mai multe secole, pare 
că se destramă, cu o complicitate 
neasumată de noi, sub asaltul unor 
așa-zise valori și principii globaliste, 
nivelatoare, străine sufl etului nostru. 
Pare că nici Timpul, nici Pământul nu 
ne mai aparțin. Este șocant să putem 
constata că, în ultimii 30 de ani, lumea 
civilizată nu are nimic semnifi cativ de 
consemnat în cartea de istorie: nicio 
nouă ideee politică sau fi losofi că care 
să pună sub semnul întrebării așa-zisa 
perfecțiune a «celei mai bune dintre lu-
mile posibile»; nicio nouă bătălie dusă 
în numele «binelui comun»; nicio sta-
tuie pe care am putea să o ridicăm în 
amintirea unui erou al acestor timpuri.” 
(Alin Popa)
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Evenimentul organizat cu aceas- 
tă ocazie, „Apostu '85”, a fost un bun 
prilej pentru rememorări, pentru a 
trăi prezentul sub semnul artei, al 
culturii și istoriei naționale, o bună 
ocazie de a fi  împreună, dincolo de 
orice tip de partizanate sau de apar-
tenențe segregraționiste, în numele 
unui adevăr de o banalitate îndu- 
ioșătoare: numai împreună putem să 
rezistăm, numai împreună putem să 
fi m mai puternici.  

Stoicii obișnuiau să spună că vo-
cea umană este „aer mișcat de cuget”, 
că ceea ce afi rmăm este unic, ire- 
petabil, pentru că prin voce, dincolo 
de gânduri, de credințe, noi trans-
mitem emoție divină, relevăm as-
cultătorilor o parte din sufl etul nos-
tru. Ei bine, rememorând acum acel 
eveniment, am căpătat convingerea 
că vocile care s-au făcut auzite în 
acea zi în Sala de Marmură a Centru-

lui au făcut ca aerul să vibreze cu rost 
în „receptoarele” publicului invitat și 
că, de acolo, vibrația s-a transformat 
în cel mai de preț sentiment de care 
sufl etul omenesc mai este capabil 
(încă): în emoție. 

În calitate de istoric, am ales să 
abordez în cadrul acelei întâlniri, în 
mod succint, un subiect la fel de po-
trivit lunii decembrie – România Mare; 
o realitate istorică și un concept isto-
riografi c de care ne amintim, cel mai 
adesea forțat, pe cale legală și me-
diatică, cu ocazia fi ecărui 1 Decem-
brie, atunci când ne redescoperim 
propria identitate în rândul celorlalte 
națiuni, pentru a ne lepăda de ea o 
zi mai târziu, cu o atitudine colectivă 
perfect schizoidă. În mod evident, 
dincolo de faptul că întreaga noas-
tră cultură istorică supraviețuiește, în 
mod legal și instituționalizat, la cote 
de avarie, reconstrucția României 

trebuie să pornească îndreptând și 
această realitate: ne mândrim că sun-
tem români o singură zi, pentru că în 
restul zilelor din fi ecare an suntem 
ocupați să ne războim cu noi înșine 
și să ne blamăm propria țară. Așadar, 
despre 1 Decembrie și România Mare 
– teme aparent saturate, vlăguite de 
conținut; în realitate, teme mult prea 
puțin dezbătute, aprofundate și, cel 
mai probabil, superfi cial cunoscute 
de cea mai mare parte a locuitorilor 
acestei țări. Iată și câteva întrebări 
provocatoare la care voi încerca să 
conturez unele răspunsuri în cele ce 
urmează:

1. De când putem vorbi cu 
adevărat despre existența României 
Mari ca entitate statală pe harta lu-
mii? 

2. A avut Bucureștiul, înainte 
de implicarea țării noastre în Primul 
Război Mondial, un proiect politic 

Mici gânduri despre Marea Unire
Alin Sebastian Popa
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asumat, un document programatic 
în jurul căruia să se edifi ce România 
Mare? Am avut noi, românii, o dez-
batere politică reală, democratică cu 
privire la felul în care urma să fi e con-
struită România Mare? 

3. Ce fel de stat, ce fel de so-
cietate a plămădit România Mare, 
având în vedere centralismul politic 
și administrativ, absența unei reale 
culturi democratice, excesele politice 
de dreapta din perioada interbelică, 
xenofobia și antisemitismul ce au 
luat amploare în anii ’30 ai secolului 
trecut? 

4. Nu în ultimul rând, este normal 
să avem o zi națională care să amin- 
tească, să celebreze numai eveni-
mentul din 1 Decembrie, uitând de 
27 martie (Basarabia) și de 15 noiem-
brie (Bucovina), ca și cum o mamă cu 
trei copii ar aniversa numai ziua de 
naștere a celui mai mic dintre ei?  

Cea mai mare parte a locuito-
rilor României asociază data de 1 
decembrie 1918 cu data de naștere 
a României Mari. Nimic mai fals! 
România Mare nu exista la acea dată, 
iar declarația de la Alba Iulia (adop-
tată de românii ardeleni cu mult 
curaj, în timpul unei alte pandemii 
venită după patru ani de război – 
gripa spaniolă!) trebuie percepută 
în contextul general al declarațiilor 
unioniste formulate de cea mai mare 
parte a comunităților etnice din 
fostul Imperiu Dualist. De pildă, cu 
câteva zile înaintea noastră, sârbii 
au adoptat Proclamația de la Novi 
Sad, prin care au declarat unirea 
Banatului – a întregului Banat – cu 
Serbia, încurajați de prevederile Con-
venției de armistițiu de la Belgrad (13 
noiembrie 1918). În legătură cu acest 
proiect, datele și faptele istorice ne 
relevă următoarea realitate: în ziua 
de 14 noiembrie, sârbii au ocupat 
orașul Timișoara, iar pe 20 noiembrie 
diviziile lor au ajuns pe linia Mureșu-
lui, comandantul diviziilor sârbe 
preluând, pe rând, administrația mili- 
tară și, ulterior, administrația civilă a 
Banatului, dizolvând gărzile naționale 
românești. Evident, ungurii au avut și 
ei o Proclamație similară (la Cluj-Na-
poca) prin care anunțau alipirea Tran-
silvaniei la Ungaria și, după instalarea 
autorităților bolșevice și a Sovietului 
maghiar, au declanșat ofensiva mili-
tară de recucerire a Ardealului. 

În tot acest timp, delegația 
României la Paris, condusă de I. I. C. 
Brătianu, depunea eforturi consistente 
pentru recunoașterea internațională 
a României Mari, în varianta propusă 
de premierul român – fără concesii 
teritoriale pentru alții (vezi cazul Ba-
natului). După cum este cunoscut, 
pentru noi a fost un adevărat eșec 
diplomatic, Brătianu alegând să re-

tragă delegația României de la ne-
gocieri în vara anului 1919, generând 
incertitudine, instabilitate socio-eco-
nomică și izolare diplomatică vecine 
cu iresponsabilitatea politică. Mo-
tivele: 1. A refuzat să semneze Tra-
tatul Minorităților, venit la pachet cu 
Tratatul de Pace cu Austria – tratat ce con-
ferea Ligii Națiunilor competența re-
glementării eventualelor diferende din-
tre majoritari și minoritari; 2. Refuzul 
tranșant al premierului – șef al unui 
partid liberal – de a accepta inter-
venția capitalului străin în economia 
românească, în special cel britanic, 
francez și american (petrol, gaz, căr-
bune, sare, fondul forestier). 

Cea mai mare parte a istoricilor a 
interpretat această atitudine drept o 
dovadă clară a politicii de „Demnitate 
Națională” (într-o țară în care locuito- 
rii din mediul rural au declanșat sin-
gura răscoală țărănească din Europa 
secolului al XX-lea, în care cea mai 
mare parte a locuitorilor nu aveau 
drept de vot direct, în care, pentru 
cea mai mare parte a locuitorilor, bi-
ologia umană involua cu forme grave 
de degenerare a speciei – a se vedea 
studiile excepționale ale doctorului 
Constantin Bărbulescu – și în care 
mortalitatea infantilă și nivelul anal-
fabetismului erau cele mai mari din 
Europa). Totuși, țări precum Polonia, 
Cehoslovacia, Iugoslavia şi Grecia 
vor accepta, în cele din urmă, acest 
patronaj al Occidentului asupra re-
spectării drepturilor minorităţilor. 
Demnitatea lui Brătianu nu a fost 
elogiată nici măcar de contempora-
nii săi. Dimpotrivă. Descriind sosirea 
în țară a premierului României, de 
o discreție nefi rească, I. G. Duca nu 
găsește niciun motiv de mândrie 
(2 iulie 1919): „Deoarece opoziţia 
îi pregătise o manifestaţie ostilă în 
Gara de Nord, Brătianu a coborât din 
tren la Braşov, sosind, noaptea, cu 
automobilul la Bucureşti. Omul care 
de fapt realizase visul secular al nea-
mului, venind înapoi de la Conferinţă 
cu România Mare legal recunoscută, 
intra în ţară fără o aclamaţie, fără o 
primire, ca un simplu particular ne-
observat de nimeni ce se întorcea 
dintr-o excursie” .  

Brătianu, invocând aproape ob-
sesiv violarea suveranităţii naţionale, 
a refuzat categoric acest patronaj. 
Liderul liberal, care, din dorinţa de 
a obţine garanţii ferme pentru în-
făptuirea României Mari, negociase 
cu Aliaţii timp de doi ani, era, acum 
când „sosise clipa”, la fel de precaut 
în privinţa solicitudinii Marilor Puteri 
de recunoaştere (condiționată) a 
Unirii. România, însă, prin interme-
diul aceluiași Brătianu, a avut curaj, 
iar prilejul a fost oferit de ofensiva 
maghiară de ocupare a Transilvaniei 

în timpul regimului lui Bela Khun. 
Contraofensiva noastră, ocuparea 
Budapestei și administrarea militară a 
Ungariei până la mijlocul anului 1920 
au salvat, practic, atât cariera liderului 
liberal cât și ideea de România Mare, 
forțând împlinirea acestui ideal.

Fără a minimaliza în niciun fel 
eforturile diplomației românești, tre-
buie să înțelegm faptul că România 
Mare s-a arhitecturizat în labora-
toarele de putere ale Conferinței de 
Pace de la Paris – acolo unde, inițial, 
românii au avut o susținere extrem 
de fi ravă. Englezii, ca și americanii, au 
susținut inițial integritatea monahiei 
habsburgice și ideea creării unei 
federații balcanice care includea atât 
Banatul cât și Transilvania; iar maghiarii, în 
ianuarie 1919, au fi nalizat cu succes 
negocierile privind infuzia de capital 
străin – american, britanic și francez 
– în economia Ungariei, fapt ce ar fi  
permis marilor investitori străini să 
dețină majoritatea acțiunilor în do-
meniul industrial. Din nou, ocuparea 
Budapestei, turneul reginei Maria în 
SUA și prietenii pe care țara noas-
tră i-a avut în rândul experților din 
cadrul Comitetului de studii de pe 
lângă Conferința de Pace au salvat 
România Mare. În legătură cu acest 
ultim aspect trebuie să amintesc de 
contribuția esențială a geografului 
francez Emmanuel De Martonne – 
căruia îi datorăm faimoasa hartă et-
nică, favorabilă românilor, ce a servit 
ca material documentar pentru tra- 
sarea granițelor României Mari; ne în-
trebăm, câți dintre noi știm faptul că, 
datorită meritelor sale, acest savant a 
fost ales membru titular al Academiei 
Române în anul 1919?

Ce fel de stat a fost România 
interbelică? La numai trei ani de la 
încheierea Conferinţei, prin Constituţia 
din 1923, Brătianu va naţionaliza toate 
bogăţiile subsolului, căile de comuni-
caţii, spaţiul atmosferic şi apele navi- 
gabile, prăbuşind averi, distrugând 
afaceri ale unor mari concerne inter-
naţionale, împingând la sinucideri. 
În conformitate cu așa-zisele prin-
cipii liberale moştenite de la tatăl 
său, sintetizate în formula prin noi 
înşine, Ionel Brătianu refuza orice 
colaborare fi nanciară cu străinăta-
tea. Din perspectivă istorică, poziţia 
lui Ionel Brătianu la Conferinţa de 
Pace de la Paris avea să marcheze 
negativ întreaga evoluţie interbelică 
a societăţii româneşti. Obsedat de 
„trădarea” Aliaţilor, de dublul pericol 
ce plana asupra României Mari – cel 
extern, comunist, şi cel intern, eco-
nomic, în mare măsură pus pe seama 
evreimii –, Brătianu va polariza exce-
siv atât scena politică, cât şi societa-
tea românească interbelică. „Dreap-
ta” naţionalistă se va opune, de multe 
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ori violent, „Stângii”, diabolizată și 
văzută drept comunistă, minoritară, 
străină, revizionistă şi, nu în ultimul 
rând, evreiască. România era defi ni-
tiv scindată fără a lăsa concilierii vreo 
şansă. În fapt, lipsită de un proiect 
politic naţional, care să-i cuprindă 
pe toţi cetăţenii, România nu a oferit 
nicio şansă democraţiei și adevărate-
lor valori ale liberalismului. 

Pilduitor este exemplul oferit 
de modul în care liderul liberal s-a 
raportat la Declarația de Unire de la 
Alba Iulia și la condiționările de tip 
federativ impuse de românii ardeleni 
în acest document. După cum este 
cunoscut, printre altele, artizanii uni-
rii Transilvaniei cu România au soli- 
citat păstrarea unei autonomii pro-
vinciale „până la întrunirea Adunării 
Constituante”, adică până la dezbate- 
rile parlamentare care urmau să fun-
damenteze România Mare pe noi 
baze constituționale. Cea mai mare 
parte a istoricilor români au interpre-
tat acest „termen limită” ca pe un mo-
ment al renunțării ardelenilor la orice 
formă de condiționalitate unionistă. 
Totuși, Declarația de Unire de la 1 De-
cembrie 1918 nu are nicio astfel de 
legendă explicativă. În plus, dacă ar fi  
să luăm în calcul atitudinea politicie-
nilor ardeleni cu privire la momentul 
Încoronării regelui Ferdinand de la 

Alba Iulia (1922) sau poziția acestora 
cu privire la adoptarea Constituției 
din anul 1923 am putea aprecia 
că, dimpotrivă, liderii transilvăneni 
așteptau cu ardoare reluarea dis-
cuțiilor și confi gurarea României Mari 
plecând și de la experiența istorică 
acumulată de aceștia. În realitate, 
așa cum este cunoscut, paternitatea 
Constituției din anul 1923 a fost una 
exclusiv liberală, liderii PNL eludând 
orice sugestie venită din partea ce-
lorlaltor partide. 

Pe plan internaţional, poziţia 
lui Brătianu va arunca România în-
tr-o periculoasă izolare diplomatică. 
Din foşti aliaţi, occidentalii, prin teza 
,,încălcării suveranităţii”, deveneau 
potențiali duşmani. Tot Brătianu, 
cunoscut pentru rusofobia sa, este 
cel care se va opune încheierii unui 
tratat de pace cu U.R.S.S, propus de 
Lenin în anul 1921. Prin acest tra-
tat România primea recunoaşterea 
unirii cu Basarabia, în schimbul re-
cunoaşterii internaţionale a U.R.S.S., 
„statul rus fi ind nevoit să creeze 
precedente pentru recunoaşterea lui 
de către marile puteri” . România va 
ajunge în scurt timp într-o situaţie 
paradoxală, fi ind nevoită să opună 
revizionismului sovietic un sistem 
regional de tratate bi- şi multilate- 
rale încheiate cu o serie de state cen-

tral-europene, dintre care majorita-
tea erau state slave. 

Fără nicio urmă de îndoială, 
„Unirea națiunea a făcut-o”. Suntem 
într-un total dezacord cu istoricii 
care conferă Marii Uniri o paterni-
tate politică exclusiv „regățeană”, 
de regulă, liberală. Astfel de perspec- 
tive maculează grosolan nu doar 
adevărul istoric ci însăși esența 
plebiscitară a Marii Uniri, ce trebuie 
căutată în deciziile forurilor politice 
românești de la Chișinău, Cernăuți și 
Alba Iulia, adevăratele „capitale” ale 
României Mari. 

Văzând în Conferinţa de Pace 
un „complot” împotriva României, 
Brătianu – care nu a avut nicio cali-
tate ofi cială în statul român în zilele 
adoptării marilor hotărâri unioniste 
– a refuzat ţării un real viitor demo-
cratic, împingând în interbelic un stil 
și o viziune politică vetuste, incom-
patibile cu noile realităţi româneşti 
şi europene. Închei, prezentând un 
scurt fragment dintr-o scrisoare adre-
sată lui Iuliu Maniu de către Alexan- 
dru Vaida-Voevod (1919): „Brătianu 
a opus rezistenţă pentru a obţine 
mai mult. A reuşit? Cât timp a fost 
Brătianu aici, am înghiţit toate, re-
cunoscând competenţa lui după ce 
a luat toate asupra sa. Cine răspunde 
azi pentru politica noastră externă? 
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Brătianu s-a retras dinaintea răspun-
derii. Unde vrem să ajungem? Până 
unde întindem coarda? Ori, o lăsăm 
să se rupă? Când până şi Franţa a fost 
silită să primească condiţii de-a drep-
tul umilitoare de credit din Statele 
Unite, atunci să nu fi m noi prea cu 
nasul pe sus” . 

***

Trăim, din punctul meu de 
vedere, vremuri cu adevărat tul-
burătoare, cele mai lipsite de glorie 
timpuri din istoria umanității; toată 
țesătura macro- și microsocială, în-
treaga cultură construită cu trudă 
de fi ecare națiune de-a lungul a mai 
multe secole, pare că se destramă, 
cu o complicitate neasumată de 
noi, sub asaltul unor așa-zise valori 
și principii globaliste, nivelatoare, 
străine sufl etului nostru. Pare că nici 
Timpul, nici Pământul nu ne mai 
aparțin. Este șocant să putem con-
stata că, în ultimii 30 de ani, lumea 
civilizată nu are nimic semnifi cativ 
de consemnat în cartea de istorie: 
nicio nouă idee politică sau fi losofi că 
care să pună sub semnul întrebării 
așa-zisa perfecțiune a „celei mai bune 

dintre lumile posibile”; nicio nouă 
bătălie dusă în numele „binelui co-
mun”; nicio statuie pe care am putea 
să o ridicăm în amintirea unui erou al 
acestor timpuri. 

În bună măsură, cred că Fukuia-
ma avea dreptate – trăim un fel de 
sfârșit al Istoriei; ne îndreptăm către 
un viitor ce deschide larg porțile unei 
noi ere – o eră a postumanității, o 
eră în care toate opțiunile noastre 
politice, comportamentale, lingvis-
tice sau cognitive vor fi  standardizate 
și îngrămădite în șablonul corectitu-
dinii politice. 

Umanității i-a mai rămas un ul-
tim refugiu al Libertății, un ultim bas-

tion necucerit – capacitatea creativă 
și emoția dată de formă, de sunet, 
de cuvânt sau de culoare; o emoție 
fără de care viața nu are niciun sens 
și nicio valoare. Acestea sunt valorile 
pe care noi, aici, la Centrul de Cul-
tură „George Apostu”, le apărăm și le 
promovăm de 30 de ani; ridicăm – aș 
putea spune, la propriu – din operele 
artiștilor plastici, din operele drama-
turgilor, ziduri de apărare împotriva 
imposturii, a nonvalorii, a omului nou 
din politica românească; transmitem 
pe toate canalele posibile că viața 
este un dar ce poate fi  valorifi cat, ce 
ne poate înnobila numai prin emoție 
și cultură. 
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Data de 15 ianuarie 2020 ne-a 
oferit ocazia celebrării calme, senine, 
neprotocolare a lui Eminescu la Cen-
trul de Cultură „George Apostu” din 
Bacău. Deschisă dialogului autentic, 
liber de festivisme retorice, dar și 
de fervoarea demitizării camufl ând 
obositoare obsesii de dominație 
culturală. Ceea ce readuce atenției 
distincția trasată de Eugen Simion: 
„Revenind la istoria noastră: ea nu 
trebuie mitizată, nici demitizată, tre-
buie, repet, cunoscută cum trebuie 
şi în totalitatea manifestărilor ei. 
Vînătoarea de mituri este o acţiune 
primejdioasă pentru că miturile fac 
parte din identitatea culturală a unei 
naţiuni. Rolul nostru, istorici şi critici, 
nu este să le ridiculizăm, ci să le inter-
pretăm corect, fără a le sărăci sau a 
le trăda sensurile iniţiale. Nu mituri-
le sînt duşmanii istoricului, ci misti-
fi cările de tot felul, chiar şi acelea care 
se pun în slujba demistifi cării istoriei. 
Pe ele trebuie să le doboare spiritul 
critic autentic.”  

Pentru că astfel privilegiem dez-
baterea culturală majoră, în locul 
manevrelor obscure din războaie 
culturale ale ultimelor decenii, in-
clusiv din preajma acestei sărbători 
esențiale. Cred că sintagma, ce reia 
titlul unui volum dedicat luptelor 
cultural-ideologice din România 
postcomunistă, rămâne adecvată și 
receptării postdecembriste a vieții și 
operei eminesciene. 

Astfel, după 1990, am asistat 
la contestarea imaginii sale mitice, 
culpabilizată inițial din perspectiva 
unei complicități propagandistice 
cu național-comunismul ceaușist. 
Confi scarea ideologică a poetului 
național, atât cât s-a produs în ul-
timii ani ai dictaturii, ar fi  trebuit să-l 
transforme, totuși, într-o victimă ino-
centă. Căreia i s-ar fi  cuvenit reparația 
morală și efectivă asigurată prin pu- 
blicarea integrală, reacție de extremă 
urgență la prelungita nedreptate a 
ignorării unei semnifi cative secțiuni 
din creația sa.

Dar campania demitizării a mers 
în altă direcție, axată pe exhibarea 
frustrărilor unui grup de prestigiu 
care și-a obținut astfel recompensa 
simbolică pentru taciturne rezistențe 
de odinioară. 

Din fericire, Sorin Alexandres-
cu, întors din exilul „ispășit” în ilus-
tre medii academice occidentale, a 
propus o cu totul altă perspectivă a 
marginalității eminesciene în al său 
grup de prestigiu: „De fapt, Emines-
cu este un intelectual tocmai pentru 
că nu acceptă statutul desemnat de 
Maiorescu, acela de tehnocrat admi-
rat pentru meseria sa, dar exclus din 
circuitul ofi cial. El îşi caută legitimita-
tea la nivelul substanţelor eliminate 
de „Junimea” din sistem: cele patru 
cincimi din popor la nivelul conţinu-
tului şi cultura naţională la nivelul ex-
presiei. În fond, heterodoxia sa este 
mai semnifi cativă decît disidenţa 
altor junimişti, pentru că ea ţine de 
statutul general al intelectualului 
epocii.” 

E corect să reacționăm la fap-
tul că monumentul lui Eminescu se 
înalță și pe o anume doză de igno-
ranță solemn pioasă, ce ascunde, ca 
un zgomot triumfal de fond, defi citul 
lecturii aplicate. Astfel încât adera- 
rea refl exă la mit ar putea rezulta din 
tendința rezolvării facile a nevoii de 
apartenență gratuită și confortabilă 
la o identitate comunitară simbolic 
securizantă. Soluția, deși pare sim-
plă, rămâne perpetuu marcată de 
amploarea operei eminesciene și a 
valențelor sale multiple. 

Astfel, anii 2000, când orientarea 
euro-atlantică devenise o certă opți-
une, au văzut revelațiile publicisticii 

lui Eminescu declanșând o altă criză, 
a desincronizării ideologice față cu 
gândirea occidentală. Poate ultima 
întârziere a poetului romantic, ale 
cărui temperament și cultură au fun-
damentat un aliaj doctrinar liber de 
mode și infl uențe, unele din ele ma-
nipulate de subtile subtexte intere-
sate politic.

În loc să ne cutremurăm, atinși 
în pudibonda corectitudine politică, 
pronunțat contrafactuală, ar fi  fost 
mai oportun să acceptăm spre ana-
liză critică organicismul său cultural, 
altfel propus de Sorin Antohi: „mi-ar 
fi  plăcut să trăiesc într-o cultură care 
să depindă mai puțin decisiv de im-
porturi, o lume intelectuală în care 
să nu am atât de frecvent și acut sen-
timentul de tărâm al derivatului, al 
„secundarului”, al „pseudomorfozei” 
- sau, cum spunem chiar noi cu Titu 
Maiorescu, al „formelor fără fond” . 

Cum se prezintă însă momentul 
când împărtășim această năzuință? 
Euforia pro-europeană de altădată 
a lăsat locul unei triste obediențe 
mecanice (sau doar interesate?!) 
față de mitul Europei ideale, unde 
concurența loială și solidaritatea ar 
avea bună conviețuire. În loc de așa 
ceva, iată-ne aici și acum, imediat și 
direct confruntați cu amenințările 
încă difuze și cu imperativele unor 
necesități existențiale poate strin-
gente. Conjunctură în care viziunea 
conservatoare a lui Eminescu, cen-
trată pe respectul fanatic al muncii 
țăranului, nu mai apare atât de desu-
etă și de contrară pragmatismului so-
cial și politic.

Iar în această privinţă, s-a vorbit 
mult (nu neapărat şi bine!) despre in-
consistenţa ideilor politice emines-
ciene, argumentând pentru o altă 
coborâre de pe soclu a personalității 
sale proteice. Mai puţin polemic și anti-
canonic, Sorin Alexandrescu aduce o 
viziune mult mai echilibrată în cauză: 
„Eminescu nu este nici ideolog, nici 
politician. El nu creează nici vreun 
sistem, nici vreo politică, nu vizează 
generalul, ca Maiorescu, dar nici par-
ticularul, precum Carp. Ideologia sa 
rurală şi naţionalistă este o variantă 
a junimismului cu care „Junimea” nu 
prea ştie ce să facă.” 

Este demontată elegant însăşi 

Orizontul Eminescu al culturii române
Daniel Ștefan Pocovnicu
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teoria inadaptării eminesciene, cu 
anatema convingerilor sale organic 
conservatoare, la realitatea istorică a 
războiului de independenţă, respins 
cu argumente. Din această perspec-
tivă, s-ar zice că manifestarea cultu-
lui eminescian a adus mai degrabă 
deservicii receptării vieţii şi operei 
marelui creator. În căutarea strălucirii 
exclusive, posteritatea a trecut sub 
tăcere aspecte din viaţa şi activita-
tea sa, care, se vede acum, meritau 
o atenţie specială: „Eminescu se te-
mea mai tare de Rusia decît de Tur-
cia şi se declara vehement de partea 
unei neutralităţi stricte. El deplîngea 
iresponsabila, după el, decizie de a 
se alătura taberei ruseşti. Evenimen-
tele i-au dat pînă la urmă dreptate. 
Se cunoaşte probabil mai puţin că 
în 1877-1878 românii au fost nevoiţi 
să ducă două războaie de indepen- 
denţă, unul militar, împotriva Turciei, 
şi unul diplomatic, împotriva Rusiei. 
După ce îşi asumaseră atîtea riscuri 
semnînd convenţia cu Rusia, după ce 
intraseră în război efectiv, traversînd 
Dunărea la cererea expresă a Rusiei 
pentru a-i întări poziţia acesteia în 
faţa presiunii turceşti la Plevna, româ-
nii şi-au văzut aliaţii de mai înainte 
ocupîndu-le practic ţara şi impunînd 
la San Stefano şi la Berlin înţelegerea 
internaţională care răpea României 
provincia sa istorică Basarabia…”       

Așadar, spiritul vizionar al geniu- 
lui şi-a dat măsura chiar și în înţele-

gerea fenomenelor sociale, politice 
şi istorice, în pofi da statutului său de 
intelectual inadaptat. E o moştenire 
eminesciană majoră pentru gene-
raţiile ce-i urmează, chiar otrăvită de 
stigmatul marginalităţii ce însoţeşte 
până azi statutul intelectualului.

Dar o trăsătură defi nitorie a cul-
tului eminescian, rezumat de Petru 
Creţia , îl situează mai degrabă ca ori-
zont, ca limită spre care ar trebui să 
tindem neobosit în cultura română: 
„Eminescu nu este reprezentativ 
pentru etnie în nici una din trăsături-
le lui şi ale ei. Ne recunoaştem în el 
pentru că este mare şi pentru că este 
atipic într-un fel compensator.“  

Paradoxal, în sprijinul acestei in-
comode teze converge și opinia unuia 
din cele mai piezișe spirite românești, 
Emil Cioran:

„Tot ce s-a creat pînă acum în 
România poartă stigmatul fragmen-
tarului. Afară de Eminescu, totul este 
aproximativ. Nici unul nu ne-am lău-
dat cu el. Căci nu l-am declarat, cu 
toţii, o excepţie inexplicabilă printre 
noi? Ce a căutat pe aici acel pe care 
şi un Buddha ar putea fi  gelos? Fără 
Eminescu, am fi  ştiut că nu puteam 
fi  decît esenţial mediocri, că nu este 
ieşire din noi înşine, şi ne-am fi  adap-
tat perfect condiţiei noastre minore. 
Sîntem prea obligaţi faţă de geniul 
lui şi faţă de tulburarea ce ne-a văr-
sat-o în sufl et.“ 

Specifi cul acesta incomodant-pro- 

vocator al personalității eminesciene 
rezultă, de asemenea, din radiografi a 
realizată mitului eminescian de Ioana 
Bot: „Cultura românească - pentru a 
accede la o reală maturitate - se vede 
obligată nu doar să își schimbe per-
spectiva asupra lui Eminescu, ci și să 
asume realitatea faptului că deveni-
rea acestei imagini mitice retrasează 
propria sa istorie, că despre cultură 
este vorba, despre refulările și des-
pre crizele sale, despre fantasmele și 
idealurile sale - pentru care Eminescu 
(scriitor al secolului al XIX-lea și toto-
dată mit identitar) servește de pre-
text sau de „revelator” .

Orizontul Eminescu al culturii 
române ne impune îndreptarea pe 
această linie de miră a spiritului crea-
tor autohton, fără a pierde din atenție 
umanitatea fundamentală a ex-
cepționalei sale reprezentări. De 
pildă, să ne amintim cum, în 1883, 
Eminescu scria: „78 de ani viața mea 
întreagă, atâta am să trăiesc. Bătrânul 
tot astfel. Asta este mărimea con-
stantă de timp a vieții unui individ din 
rasa noastră. Vor fi  urcări și scăderi 
pe această scară, va fi  o oscilație, 
născută din coadaptarea cu împre-
jurările, dar în fi ne un constant rămâne 
un constant.” .

Oarecum fi resc, profetismul nu a 
dat roade în destinul profetului, dar 
expresia speranței de viață pe care o 
exprima poetul exact în anul îmbol-
năvirii sale ar trebui să ne incite. Atât 
cât să mizăm pe îndrăzneala cu care 
alte culturi au pus până și prezum-
tivul în slujba subtilei cunoașteri im-
puse de o contradictorie știință a in-
dividualului de tipul eminescologiei.
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Dacă mitologia greacă a dat 
lumii cele trei grații (Aglaea, Eu-
phrosyne și Thalia), Centrul de Cul-
tură „George Apostu” din Bacău pro-
movează, de 30 de ani, alte trei grații, 
personifi cări ale frumuseții creatoare 
umane: Sunetul, Culoarea și Forma.

Luna februarie 2020 a fost dedi-
cată Sunetului prin realizarea progra-
mului de rezidență artistică din do-
meniul muzical „Master class de pian” 
de către Centrul de Cultură „George 
Apostu” din Bacău, în calitate de 
partener al Filarmonicii „Mihail Jora” 
și Academiei de pian „Cornelia Zurita 
Villafranca”, inițiatorul proiectului.

Cursurile s-au desfășurat sub 
îndrumarea renumitului pianist și 
dirijor Maurizio Moretti din Italia, cu 
participarea elevilor: Darius Isaac 
Lungu (Bacău), Darius Zorilă (Bacău), 
Mihnea Berilă (Bacău), Victor Bu-
tucaru (Bacău), Nichita Ioan Rusu 
(București), Darius Dimitrie Pasăre 
(București), Alexandra Diana Savu 
(București), Anastasia Barbu (Brașov) 
și a profesorilor îndrumători: Mihaela 
Predoiu (București), Cristina Predoiu 
(București), Mihaela Itigan (Brașov), 
Dragoș Lungu (Bacău), Angela Pas-
cu (Bacău), Cornelia Zurita Villafran-
ca (Bacău), din cadrul Colegiului 
Național de Artă „George Apostu” din 
Bacău, Colegiului Național de Muzică 
„George Enescu” din București și Li-
ceului de Muzică „Tudor Ciortea” din 
Brașov.

Pe parcursul carierei sale de pes-
te două decenii, Maurizio Moretti 
a cântat în cele mai cunoscute săli 
de concerte europene, inclusiv în 
cele din Berlin, Viena, Moscova, Am-

Master Class de Pian
M. Ignătescu

Rezidența de muzică
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sterdam, Praga, Milano, Budapesta, 
Frankfurt, Madrid, Stockholm, Gre-
noble, Lille și a susținut concerte în 
Japonia, America de Nord și de Sud, 
Golful Persic și Australia. A cântat cu 
orchestre precum Orchestra Regală 
Concertgebouw, Orchestra Simfoni- 
că din Moscova, Orchestra Simfonică 
din Budapesta, Orchestra Filarmo- 
nică din Praga, Orchestra Filarmonică 
din Kiev, s.a, iar printre dirijorii celebri 
cu care a colaborat se numără Mozart 
Peter Maag, Justus Frantz, Saulius 
Sondeskis, Yuri Bashmet, Piero Bellugi 
și MarcTardue. Maurizio Moretti este 
și un dascăl de excepție, în prezent 
profesând la Conservatorul de Muzică 
din Cagliari, unde predă și cursuri de 
master de pian. Mai mult, este profesor 
invitat la renumitul Festival Kusatsu și  
la Academia din Japonia și a predat 
cursuri de master în întreaga lume.

Evenimentul cultural a fost mo- 
derat și prezentat de directorul Cen-
trului de Cultură „George Apostu”, 
Gheorghe Geo Popa, care a vorbit 
despre importanța rezidențelor ar-
tistice desfășurate de-a lungul tim-
pului la Centru, despre comunitatea 
care s-a format în spațiul cultural 

băcăuan, în cel moldav, românesc și 
internațional în contextul aceestor 
programe culturale, și nu în ultimul 
rând despre participanții programu-
lui de rezidență artistică din dome-
niul muzical „Master class de pian”: 
„Excelența se găsește pe un anumit 
drum, pe cel al învățării. Acest par-
curs presupune foarte multă muncă, 
talent și cine Îl mai are și pe Dum-
nezeu, atunci sigur poate ajunge la 
performanță.  Muzica este ceea ce 
leagă pe om de Dumnezeu, adică de 
Tot.”

Privită din perspectiva lui Maurizio 
Moretti, artist cu o viziune complexă 
asupra muzicii și a procesului de în-
vățare, rezidența artistică „Master 
class de pian” desfășurată la Centru 
reprezintă o experiență importantă 
care îi dă posibilitatea de a observa 
felul în care are loc schimbul de ex-
periență și împărtășirea tradițiilor 
între cei care formează și reprezintă 
noua generație de muzicieni, în cadrul 
a diferite școli europene de muzică. 
„Această rezidență artistică îmi dă o 
energie deosebită și îmi oferă posi-
bilitatea de a-i vedea și auzi pe tinerii 
muzicieni din România. Comunicarea 

este deosebit de importantă în cadrul 
tuturor rezidențelor de muzică, iar pe 
toata durata acestui master class mi-
siunea noastră a fost să ne concen-
trăm pe interpretarea corectă și pe 
găsirea personalității, individualității 
fi ecărei interpretări artistice.”

După o interpretare specială, la 
patru mâini, a piesei Ma Mere L'oye 
de Joseph Maurice Ravel, de către 
Cornelia Zurita Villafranca și Maurizio 
Moretti, directorul general al Centru-
lui, Gheorghe Geo Popa, a decernat 
diplome de participare celor care, 
prin muzică, vor scrie în dreptul lor, 
pe linii de portativ, mărturii despre 
contribuția lor la o lume mai bună. 
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Centrul de Cultură „George Apos-
tu” este o veritabilă cetate culturală 
care generează și păstrează, în scopul 
dăruirii, diseminării, o vastă colecție 
de produse culturale, un ansamblu de 
valori, adunat în cei aproape 30 de ani 
de existență.  Acest ansamblu repre-
zintă rezultatul eforturilor de a trans-
forma universul conceptual în unul 
cultural-estetic, dându-i trup pentru a 
fi  văzut, auzit, perceput.

 Proiectul cultural „Provocări 
colocviale” este parte intergantă a 
programului sinergetic „Cultură-Edu-
cație, Educație Cultură”, conceput de 
Centrul de Cultură „George Apostu” 
încă de la începuturi și urmărește apro-
pierea tinerei generaţii de cultură, 
prin modelarea gustului spre valorile 
culturale autentice, oferind tinerilor 
posibilitatea de a lua contact cu per-
sonalităţi ale vieţii culturale naţionale 
şi de a-şi lărgi orizontul de cunoaştere, 
ca modalitate de educare informală. 
Nu ne putem desprinde de dimensi-
unea noastră culturală așa cum nu ne 
putem des-prinde de propria umbră.

În mod caracteristic conversațiilor 

familiare, Centrul de Cultură „George 
Apostu” a deschis seria „Provocărilor 
colocviale” pe data de 13 februarie 
2020, cu unul dintre cei mai apre-
ciați, lecturați și prolifi ci intelectuali 
ai Bacăului, universitarul, criticul și 
istoricul literar Constantin Călin, pro-
punând spre dezbatere o temă cu 
un generos orizont meditativ – „Des-
pre răbdare”. Constantin Călin este 
proaspăt deținător al Premiului „Lucian 
Blaga” acordat de Academia Română 
pentru volumul „Dosarul Bacovia – III. 
Triumful unui marginal” (Editura Ba-
bel, Bacău, 2017).

Seria „Provocărilor colocviale” 
a continuat, în data de 21 februarie 
2020, cu o întâlnire memorabilă afl ată 
sub semnul unei tematici universale 
ce traversează și ilustrează întreaga 
istorie a umanității – „Despre uitare, 
răzbunare, iertare”. A răspuns pozi-
tiv acestei provocări tematice unul 
dintre cei mai rafi nați intelectuali ai 
României contemporane, un veritabil 
om de cultură ce impresionează prin 
eleganța exprimării și prin ușurința 
cu care abordează diferitele specii li- 

terare – poetul, eseistul, romancierul 
Varujan Vosganian. În spațiul aces-
tor „Provocări colocviale” a avut loc și 
programul „Spectacolul cărții”, care a 
cuprins prezentarea celui mai recent 
volum de poezii ce poartă semnătura 
lui Varujan Vosganian – „Ei spun că mă 
cheamă Varujan” (București, Editura 
ART, 2019) – de către prof. dr. Gheorghe 
Iorga, dar și incitante momente din do-
meniul artelor spectacolului susținute 
de Gheorghe Geo Popa și Liviu Mera 
(violoncel).

Despre Timp, în infernala „lună-a 
lui Marte”, ar fi  trebuit să ne vorbească, 
tot în seria „Provocărilor colocviale”, 
unul dintre cei mai apreciați și mai 
buni cunoscători ai fi losofi ei moderne 
și contemporane, un veritabil exeget 
al fi losofi ei culturii și a valorilor, un fi n 
semiotician și reputat specialist în fi -
losofi a limbajului – academicianul și 
profesorul universitar doctor Alexandru 
Boboc. Timpul n-a mai îngăduit...

Provocări colocviale
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„Răbdarea e un exerciţiu aspru, un 
drum spinos, o cale strâmtă, o asceză 
în vederea atingerii unui scop impor-
tant. La capătul ei fl utură o speranţă: 
oricine rabdă – individ sau colectivi-
tate – speră. Prin urmare, trebuie edu-
cată, verifi cată, supravegheată. Care-i 
procedeul? „Foloseşte înfrânarea”, reco-
manda Baltasar Gracián, în Oracolul 
manual şi arta prudenţei: „Trebuie să fi i 
prevăzător mai ales cu neprevăzutul. 
Zvâcnirile patimilor sunt lunecuşuri 
ale cuminţeniei, şi aici e primejdia 
pierzaniei. Mergi mai departe într-o 
clipă de mânie sau bucurie decât în 
multe ceasuri de nepăsare; păşeşti 
uneori prea departe un scurt răstimp 
şi apoi spăşeşti tot restul vieţii. In-
tenţia vicleană a celorlalţi îi ticluieşte 
prudenţei asemenea ispitiri spre a da 
de fundul şi străfundul cugetului; se 
foloseşte de constrîngeri ale taine-

lor ce izbutesc a da de istov cele mai 
mari capacităţi. Fie înfrânarea contra-
vicleşug, mai ales în izbucniri. E nevoie 
de multă chibzuinţă pentru ca pati-
ma să n-o ia razna şi mare înţelept e 
cel ce rămâne înţelept şi călare. Cine-şi 
dă seama de primejdie umblă cu gri-
jă. Pe cât de uşoară i se pare vorba 
celui ce-o aruncă, pe-atât de grea 
celui ce-o primeşte şi-o cântăreşte” 
(v. Op. cit., Ed. Minerva, 1975, p. 87).

A înfrâna vine de la frâu: a pune 
frâu. Mic căruţaş (când mi se dădea 
voie), asistat de ici până colo, am în-
văţat asta de acasă. La o coborâre, 
ţineam strâns hăţurile (frâul), la urcuş 
le slobozeam. Abaterile de la linia de 
mers le corectam tot cu frâul. Tecilor 
metalice cu care erau frânate roţile le 
spuneam piedici. Ulterior am auzit de 
frâna de la bicicletă, a tractorului şi a 
trenului, şi de meseria de frânar. 

Sunt mai multe feluri de în-
frânare: „Unii din oameni – releva 
Maxim Mărturisitorul, subtilul teolog 
de la începutul secolului al VII-lea – se 
reţin de la patimi de frica omeneas-
că; alţii pentru slava deşartă; alţii de 
dragul înfrânării; şi, în sfîrşit, alţii se 
izbăvesc de ele de teama judecăţilor 
dumnezeieşti” (Filocalia, 2, ediţia a 
II-a, Ed. Harisma, 1993, p. 83). Adică, 
unii o fac din cauza slăbiciunii, alţii 
din vanitate, alţii pentru că pot şi cred 
că aşa-i mai bine, alţii – probabil cei 
mai puţini – refl ectat, dintr-un senti-
ment al răspunderii morale.

Mai puţin ambiţioasă, mai raţio- 
nală şi adesea mai efi cientă e răbda- 
rea ce se exprimă nu prin privaţiune, 
ci prin cumpătare, căreia Montaigne 
i-a acordat un întreg capitol în cele-
brele sale Eseuri: „Înţeleptul poate fi  
numit nebun, dreptul nedrept, atunci 

Constantin Călin

Despre răbdare
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când depăşesc hotarele virtuţii”, aver-
tiza el amintind observaţia făcută de 
Horaţiu într-una din Epistole. Şi adău-
ga apoi cuvântul bisericesc: „Nu fi ţi 
mai cuminţi decât trebuie, dar fi ţi 
cuminţi cum trebuie”. Lui – declară – 
îi plăceau „fi rile stâmpărate şi pe cale 
de mijloc”, nu zeloşii, habotnicii, fa-
naticii. 

Răbdarea se educă şi prin as-
cultare, o lipsă aproape generală 
azi, când trăncănim la nesfârşit şi ne 
încălecăm vorbele. Ascultarea presu-
pune stăpânire de sine, autocenzură, 
discreţie. Scriind despre relaţia sa 
cu Nae Ionescu, Perpessicius atinge 
într-o frază aspectul care ne intere-
sează aci: „Cât de actuală era cugeta- 
rea lui politică, şi cât de acaparantă, o 
bănuiam desigur cu mult mai puţin, 
refl ectată cum o vedeam în oglinzi 
deformate şi lipsită de farmecul dia-
lecticei lui, dar cât de originală îi era 
gândirea, cât de nesecată şi cutre-
murătoare conversaţia, cât de revela-
torie inteligenţa, acestea le ştiam din 
anii juneţii dintâi, din lungile preum-
blări nocturne pe bulevardele Brăilei, 
într-o vreme când el nu era decât un 
tânăr învăţăcel de Universitate. Căci 
după clasicism şi după dascălul de 
latineşte, care preda şi fi losofi a [...] de 
la dânsul am învăţat cum se ascultă şi 
cum se poate gândi fără ostentaţie” (v. 
La început a fost Cuvântul, în „Jurnal 
de lector”, Ed. Casa Şcoalelor, f.d., p. 
67).

Ascultarea e o formă de în-
credere în cel ce-ţi vorbeşte, iar asta 
sporeşte receptivitatea şi ţinerea 
de minte. Cine ştie să asculte refl ec- 
tează mai mult, înţelege mai mult. Nu 
poate exista ascultare, însă, fără re-
cunoaşterea autorităţii, a ierarhiilor, 
a regulilor, a normelor, a criteriilor, a 
diferenţelor. Absenţa ei produce hao-
sul de păreri, suprapuneri şi bruieri 
reciproce, confuzia între bun şi rău, 
iluzia egalităţii valorilor. Comunica- 
rea se fracturează, devine parţială, 
când nu de-a dreptul nulă.

Răbdarea nu-i numai o virtute 
morală, religioasă, cum am arătat 
mai sus, ci şi una profesională, aspect 
ignorat adesea. Vă amintiţi, desigur, 
acele fabule în care meşterul tem-
perează elanul ucenicilor predân-
du-le învăţătura în doze infi me şi 
obligîndu-i la repetarea (luni sau 
ani) a unor mişcări dintre cele mai 
simple. O atare pedagogie ar fi  teri-
bil de nesuferită în zilele noastre, 
când – nu-i aşa? – „putem să luăm 
totul de pe internet”. Şi totuşi ea nu 
şi-a pierdut complet utilitatea, căci 
„îngrăşările” artifi ciale şi promovările 
rapide îşi trădează curând inconsis- 
tenţa. Prea mulţi sunt cei care vor să 
crească într-o zi, cât alţii, odinioară, 
în zece ani. Ignorarea etapelor duce 

la pretenţii ridicole, cu consecinţe 
grave atât în planul individual, cât şi 
în cel social: imposturi, revendicări 
nejustifi cate etc.” (Constantin Călin) 

* fragmente din conferința „Despre 
răbdare”, susținută la Centrul de 
Cultură „George Apostu” pe 13 febru- 
arie 2020
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***
Alin Popa: Vă rog să îmi per-

miteţi să vă adresez două întrebări. 
Prima este de natură tehnică; am o 
curiozitate pe care n-am îndrăznit să o 
transform niciodată în întrebare şi ea 
izvorăşte din nevoia unora din gene-
raţia mea de a ne raporta la repere, la 
modele pe care am putea să le urmăm. 
Vă întreb cât se poate de deschis şi de 
direct: care este programul dumnea- 
voastră de lucru? Cum vă chivernisiţi 
timpul, felul în care vă raportaţi la in-
formaţia de arhivă, la cea bibliogra-
fi că, cum o compartimentaţi tematic? 
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Cea de a doua întrebare e în legătură 
cu felul în care noi n-am ştiut să săr-
bătorim Centenarul Marii Uniri, sunt 
perfect de acord cu punctele de vedere 
exprimate de dumneavoastră în cartea 
„Centenarul. Lecturi particulare”; ele 
îmi consolidează ideea de eşec, de an 
al Centenarului irosit în zadar, înecat 
în discursuri politice, în pălăvrăgeală. 
Am ratat o bună ocazie de a fi  sinceri 
cu noi, de a ne raporta sincer la trecut şi 
de a ne îndrepta privirea către un viitor 
posibil mai bun. Care este cauza aces-
tei vocaţii e eșecului la noi, la români? 

Constantin Călin: Întâi să spun 
câteva cuvinte despre carte, eu nu 
sunt istoric, sunt istoric literar. Cartea 
aceasta e în afara unui program al 
meu, dar ea e scrisă cu o participare 
mai mare dacât la alte lucrări, pen-
tru că am încercat să scot în evidență 
faţa nevăzută a lucrurilor. Să vă dau 
un exemplu: ce însemna vinul în 
timpul Primului Război Mondial? Se 
produseseră atâtea cazuri de tifos, 
medici care scriau articole în ziar, în-
drumau populația cum anume să se 
ferească de tifos şi peste câteva zile 
citeşti că respectivul a murit. Oameni 
veniţi din străinătate care şi-au găsit 
sfârşitul aici; specialiști care au venit 
cu un mare devotement pentru a se 
dedica ştiinţei, pentru a ajuta. Noi nu 
ne putem imagina cât de generoasă 
a fost epoca aceea; oamenii aceş-
tia ajungeau în România făcând o 
adevărată călătorie, o aventură, ple-
cau din Londra, veneau prin Rusia şi 
ajungeau la Iaşi. 

E greu de imaginat gradul de 

suprapopulare al târgurilor din Mol-
dova; aici s-au adunat locuitori veniți 
din toate regiunile ţării. Evident, su-
prapopularea aduce şi mizerie. Am 
scris un capitolaş despre pericolul la 
adresa siguranţei naţionale generat 
de păduchi. Păduchii au fost o temă 
de care s-au ocupat unii din savanţii 
timpului: un Simionescu, un Leon 
de la Iaşi, s-au ocupat de remedii, de 
cum să ne păzim. Era aproape im-
posibil să te păzeşti. Sfatul medicilor 
era următorul: te duci acasă, laşi la 
uşă hainele tale, după aceea intri în 
casă, îţi îmbrăţişezi copiii sau nevas-
ta; deci, o adevărată obsesie. 

Ziceam de vin: a apărut ideea că 
vinul întremează şi ajută la vindecare. 
Am dat acolo un exemplu – pentru a 
doua oară în istoria noastră postul 
Paştelui a fost suspendat. Mitropo- 
litul a spus că se poate orice, facem 
pentru Dumnezeu şi facem pentru 
patrie. Dintr-odată acest produs, 
vinul, devine un produs strategic; 
toate îşi schimbă valorea în timp de 
război, intervine un întreg mecanism, 
se emit cartrele, se raţionalizează 
produsele de primă necesitate, un 
întreg proces. S-a pus problema câte 
forme de pâine aveam noi în perioa-
da aceea şi cât anume costau. Atunci 
apare ideea franzelei de jumătate de 
kilogram; la basarabeni erau pâini 
foarte mari, de 3 kg (mă întreb cum 
or fi  fost coapte?). Cozile de la pâine, 
mie mi s-au părut în mod obligatoriu 
de relevat, pentru că noi vorbim doar 
de eroism, doar de generali, de anti-
patiile dintre generali, de soarta uno-

ra şi a altora, de intrarea lor în politcă, 
dar nu discutăm despre viaţa celor 
simpli. Eu cred că din punctul ăsta de 
vedere am adus o contribuţie minoră 
la cunoaşterea acestei dimensiuni is-
torice mai puțin cultivate. 

Cât priveşte timpul meu de 
studiu... Dumnezeu mi-a dăruit ani... 
Nu trebuie să fac nişte eforturi deo-
sebite; merg aproape zilnic la biblio- 
tecă – asta este regulă. Evident, nu 
mă pot duce sâmbăta şi duminica. 
Din tot ce am citit despre și pentru 
Bacovia au rămas, desigur, multe in-
formații nefructifi cate; imaginaţi-vă 
un atelier în care tragi cu rindeaua, 
tai, rămân surcele… Important este 
să le strângi, să știi să le împache- 
tezi eventual într-un articol, într-un 
capitol de carte. Trebuie să mă rog 
de Cel de Sus pentru timp, pentru 
că încă mai am informații, adunate 
pentru teme diverse. Fişierele mele 
sunt structurate pe teme și subteme 
diverse și aici mă confrunt, uneori, 
cu următoarea problemă, senzație: 
cunoașteți parabola bogatului care a 
adunat, a adunat şi nu mai știa cum 
să-și valorifi ce toată avuția. 

Îmi pun problema aceasta: apuc 
să fac ceea ce mi-am propus? Apuc să 
folosesc întreg materialul? Pentru că 
aici este drama noastră a cititorului 
perseverent: să nu ştii dacă vei ajun-
ge să foloseşti ce ai adunat, dar nicio-
dată nu te mulţumeşti cu ceea ce ai 
adunat. Ducându-te să verifi ci ceva, 
mai afl i date noi, găsești alte infor-
mații, poți chiar să te angajezi pe alte 
culoare de interpretare. Se adună, o 
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să vedeţi şi dumneavoastră, cei care 
aveţi pasiunea aceasta a arhivelor şi a 
strânsului, cum se adună şi cum exis- 
tă valenţe libere mereu, la fel ca în 
chimie, mereu mai poți adăuga ceva. 

Toţi care mergem la bibliotecă 
ne putem alcătui nişte liste de teme. 
Eu am fost ziarist. Un ziarist trebuie 
să-şi fabrice subiecte; dacă am reali-
zat ceva prin scrisul meu, am realizat 
un număr foarte mare de subiecte. 
Multe din ele nu le-am atins şi nu 
le-am adâncit. M-am învăţat să-mi 
fabric subiecte, teme. Trebuie să-ţi 
inventezi subiecte, trebuie să ai un 
început şi trebuie să ai un sfârşit; tre-
buie să lucrezi cu fi neţea celui care 
face scobitori, să „înţepe” şi începutul 
şi sfârşitul. Sunt lucruri de tehnică şi 
de acumulare. 

Nu mă scol nopţile, nu sunt 
balzacian, nu am fost niciodată; mă 
scol târziu, mă dezmeticesc greu, dar 
şina pe care trebuie să merg în ziua 
respectivă o ştiu. Uneori ţi-o pot lua 
alţii înainte. Merg pe drum spre bi- 
bliotecă sau spre centrul oraşului şi 
văd tineri care trec pe lângă mine, mă 
depăşesc; când mă uit mai bine el e 
departe, în faţă – asta e regula vieţii 
şi în literatură şi în celelalte lucruri pe 
care le facem. Vine cineva, păşeşte 
mai iute, are pasul mai mare şi îţi 
trece înainte. Trebuie să acceptăm 
chestiunea asta, dar pe porţiunea pe 
care am pornit, să bătătorim acolo 
ceva. 

Când mă duc la bibliotecă, 
întâi trec pe la chioşchiul de ziare şi 
cumpăr ziare. Am obiceiul ăsta; dacă 
eu nu cumpăr, cutare nu cumpără, 
cutare nu cumpără, industria asta a 
ziarelor ar trebui să dispară. Îmi fac 
un fel de datorie. Dar ziarele alea cu 
care mă duc în geantă la bibliotecă, 
nu le desfac la bibliotecă, sau la ar-
hivă. La bibliotecă mă duc pentru 
lucrurile vechi; pentru ceea ce e nou 
am acasă, pentru ceea ce consider a fi  
foarte interesant. E o mare voluptate 
să citeşti pe alţii de acum 90-100 de 
ani şi să vezi ce inteligenţe frumoase 
aveau. Ce oameni minunaţi scriau 
atunci, care era nivelul lor intelectu-
al, oameni care aveau doctorate în 
străinătate, care aveau cariere, care 
aveau spirit, care ştiau să şi glumeas-
că în acelaşi timp. Biletele de papa-
gal, dacă tot l-am citat pe Arghezi, 
aveau la fi ecare număr, jos, o rubrică 
de vorbe. Vorbele alea erau glume, 
biletele de papagal erau o jumătate 
de coală A4 pliată, prima pagină 
era, cel mai adesea, articolul lui Ar-
ghezi şi la sfârşit vorbele astea care 
luau din fântâna de vorbe spirituale 
existente; se repuneau în circulaţie 
glume, oamenii ştiau să glumeas-
că. Am scris recent despre paginile 
noastre de Anul Nou şi de Crăciun. 

N-am găsit în paginile de Anul Nou 
şi de Crăciun scrise acum, recent o 
urătură, o sorcovă. Sorcova e bună să 
și urzici pe politicieni, să ridiculizezi 
pe cineva. Am dat peste o sorcovă în 
care cel ridiculizat era un sindicalist, 
Grigore Forţu. Au scris mai multe 
lucruri despre Forţu şi pistolul, inclu-
siv în „Viaţa Românească” au scris de 
Forţu şi pistolul; noi nu mai avem aşa 
ceva, glume, n-am râs demult citind 
un ziar iar la tv mai sunt valabile doar 
scheciurile, din punctul meu de ve-
dere, având substanţă literară cele de 
dinainte de ‘89. Lucrurile vechi atrag, 
există o fascinaţie pentru lucrurile 
vechi, din care poţi scoate lucruri noi. 

Daniel S. Pocovnicu: Senzaţia 
pe care o am de mulţi ani este că aţi fost 
foarte răbdător, iar eu am perceput 
această răbdare a dumneavoastră ca 
pe un act de credinţă. E foarte greu să 
vă depăşească vreun tânăr când e vor-
ba de dosarul Bacovia. E foarte greu să 
stăm în Arhive şi în Sala de lectură, mai 
ales azi, când viteza timpului creşte; 
vorbea despre asta doctorul Arcadie 
Percek acum 50 de ani. Nicio secundă 
nu am crezut că sunteţi un monument 
de răbdare, totdeauna am perceput că 
sunteţi un constructor al propriei răb-
dări. Dacă ar fi  să o luaţi de la început, 
pentru ce ați opta: istoric literar sau 
chiar istoric?

Constantin Călin: Și una şi alta. 
Atracţia romanului istoric a existat. 
În liceu mi-a plăcut istoria. Vorbind 
despre Bacovia, în foarte multe pagini 
fac istorie, mai puţin critică literară şi 
mai mult istorie. Sunt un determinist în 
felul meu, încerc să-l includ pe au-
torul respectiv în spaţiul respectiv, 
în epoca respectivă, să-l defi nesc pe 
cât este posibil. Mă verifi c apoi pe 
mine. Sunt anumite evenimente la 
care noi reacţionăm, şi modul cum 
reacţionăm depinde de starea noas-
tră socială, de interesele noastre, 
de cercul în care ne învârtim. Multe 
trebuie determinate şi fac în acelaşi 
timp un fel de istorie culturală. Mă 
bazez pe literatură. Dacă cineva ar 
avea răbdarea să mă citească atent, 
întâi să mă citească, apoi să mă citească 
atent, ar observa că în aproape fi ecare 
notiţă este o instilaţie cu conţinut, in-
troduc ceva cu un conţinut literar, fac 
o referire, o analogie, o aluzie la lite-
ratură. Literatura este întru totul me-
diul meu, mediul nostru. Eu nu sunt 
din cei care caută fastul, expunerea, 
cine vrea să cumpere ştie adresa edi-
turii. Din toate se deduce fi delitatea 
faţă de editura cu care am lucrat, 
am rămas la acelaşi format de carte, 
la acelaşi desen al coperţii, schim-
bându-se doar colaboratorii, încerc 
să fi e un fel de desen al meu, un fel 
de marcă, editorul m-a ajutat să le 

scoatem în felul ăsta. Puse una lângă 
alta, acum îmi dau seama, chiar arată 
bine. 

Eugen Ungureanu: Aţi avut răb-
dare mai multă în tinereţe sau acum?

Constantin Călin: Răbdare am 
acum. În tinereţe eram constrâns 
să fi u răbdător. Constrâns să învăţ 
bine. Dacă m-aş fi  născut mai târziu, 
eu n-aş fi  putut să merg la o facul-
tate, vorbind de starea materială a 
părinților; „răul cel mare” pe care l-a 
făcut comunismul a fost că ne-a dat 
burse, am avut foarte mulţi burse, am 
trăit din burse, aveam o bursă din care 
îmi rămâneau 50 de lei. Cu ei mă pu-
team duce la teatru, cărţile din Biblio-
teca pentru toţi costau între 3 şi 5 lei, 
biletul la cinema era de 1,25 lei, vinul 
în Iaşi era ieftin, asta era vremea. 
Astăzi sunt răbdător pentru că sunt 
mai relaxat, nu mă mai enervează cu-
tare fi gură de politician, care a clacat 
de nu ştiu câte ori şi are impertinenţa 
să se afi şeze iarăşi şi iarăşi. Sunt destul 
de relaxat când văd câte unul care a 
făcut pușcărie că vine şi ne dă lecţii 
de morală; e o lume pe dos, asta este 
lumea noastră. La noi o Revoluţie nu 
se va putea întâmpla în viitor, nici 
peste 50 de ani, pentru că lucrurile 
sunt atât de bine degradate, perfect 
degradate, încât nu poţi reconstitui 
o masă intelectuală critică, pentru 
că avem această atomizare, fi ecare 
crede în opinia lui, fi ecare crede în 
liderul unui cerc de câteva persoane, 
fi ecare crede în cel care are mai mare 
expunere la TV. 

Vasile Florea: Iisus Hristos a pus 
răbdarea în rândul mărgăritarelor, 
alături de bine, de frumos, de celelalte 
valori morale. A mai zis el: „Să nu daţi 
mărgăritare la porci că le vor murdări”. 
Răbdarea nu are şi conotaţii negative? 
De ce oare poporul român nu s-a ri- 
dicat din genunchi renunţând la răb-
dare? De ce n-am îndrăznit să vorbim 
de patriotism renunţând la răbdare? 
Până şi ţăranul român de-a lungul 
istoriei şi-a pierdut răbdarea. Zice el: 
„Când nu vom mai putea răbda,/Când 
foamea ne va răscula,/ Hristoși să fi ţi, 
nu veţi scăpa/ Nici în mormânt!”.

Constantin Călin: Un erou li-
ric cum e cel de la Coşbuc nu mai 
poate apărea. Țăranul român care 
n-are pământ, e asistat social şi multă 
vreme stă la umbra crâşmei, din pă-
cate. În sat la mine, când am mers 
după ani de zile, ce m-a frapat: vreo 
doisprezece crâşme, la fi ecare uliţă 
sau crac (cum se spunea, crac de 
sat, astăzi i se spune stradă), ei bine, 
când treceai prin fața cârciumei erau 
expuse steagul Uniunii Europene 
şi steagul românesc. La umbra lor, 
omul stătea şi îşi bea puţinul care-l 
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primea. Cineva mi-a spus: nu găseş-
ti lapte în sat, ouă am, dar n-ai cui să 
le vinzi; o dezordine totală. Locuitorii 
nu-şi mai cultivă grădina, sunt multe 
delăsări care trebuie combătute; nu 
ştiu cum anume, dar părerea mea 
este că lăsând lucrurile în felul acesta 
nu contribuim la stabilizarea ţării. Nu 
mai zic de prosperitate. Nu mai există 
acea coardă întinsă pentru vibraţia 
patriotică. Nu o găseşti la mulţi dintre 
intelectuali; se jenează să vorbească 
de patriotism, pun în faţă cuvântul 
naţionalism, ca şi cum acest con-
cept n-ar trebui. Mulţi dintre ei l-au 
deformat pe Eminescu. Oameni ca 
Theodor Codreanu, Ioan Aurel Pop, 
Răzvan Theodorescu, Mircia Dumi-
trescu... dacă acești intelectuali îşi vor 
păstra atitudinea, probabil că și din 
istoricii tineri vor urma acceași linie, 
poate că va tresări din nou mândria 
românească. Suntem o ţară în curs 
de depopulare, n-avem mână de 
lucru; mai am cum să repar eu ceva 
dacă meşterul cel bun a plecat din 
ţară, dacă n-am ucenici? Am pierdut 
doctori, am pierdut ingineri... Cu cine 
să ne mândrim? Astăzi ne mândrim 
doar cu „Regele Hagi”... Să fi m serioşi! 
Nu în felul ăsta își impune o națiune 
imaginea.

Gheorghe Geo Popa: Spuneaţi, 
la un moment dat, rememorând anii 
studenției, că vă ajungeau banii și 
pentru spectacolele de teatru. Sunteţi 
unul din cei constant prezenţi în sălile de 
teatru. Se întâmplă ceva în acest spațiu 
cultural-teatral; interpretările au în-
ceput să treacă dincolo de margini, 
anumite spectacole care sunt realizate 
după texte clasice, și nu numai, tind să 
desfi inţeze textul însuşi, ajungând  la 
public în forme vizual / spectaculare 
greu de suportat până și de către un 
public mai puțin avizat. Imaginaţia 
mai poate învinge realitatea?

Constantin Călin: Când ne 
duceam noi la teatru, eram atenţi 
până şi la ultima silabă. Textul pentru 
noi era important. Mesajul, ce-mi 
spunea mie autorul  respectiv, piesa. 
La teatru s-a mers într-o vreme la noi 
şi actorul şi actriţa erau foarte mult 
iubiţi, când actriţa era frumoasă, ac-
tori care să atragă, după care publicul 
să stea la coadă. Când veneau actorii 
de la Bucureşti, erau aşteptaţi la gară, 
ridicaţi pe braţe, duşi la trăsuri, ajun-
geau trăsurile în centru, făceau roată 
pe străzi şi publicul alerga după ei, li 
se făceau tot felul de urări la hotel. 
Nu mai avem aşa ceva. Imaginaţia 
îşi poate impune punctul de vedere, 
dar orice om cu bun simţ ţine seama 
de realitate. Adică nu pot deforma 
într-atâta realitatea încât să ajung 
să-mi bat joc de nişte oameni care 
au murit. Aseară a fost un documen-

tar despre Caii morţi în Primul Război 
Mondial, o dramă! Au fost milioane 
de cai care au murit atunci. Tot ce e 
dramatic, omenesc, adânc, trebuie să 
ne intereseze.

Gheorghe Geo Popa: Ce mai în-
seamnă adevărul astăzi?

Constantin Călin: Adevărul este 
cel pe care îl verifi căm cunoscând rea- 
litatea. Adevărul trebuie raportat la 
cultură şi la realitate. Dacă am confi r-
mare pentru ceva şi am suport istoric, 
ăla este lucru adevărat. Dacă n-am 
posibilitatea unor analogii, ăla nu 
mai este adevăr; e o invenţie care se 
poate risipi la primul vânt. Adevărul 
e cel care intră în memoria noastră 
are şi un aspect psihologic dar el are 
şi un aspect material. Nu pot să zic 
că e adevărat ceva – avem nevoie să 
pipăim; Sfântul Toma e un exemplu și 
dacă nu putem pipăi, uneori pipăim 
cu ochii, dacă nu putem constata, ăla 
nu e adevăr.

Gheorghe Geo Popa:  Credeţi că 
istoria se repetă?

Constantin Călin: Istoria se 
poate repeta, dar nu în cerc; în spirală 
da. Gândiţi-vă la următorul lucru: care 
sunt dușmanii noștri naturali? Istoria 
e în funcţie de poziţia geografi că a 
unei ţări. Nu putem ignora faptul că 
suntem aici, la gurile Dunării, lângă 
Marea Neagră, de o parte și de alta a 
Munților Carpați. Nu putem să zicem 
că avem alți vecini decât rușii, bulgarii, 
sârbii, nu putem să nu ne gândim la 
relațiile noastre cu ei. Când noi am 
fost corecți, când ei au fost corecți, 
când ei și-au bătut joc de noi, când 
noi ne-am adresat altora, deci asta 
e istoria. Geografi a și populația fac 
istoria. Noi nu putem să fi m invidiaţi 
pentru bogăţii, dar suntem invidiaţi 
pentru spaţiu. În timp, spaţiul va fi  
absolut necesar. Schimbările climatice 
vor aduce lume din sud sau din alte 
părţi în țara aceasta şi dacă ea va fi  lă-
sată goală până atunci, prin plecarea 
unora şi a altora în străinătate, nu mai 
bine un loc de adăpost pentru străini. 
Cei care veţi fi  profesori veţi preda la 
cetăţeni străini, dacă vor vrea să în-
veţe limba locului, dacă nu o limbă 
universală. Citez pe cineva din Cen-
tenarul: România are suprafaţă apro-
piată de a Italiei. Italia are pământ 
mai rău pentru agricultură decât al 
nostru. Noi, zicea autorul ăsta la 1918 
am putea hrăni și peste 50 de mili- 
oane. Duceţi-vă la piaţă. În fi ecare 
dimineață o întreb pe soția mea de 
unde sunt: astea sunt din Turcia, cas-
traveții sunt din Grecia, ardeii tot din 
Grecia, roșiile din Olanda: tot ce am 
pe masă este străin. Am devenit de-
pendeţi de ce ne oferă alţii.

Gheorghe Geo Popa: Vorbim 
astăzi aici, la Centrul „George Apostu” 
despre Centenar, aducând în discuție 

publică volumul dumneavoastră „Cen-
tenarul. Lecturi particulare.”. Vorbind 
despre Centenar credeți că mai avem 
noi, românii, vreo șansă ? Centenarul 
încă îl trăim, domnule profesor. Mai 
avem puțin până în iunie când va tre-
bui să sărbătorim România Mare, cea 
de 20 de ani. Mai putem vorbi despre 
România Mare ca despre un înalt ide-
al?

Constantin Călin: Românie Mare 
care nu e Mare! Românie fără Ba-
sarabia, fără ţinutul Herţa, nu mai 
e Românie Mare. Noi am sărbătorit 
o Românie ciuntită, care a pierdut 
de-a lungul anilor. Pentru mine, a săr-
bători înseamnă a cunoaște! Sunt un 
om reţinut. Chestiunile astea mă co-
pleşesc. Vă mulțumesc tuturor!
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„Domnule profesor Constan-
tin Călin, ne onorează prezenţa 
dumneavoastră la Centrul de Cultură 
„George Apostu”, o prezenţă cu rost 
înalt, benefi că pentru toţi cei care au 
optat să fi e astăzi în acest spaţiu al 
Provocărilor colocviale. Un spaţiu pe 
care îl înnobilaţi prin înţelepciunea 
dumneavoastră, printr-un orizont 
intimidant al cunoştinţelor de anver-
gură enciclopedică. 

Am parcurs de curând ulti-
ma apariţie editorială ce poartă 
semnătura dumneavoastră, Cen-
tenarul. Lecturi particulare, o carte 
apărută anul trecut (2019) la Editura 
Babel din Bacău. Cred că nu greşesc 
dacă spun că este singura carte ce a 
văzut lumina tiparului în Bacău care 
tratează problematica complexă a 
Marii Uniri într-un context deosebit 
de ofertant – este vorba de aniver-
sarea Centenarului Marii Uniri (2018-
2020). 

Remarc, a câta oară, disponi-
bilitatea dumneavoastră pentru 
a analiza critic, aspecte mai puţin 
abordate despre istoriografi a Marii 
Uniri, capacitatea de a focaliza aten- 
ţia asupra părţilor întunecate, abia 
şoptite, ale drumului către împlinire 

a acestui ideal, grija pentru detaliu, 
elocinţa, conexiunile pe care le faceţi 
între trecut şi prezent, felul în care vă 
selectaţi informaţia astfel încât ea să 
slujească ideilor şi opiniilor dumnea- 
voastră, bogăţia tematică dar şi pe 
cea a resurselor bibliografi ce; toate 
acestea sunt, ca de obicei, impre-
sionante. Dacă doriţi să afl aţi detalii 
despre numărul exact al medicilor 
care au murit în perioada Epidemiei 
de tifos exantematic, dacă doriţi să 
ştiţi felul în care ieşenii s-au raportat 
la fl uxul de populaţie din perioada 
Refugiului din 1917, dacă doriţi să ştiţi 
informaţii despre preţurile alimente- 
lor sau despre specula cu alimente 
de primă necesitate, dacă doriţi să 
ştiţi felul în care românii s-au raportat 
la Proiectul wilsonian al Păcii şi multe 
alte aspecte legate de Marea Unire şi 
de perioada Primului Război Mondial, 
atunci  trebuie să citiţi cartea domnu-
lui Constantin Călin. 

Am rămas la fi nalul lecturii cu 
impresia că aţi epuizat aproape toate 
resursele bibliografi ce. Toate cărţile 
marca Constantin Călin scutesc orice 
istoric de numeroase drumuri către 
Arhivele locale şi nu numai. Remarc, a 
câta oară, felul în care ştiţi să aduceţi 

la lumină constant personalităţi mai 
puţin cunoscute ale vieţii culturale, 
politice sau administrative locale. 
De pildă, avocatul, primarul, Eroul de 
război, cel căruia îi datorăm existenţa 
în Bacău a celui mai mare Cimitir al 
Eroilor din Primul Război Mondial (str. 
Constanţei) – Mihail Văgăonescu; D. 
D. Pătrăşcanu, profesor şi scriitor din 
Bacău ș.m.a. 

Îndrăznesc să afi rm că pariul pe 
care dumneavoastră l-ati făcut cu 
această lume a aşa-zişilor marginali, 
cu acest univers aşa-zis provincial, a 
fost și este un pariu câştigător. Ar tre-
bui să fi e câştigător nu numai pentru 
dumneavoastră, ci pentru noi toţi, 
pentru că avem aici comori pe care 
fi e n-avem timp, fi e n-avem disponi-
bilitatea de a le vedea, de a le desco-
peri. Noroc cu intelectuali de talia 
domnului Constantin Călin, obișnuiți 
să caute în locuri afl ate la îndemâna 
tuturor, să vadă acolo unde nu mulți 
știu să privească, să pună în valoare 
trecutul prin cunoaștere și adevăr”. 

* prezentare realizată în cadrul pro-
gramului „Provocări colocviale” (13 fe- 
bruarie 2020)

Alin Popa

O carte eveniment:
Constantin Călin - „Centenarul. Lecturi particulare”
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Se tot spune că viitorul nu va 
mai aparţine cărţilor, că oamenii nu 
mai citesc, că ei folosesc alte mijloace 
de comunicare. Eu, însă, cred că dacă 
e să defi nim în vreun fel condiţia 
umană, orice defi niţie începe și se 
termină cu Cartea. În istorie se vor-
beşte mai ales despre învingători, 
despre împăraţi, despre regi, despre 
conducători de oşti, despre cetăţi inex- 
pugnabile; uitaţi-vă, însă, că toate im-
periile s-au destrămat, toate armatele 
s-au risipit şi zidurile tuturor cetăţilor 
s-au prăvălit. 

Ce ne-au rămas însă? Ne-au ră-
mas Tăbliţele de argilă de la Ninive, 
Papirusurile egiptene, Sulurile de la 
Marea Moartă, Incunabulele Evului de 
Mijloc, Cărţile din teascurile lui Guten-
berg şi eBookurile de astăzi. Aşadar, 
s-a dovedit că memoria frunzei e 
mult mai puternică decât memoria 
fi erului sau a oţelului, şi că dacă vrei 

să pui cu adevărat o temelie care să 
dureze acea temelie este cartea şi 
nimic altceva. 

Desigur, ceea ce știm și vor-
bim astăzi despre carte a existat 
dintotdeauna. Adesea autorităţile 
au încercat să distrugă cărţile. Ar 
fi  interesant să parcurgem o listă a 
tuturor cărţilor interzise; o să găsiţi 
acolo Divina Comedie a lui Dante 
Alighieri, Decameronul lui Boccaccio, 
Povestirile din Canterbury a lui Geof-
frey Chaucer, Coliba unchiului Tom a 
lui Harriet Beecher Stowe, Amantul 
doamnei Chatterley, apoi Fahrenheit 
451 a lui Ray Bradbury, O mie nouă sute 
optzeci și patru a lui George Orwell, 
Doctor Jivago a lui Boris Pasternak, 
atâtea şi atâtea alte cărţi puse la in-
dex, distruse, arse, interzise... Și, cu 
toate acestea, ele au rămas; ele au 
rămas şi autorităţile au pierit. Oare 
mai ştie cineva astăzi cine erau Guelfi i 

şi Ghibelinii care se certau între ei şi 
care l-au izgonit  pe Dante Alighieri 
din Florenţa? Mai ştie cineva nume-
le Principelui Nebun care şi-a ruinat 
regatul făcând Teatrul de la Bayreuth 
a lui Richard Wagner? 

Cultura are puterea extraordi-
nară de a rezista; oricât ar distruge, 
oricât ar interzice cărţile,  autorităţile 
nu le vor învinge niciodată. Pentru că 
oamenii au scris deja mai mult decât 
pot uita. Şi cred eu că dacă vreodată 
omenirea va pieri de pe pământul 
acesta, după ultimul om va mai exista 
încă ultima carte. De aceea, când 
vorbim despre cărţi, vorbim despre 
însăşi existenţa umană. Câtă vreme 
va exista singurătate pe lume, vor 
exista şi cărţi. Câtă vreme vor exista 
întrebări la care nu s-a răspuns încă, 
va exista o carte care va fi  deschisă. 

Forţa culturii și a poeziei este 
extraordinară şi depăşeşte orice altă 

Varujan Vosganian

„Despre uitare, răzbunare, iertare”
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fascinaţie. Dacă Biblia a exercitat asu-
pra omenirii o asemenea forţă nu se 
datorează în primul rând faptului că 
ea este izvor de credinţă, ci mai ales 
faptului că ea este izvor de poezie. 
Ceea ce face ca Biblia să aibă această 
putere emoţională este forţa sa poe-
tică. Este primul mare poem în proză 
al omenirii. Cartea lui Iov este primul 
poem liric din istoria lumii, este po- 
vestea la persoana I a unei suferinţe 
de neînchipuit. Ecleziastul pune în-
trebări pe care omenirea le-a repetat 
într-una de atunci, fără a găsi răspun-
sul la toate întrebările. 

În a II-a Epistolă către Corin-
teni a Sfântului Apostol Pavel este 
o descriere, o defi nire a iubirii ne-
condiţionate pe care n-a egalat-o 
nicio operă de artă de atunci şi până 
acum. Dacă există o şansă pentru 
oameni să se regăsească în aceeaşi 
ideogramă, aceea este cultura. Ştiţi, 
chinezii au avut un imperiu nesfârşit 
şi foarte diferit, de la Uyghurii Mongoli, 
până la Mările Galbene. Şi neştiind 
ei cum să-şi ţină imperiul laolaltă, au 
reuşit să găsească soluţia. Au spus: 
ce avem noi toţi oamenii în comun? 
Noi toţi când privim o pasăre, vedem 
pasărea şi atunci au creat o ideo-
gramă în formă de pasăre. Ei bine, sis-
temul de ideograme a ţinut Imperiul 
Chinez unit. Dacă noi vreodată vom 
avea şansa unui sistem de ideograme 
care să-i ţină pe oameni uniţi, acela va 
fi  cultura; deoarece cultura este sin-
gura care învinge fără să lase în urmă 
învinşi. Este singura care cucereşte 
fără să umilească. Aşadar când vor-
bim despre carte, este, după opinia 
mea, cel mai elocvent elogiu adus 
condiţiei umane. Nu mai vorbim de 
faptul că spre deosebire de istorie, 
care vorbeşte despre învingători, car-
tea vorbeşte și despre învinşi. Ce uşor 
e să învingi când ai forţa de partea ta! 
Ce greu este însă să rămâi tu însuţi 
când eşti slab şi când n-ai decât con-
vingerile tale. 

În istorie moartea are multe ze-
rouri. Moartea nu emoţionează. În 
Holocaust au murit 6 milioane de 
oameni; un 6 urmat de 6 zerouri. 
Dacă, însă, mergi la Yad Vashem, la 
Memorialul Holocaustului, acolo este 
o cămăruţă care are un cer pe care 
jocurile de lumini imaginează stele şi 
o voce aşa, ca o Psaltire neadormită, 
repetă la nesfârşit numele copiilor 
ucişi în Holocaust. Când auzi numele 
copiilor, abia atunci înţelegi adevăra-
ta dimensiune a tragediei. Marea 
diferenţă dintre cultură şi istorie este 
că în cultură se dă nume suferinţei. 
În cultură moartea nu are zerouri, 
fi ecare moare pentru sine, fi ecare 
suferă pentru sine şi de aceea cultu-
ra este mai convingătoare, pentru că 
acolo având nume, priveşti în ochi pe 

cel care suferă, pe cel care moare. De 
aceea, toate cărţile de Istoria lumii nu 
fac atât cât face Quo vadis a lui Henryk 
Sienkiewicz pentru a ne vorbi despre 
suferinţele creştinilor din primul secol. 

Dacă ar fi  să vă fac o istorie a 
economiei politice fără să-i folosesc 
nici pe Chenin, Smith, Ricardo, nici pe 
Marx, pe John Stuart Mill, nici pe alţii, 
ar fi  sufi cient să iau cărţile lui Balzac 
despre ascensiunea burgheziei, căr-
ţile lui Zola despre lupta de clasă, a 
lui Anatole France şi Roger Martin 
du Gard Despre decăderea burgheziei 
ca să vă explic ce s-a întâmplat pe 
lumea asta. Nu există nimic care să se 
fi  petrecut pe această planetă care să 
nu se regăsească în cultură. De aceea 
când vorbim despre Provocările 
Culturale, vorbim de fapt despre 
adevărata luptă a lui Iacob cu îngerul, 
care face să-ţi schimbe viaţa şi care te 
ajută să treci frontiere. 

Şi acum trecând la această temă, 
pornim chiar de aici, de la frontieră... 
Noi, generaţia mea, a copiilor trişti 
născuţi după război, a fost cea mai 
norocoasă generaţie din întreaga 
istorie a lumii. Ce înseamnă şansă? 
Şansă înseamnă să treci o frontiera, 
pentru că orice frontieră înseamnă 
diferenţa. Noi am fost singura generaţie 
de la sirieni şi babilonieni sau de la 
Ninive (ştiţi că a fost un istoric, Kra-
mer, care a spus că istoria începe de 
la Ninive), suntem singura generaţie 
care a trecut în timpul vieţii sale fron-
tiera dintre două secole, două mile-
nii şi dintre două sisteme, economi-
co-sociale diferite. Aşa că Dumnezeu 
ne-a dat o mare şansă de a înţelege, 
şi ne-a dat o mare şansă de a alege. 
Viaţa este o permanentă opţiune. 
Chiar atunci când nu ne dăm seama, 
chiar atunci când trebuie să alegem, 
să cumpărăm un produs banal, 
alegem între magazinele de unde 
să cumpărăm, rafturile din acel maga-
zin, chiar şi atunci când ne aşezăm  
împreună la masa de seară... totul e 
opţiune. 

Există opţiuni care nu se ex-
clud una pe alta, există însă şi opţi-
uni fundamentale. Noi, românii, de 
multă vreme am fost puşi în per-
manenţă în faţa unui şir de opţiuni. 
Nu întotdeauna am fost conştienţi 
de asta, uneori ne-am lăsat mânaţi 
să alegem, alteori am avut curajul 
de a alege. E o mare diferenţă între 
trecut şi memorie. Trecutul are o di-
mensiune strict temporală. Trecutul 
este cronologie. Trecutul are un sens 
ca şi timpul, implacabil, ireversibil. 
Memoria aparţine prezentului, nu 
trecutului. Noi românii trăim împre-
ună cu memoria noastră în prezent, 
noi românii trăim împreună cu morţii 
noştri, noi nu ne-am împăcat încă 
cu morţii cei noi. Sigur, cu morţii cei 

vechi ne-am împăcat, i-am aşezat în 
cărţile de istorie, i-am pus în icoane, 
i-am aşezat pe statui, pe unii i-am 
brodat în macrameuri, nu ne înfi oară 
cu nimic profi lul lui Burebista sau 
imaginea lui Decebal pe Columna lui 
Traian sau imaginea, deşi e dramatic 
în felul ei, a răsculaţilor de la Bobâlna, 
din vremea lui Doja sau din vremea 
lui Horia, Cloşca şi Crişan... Însă 
atunci când îi vedem nici măcar nu 
observăm că sunt acolo, observăm 
că nu sunt acolo, poate că dacă n-ar 
fi  o statuie a lui Ştefan cel Mare la Su- 
ceava ne-am mira că nu este, dacă 
este, aproape că nu observăm pentru 
că deja i-am asimilat, ne-am împăcat 
cu ei, ei nu ne întreabă nimic, ei pur 
şi simplu privesc, cu îngăduinţă, cum 
trecem. 

În schimb morţii cei noi – nu ne-am 
împăcat cu ei; morţii cei noi sunt 
aceia care au murit în locul nostru, 
pentru ca noi să trăim în locul lor. Şi 
aici intervine uriaşa diferenţă dintre 
trecut şi memorie. Trecutul e la locul 
lui, undeva îndărăt, memoria este 
însă vie, memoria se naşte cu fi ecare 
copil, memoria este un mod de a 
valoriza trecutul. Memoria constitu-
ie sistemul de valori al unei naţiuni. 
Dacă ai să întrebi doi evrei despre 
Holocaust, îţi vor vorbi la fel. Dacă ai 
să întrebi doi armeni despre Genocid, 
vor avea aceleaşi amintiri. Dacă ai să 
întrebi doi români despre comunism, 
s-ar putea să fi i surprins, s-ar putea 
să găseşti două răspunsuri diferite, 
ceea ce înseamnă în mod tulburător 
că spre deosebire de Holocaust şi 
Genocid, care au fost traume comune 
pentru popoarele care au trecut 
purgatoriul lor, comunismul nu este 
o traumă comună pentru poporul 
român. Nefi ind o traumă comună 
pentru poporul român nu am găsit 
nici leacul, nu am reuşit să ne lecuim. 

Odată, la Berlin prezentam tra-
ducerea unei cărţi de nuvele în care 
era vorba despre perioada asta şi 
cineva din sală mi-a reproşat că noi 
românii ne despovărăm greu de co-
munism, demantelăm greu structuri-
le comuniste şi i-am spus: dumneata 
n-ai dreptul să ne judeci, dumneata 
eşti german, dumneata te-ai de-
nazifi cat pentru ca nişte armate de 
ocupaţie ţi-au dictat regulile. Dacă 
n-ar fi  fost armatele de ocupaţie, 
denazifi carea Germaniei s-ar fi  făcut 
mult mai greu decât decomunizarea 
României. Aţi avut Tribunalul de la 
Nürnberg, unde au judecat ameri-
cani, ruşi, englezi, francezi. Cine ar fi  
judecat la Nürnberg dacă n-ar fi  venit 
americanii, ruşii şi englezii? Cine ar fi  
fost germanii care să aibă dreptul să 
judece? Cine ar fi  fost cei care să se-
lecteze pe cei care au dreptul să ju-
dece?
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Imaginați-vă că asta a fost situ-
aţia noastră în România, noi a trebuit 
să ne exorcizăm singuri, noi a trebuit 
să găsim singuri calea, noi a trebuit să 
ne găsim singuri judecătorii care să 
judece şi nu i-am găsit. Noi, poporul 
român, de atunci şi până acum 
încercăm în permanenţă să alegem 
între uitare, răzbunare şi iertare. Te 
întânleşti la tot pasul cu răstălmăciri 
ale fenomenului Piteşti, cu tot felul 
de interpretări ciudate ale Revoluţiei 
române, cu tot felul de mineriade, cu 
ce s-a întâmplat la Târgu Mureş, nu 
mai vorbesc de evenimente care s-au 
petrecut foarte recent şi toate astea 
vin din faptul că noi, poporul roman 
nu ne-am vindecat traumele şi nu de 
azi, de ieri, ci în toată istoria noastră 
recentă pe care o socotesc după cel 
de-al Doilea Război Mondial. 

Uitarea..., unii spun că este cea 
mai bună soluţie. Lasă lucrurile aşa 
cum sunt. Uitarea însă înseamnă in-
diferenţă, uitarea înseamnă să nu 
înţelegi. Ceea ce uiţi se răzbună întot-
deauna, ceea ce uiţi nu moare şi nici 
nu ştii când se întoarce. Ni s-a întâm-
plat de multe ori în istoria românilor 
să ne confruntăm  cu situaţii, lucruri, 
lozinci, fanatisme pe care le credeam 
de mult uitate şi care s-au reîntors. 
După părerea mea, uitarea este o iluzie. 

Răzbunarea este cea mai pericu-
loasă dintre toate. Ce spune răzbunarea? 
Tu ai vărsat sângele alor mei, eu mă 
voi răzbuna vărsând sângele alor tăi. 
Dar cât sânge „de-al tău” trebuie să 
vărs ca să răzbun sângele alor mei? 
Nu există o aritmetică a sângelui, 
nu există o ecuaţie care să pună faţă 

în faţă sângele nostru cu sângele 
vostru; nu există nicio soluţie in-
ventată de Dumnezeu prin care să 
lecuieşti o suferinţă deschizând o 
alta. Răzbunarea niciodată nu alină 
suferinţele, ci multiplică suferinţele. 
Mai mult decât atât, răzbunarea este 
ca un fel de Scară a lui Iacob, dar pe 
marginile treptelor nu stau îngeri, 
ci demoni. Fiecare treaptă pe care o 
calci, cere o alta, fi ecare răzbunare pe 
care o faci, cere o altă răzbunare. Răz-
bunarea este fără de sfârşit. De aceea, 
dintre toate, probabil că răzbunarea 
este cea mai greşită cale. Încercând 
să ignori dreptul la suferinţă a celui-
lalt, comiţi o mare eroare pentru că 
lacrimile din ochiul tău nu trebuie 
niciodată să te împiedice să vezi lacri- 
mile din ochiul celuilalt. 

Iertarea... Iertarea este cea mai 
responsabilă dintre toate. Spre deo-
sebire de uitare, care nu are nevoie 
de nicio explicaţie, iertarea trebuie 
explicată. Trebuie să ştii de ce ierţi, 
pentru că, spre deosebire de uitare 
şi răzbunare, iertarea are o mare res- 
ponsabilitate. Când ierţi, trebuie să 
ştii că lucrurile nu se vor mai petrece 
a doua oară, altminteri nu e iertare, 
e un fel de uitare mascată. Evreii, şi 
nu toţi, i-au iertat pe germani, însă 
pentru că Willy Brandt s-a dus şi a 
îngenunchiat în faţa Ghetoului din 
Varşovia şi şi-a cerut iertare. Aşadar, 
ca să ierţi ai nevoie de cineva care să 
îşi asume. Nu poţi ierta decât dacă cel 
care a făcut lucrurile acelea, îşi asumă 
faptele acelea, ceea ce înseamnă că, 
spre deosebire de uitare care este un 
monolog, iertarea este dialog. Ai nevoie 

de un interlocutor. În iertare, trebuie 
să fi e cineva care să ierte şi cineva 
care să fi e iertat. Dacă ierţi fără să fi e 
cineva care să fi e iertat, aceea nu este 
iertare, ci este uitare. După opinia mea, 
unul dintre cele mai măreţe gesturi 
de demnitate umană este să fi i capa-
bil să ierţi ceea ce pare de neiertat. 
Dacă reuşeşti să treci într-atât peste 
propria suferinţă, gândindu-te că 
gestul tău va evita ca pe viitor ast-
fel de suferinţe să se mai petreacă, 
atunci înseamnă că tu, cel puţin, vei 
fi  mântuit. 

Întorcându-ne la noi, la români, şi 
privind la această dilemă, noi am avut 
o combinaţie ciudată de răzbunare şi 
de uitare şi foarte rar am avut puterea 
sufl etească de a ierta. Pot să vă dau 
câteva exemple: am privit odată un 
fi lmuleţ de un minut la BBC care ară-
ta înmormântarea lui Jan Palach, stu-
dentul care în ianuarie 1969 şi-a dat 
foc la Praga pentru a protesta împo-
triva ocupaţiei ţării sale, Cehoslova-
cia, de către trupele Armatei Roşii. 
Filmuleţul nu făcea decât să arate 
pelerinajul cehilor şi slovacilor în 
faţa catafalcului acelui student. Peste 
un million de cehi şi slovaci au par-
ticipat la acele funerarii. Acum să ne 
mutăm în primăvara lui 1989, în care 
Liviu Babeş şi-a dat foc pe pârtia de 
la Poiana Braşov, protestând împotri-
va abuzului sistemului comunist. N-a 
ştiut nimeni nimic. Mergeţi astăzi pe 
stradă şi întrebaţi de Liviu Babeş. În-
trebaţi tinerii. Există o Troiţă în Poiana 
Braşov care aminteşte de numele lui 
unde nici un schior nu se opreşte să 
se reculeagă, în timp ce Jan Palach 
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are un monument în Praga, are chiar 
şi un asteroid cu numele său, astfel că 
dacă planeta nu va mai fi , Jan Palach 
să continuie să trăiască acolo în ceruri. 
Călin Nemeş, care a murit de două 
ori, a lăsat  câteva cuvinte care ar tre-
bui puse ca motto în cărţile de isto-
rie. Călin Nemeş este un necunoscut 
astăzi. Elisabeta Rizea este, şi ea, un 
martir vinovat pentru că amintirea ei 
continuă să trăiască. Elisabeta Rizea... 
toate încercările noastre de a pune o 
statuie în faţa casei Presei Libere nu 
au avut niciun rezultat. După atâţia 
ani, numele acestor tineri, în loc să 
fi e pentru generaţia tânără de azi un 
model de martiriu, precum cei 40 de 
Mucenici, este înecat în tot felul de 
ocări.

Eu zic aşa: dacă nu reuşim să 
ne împăcăm cu morţii cei noi, nu 
vom reuşi să construim nimic de aici 
înainte. Memoria este însoţitorul 
nostru. Fără memorie nu putem avea 
viitor. E uşor să ne răzbunăm, dar asta 
nici nu stiţi cât ne-ar costa. Vă aduceţi 
aminte, în 1990, cât de mulţi strigau: 
ce ai făcut în ultimii cinci ani? Nu am 
auzit nicio voce care să spună: ce o 
să facem în următorii cinci ani? Pe 
vremea aceea ne preocupam mai 
mult să ne răzbunăm, decât să con-
struim. Noi am intrat pe poarta cea 
mare a libertăţii cu spatele. Noi, în 
loc să limpezim viitorul, încercăm să 
descălcim trecutul. Din păcate, noi 

am ratat momentul 1990, pentru că 
Revoluţia asta a venit pe neaştep-
tate. A venit atunci când românii se 
obişnuiseră cel mai bine cu comunis-
mul. În al doilea rând, noi nu am avut 
nicio structură de luptă împotriva 
comunismului. La noi, protestele au 
fost sporadice, e drept, unele eroice, 
dar nimeni n-a organizat nimic. Noi 
n-am încercat să luptăm împotriva 
sistemului, noi am încercat să ocolim 
sistemul. Noi căutam soluţii individuale. 

În timpul comunismului, niciun 
român nu şi-a imaginat postco-
munismul. Noi am fost crescuţi cu 
sentimentul că va fi  comunismul 
veşnic. N-o să găsiţi nici la Noica, nici 
la Stăniloae, nici la Steinhardt, nici la 
marii noştri poeţi, nici la Marin Sores-
cu, care era dispus să ia în băşcălie 
orice, nici la Monica Lovinescu sau la 
Virgil Ierunca, n-o să găsiţi la nicunul 
măcar o întrezărire a postcomunis-
mului. Acest concept: postcomunis-
mul românesc. Noi am fost crescuţi 
cu sentimentul că nimic nu se va 
mai schimba. Nimeni nu ne-a educat 
să fi m liberi. Am privit la maturitate 
marea, dar fără să ştim să înotăm. În 
1990 m-am întânlit cu Regele Mihai 
care mi-a spus: „uite, eu a trebuit să 
plec, m-am trezit în 1948 într-o lume 
străină în care nu ştiam ce să fac pen-
tru că eu am fost educat să fi u rege”. 
Acum privea descumpănit lumea din 
jurul lui. 

Noi n-am fost pregătiţi să fi m 
liberi, am început să înfulecăm pe 
nemestecate libertatea şi am început 
să omitem să ne educăm copii pen-
tru a fi  liberi. Noua generaţie care nu 
a cunoscut comunismul este mult 
mai vulnerabilă la fanatismele, la ega- 
litarismele, la obsesiile, la globalis-
mele comunismului decât suntem 
noi. E o mare răspundere să reparăm 
culpa istorică în care am trăit şi să-i 
educăm pe copii noştri în spiritul li-
bertăţii. Nu poţi să educi copii fără să 
le inoculezi şi sentimentul patriotic, 
care nu poate să dureze cât durează 
un meci de fotbal, care nu este atât 
de legat de teritoriu, pe cât e legat 
de cultură. Şi atunci ne reîntoarcem 
de unde am început şi să spunem că 
şansa noastră şi pentru reformarea 
clasei politice şi pentru spiritul antre- 
prenorial şi pentru etica economiei 
de piaţă şi pentru o justiţie care se 
referă la valoarea umană, toate astea 
capătă o puternică dimensiune cul-
turală, pe care dacă suntem îndea-
juns de modeşti şi de smeriţi putem 
s-o găsim deschizând o carte. Mulţu-
mesc!

* Conferința „Despre uitare, răz-
bunare, iertare”, susținută la Centrul 
de Cultură „George Apostu” pe 21 
februarie 2020
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Al cincilea volum de poezie 
semnat Varujan Vosganian se intitu-
lează, cu o expresivitate pe care ma-
turitatea artistică o cruță de emfază, 
Ei spun că mă cheamă Varujan (Bu-
curești, Art, 2019). Enigma fi ligranată 
în titlu pornește surpriza retorică din 
automatismul întrebării subînțelese 
(cine spune?), dezvăluind treptat un 
răspuns aproape sistematic, edifi cat 
piesă cu piesă, pe spirala semnifi -
cației orientate anagogic: „o cântare 
a treptelor, ar zice psalmistul” (Tăcerea 
din jur și liniștea din mine).

Defi nitoriu din (poemul reliefat 
tipografi c drept inaugural și intitu-
lat) Prefață, autorul își propune o 
coerență lirică atipică actualelor „se-
zoane” literare, combinând fantezia 
debordantă cu transparența verbală 
într-o privire mai presus de ochi. 
Fiindcă scrie „despre lucrurile care nu 
s-au întâmplat dar nu se mai întorc”. 
E asumată, astfel, calea metaforei 
ce refuză închiderea confortabilă în 
cercurile fi nitudinii: „despre drumul 
prea scurt ca să pot ajunge/ la capătul 
lui”. Deoarece frâna sau piedica se va 
dovedi mai curând epică, diegetică, 
narativă: „povestea cercului spune că 
oriunde-ncepi/ povestea-i aceeași și-n 
orice punct/ ea se poate sfârși” (Poves-
tea cercului). Dar încurajată convin- 
gător de formula versului alb, des-
tinat parcă existențial unei formule 
lirice asumate apăsat: „în poezia asta 
niciun vers nu ajunge/ la capătul lui/ 
iubește pentru că este/ fără pereche” 
(Declarație de dragoste în versuri albe)

Rezultanta nedesăvârșire evi-
dențiază astfel formula unui apolinic 
al realismului (formației intelectuale, 
probabil), ce a învățat ori își amin-
tește (sau ambele împletite în vârte-
jul unui sens platonician) jocul cu 
oglinzi al copilăriei: „despre fi rimituri-
le de la masa de seară/ când ceva din 
mine mă vinde/ despre gândurile care 
se repetă la nesfârșit/ ca-ntr-o oglindă 
așezată în fața oglinzii”.

Algoritmul deschiderii spre poe-
zia lui Varujan Vosganian este, după 
cum se observă, refl exul paradoxal aso-
ciat unei stilizări luminoase a limba-
jului. Ca un accent de romantism su-
bit într-o oază de clasicism moștenit 
odată cu respectabila, impunătoarea 
tradiție retorică a unui neam ales prin 
exil și cultură. Cum ar spune Solo-
mon Marcus, „Paradoxul a fost mereu 
considerat prețul pe care-l plătim pentru 
a nu fi  rezistat tentației transgresării 

unor limite impuse.” (Paradoxul, Bu-
curești, Albatros, 1984). Fiind poezia 
limbajul cel mai egotist, idiolect prin 
excelență, ce-și asumă identitatea 
singularității exacerbate în negare. 

Volumul conține un număr 
important de poeme în care para-
doxul țese atmosfera propice meta-
forei, dintre care se impun: Ca și cum 
(„rămân pe peron și privesc minute în 
șir/ cum mă îndepărtez de mine (...) 
încerc să ies din marginile trupului/ ca 
și cum nașterea ar putea fi / o alegere 
proprie (...) ca și cum, cu ochii închiși, 
în extaz/ după noaptea de iubire cu 
moartea/ ea naște un copil care poar-
tă/ numele meu”), Visul („mi-ar plăcea 
să fi u brațul/ lui Venus din Milo (...) și 
pe care-l așază sub cap/ când doarme 
și visează/ la brațul ei”), Chat („ți-aș 
fi  cules fl ori potrivite pentru orice-
anotimp (...) am făcut dragoste fără 
prejudecăți/ iar dacă am fost sinceri 
până la capăt/ am avut și orgasm în 
același timp (...) vine prima zăpadă și 
nu înțeleg/ cum de cerul întunecat lasă 
să cadă/ o ninsoare așa luminoasă”) 
și nu numai. Poetul atinge chiar mă-
iestria pseudoparadoxului aproape 
verosimil, ca în Luna lui mai: „trăiesc 
pe jumătate, nimic n-are capăt/ întâia 
amintire pe care am pierdut-o/ e chiar 
nașterea mea/ ce-am uitat ar alcătui 
o viață de om/ și omul acela dacă l-aș 
întâlni pe stradă/ poate nici nu l-aș re-
cunoaște”.    

Dar o primă cheie de lectură se 
întrevede încă din charismaticul text 
al romanului Cartea șoaptelor (Iași, 
Polirom, 2017), unde se urzește o ini- 
țiatică împletire între poezie și proză, 
lirism și poveste, individ și neamul 
său: „Primul meu învățător a fost un 
înger bătrân. Cel care ne-ar fi  privit de 
departe, în fundul curții, ar fi  văzut un 
copil așezat la poalele unui nuc uriaș. 
De fapt, eu ședeam la picioarele îngeru-
lui aceluia bătrân, care era învățătorul 
meu. Umbra lui mirosea a iod și dege-
tele mele, scriind, se pătau cu umbrele 
lui, ca sângele închegat. Încât nu mai 
știam a cui rană era, a mea sau a lui. 
De la el am învățat că numele nu-ți 
este de niciun folos. Chiar și pe al meu, 
să îl scriu fără majusculă, ca pe numele 
unui copac sau al unei jivine. Vorbeam 
între noi fără cuvinte și era bine, ca 
atunci când alergi desculț prin iarbă. 
(...) Într-o zi, îngerul bătrân a dispărut. 
Am privit nedumerit nucul, trunchiul 
lui gros, frunzele mustoase. Pe crengi 
au coborât păsări. Toamna, vântul a 

scuturat crengile și nucile au căzut pe 
pământ. Le-am spart coaja și le-am 
mâncat. Erau gustoase. Am mâncat 
din trupul lui. De atunci nu l-am mai 
căutat pe îngerul bătrân.” 

Declanșat de forța acestei nostal-
gii originare, romanul e împânzit de 
adânca poezie a unei senzorialități cul-
turale aparte, cu care se mândrește, 
pe bună dreptate, poporul armean. 
Copilul ascuns după povestitor crește 
în bogăția de sensuri a unei sensibi- 
lități etnice fortifi cate până și de fobia 
dispariției, a extincției, a împrăștierii 
prin lumea largă. Presiunea acestui 
inventar caleidoscopic de sensuri și 
semnifi cații de-a dreptul mnemoteh-
nice explică reacția poetului Varujan 
Vosganian împotriva unui univers 
simbolic destul de autoritar. Cum ar 
spune în poemul Lăsați-mă să uit!: 
„eu vreau să plăsmuiesc și memoria/ 
nu plăsmuiește/ mi se agață de glezne 
ca o pedeapsă”. 

Bineînțeles că vorbim de un joc 
estetic asumat, lucid ancorat în con-
venție. Totuși, volumul sublimează 
nevoia evadării autorului din imaginarul 
comun al neamului său, care, prin 
energia impusă de supraviețuirea 
la scara istoriei, riscă să strivească 
personalitatea creatoare sub moște-
nirea memoriei colective. Iar proba 
de forță a acestei rupturi e dată de 
imaginarul pronunțat logocentric și 
metafi zic al poeziei alexandrine a lui 
Varujan Vosganian, unde simfonis-
mul sinestezic al simțurilor îndelung 
exersate cultural de poporul său sunt 
lăsate mai degrabă în penumbră. 

Din cealaltă parte a ordinii dis-
cursului, alt vers al poemului Prefață 
defi nește maturitatea ca nevoie de 
claritate a poveștii, oricât de dureros 
ar pune aceasta în lumină conturul 
morții revelate odată cu ea: „despre 
frica de a iubi înainte de a fi  iubit/ des-
pre așternutul rămas după o noapte 
de dragoste/ ca un mormânt răscolit”. 
De unde și trăsătura fascinantă a 
romanului anterior citat, subliniată 
de maniera în care este pus la lucru 
procedeul transgresiunii spre lirism 
a fiecărei traume asumate emoțional 
odată cu episoadele poveștii memoriei. 
Suferința accentuată a acestei moște- 
niri de familie și de neam ar putea explica 
nevoia acută de disociere a eului liric, per-
manent amenințat de poverile grele, tot 
mai dificil de purtat, ale unei istorii trăite 
într-un registru aproape la fel de concret 
ca prezentul.

Daniel Ștefan Pocovnicu

Lirismul răzvrătit al numelui
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Rezultă de aici un apofatism liric 
elaborat ca unică țintă a paradoxu-
lui dominant, soluție statuată fără 
ezitare în poemul Psalm: „tu ne-ai 
rămas ultima speranță, Doamne/ ne 
rugăm ție, să nu exiști!”. Negația e, în 
cazul poeziei lui Varujan Vosganian, 
miza extremă a unui lirism expansiv 
și reactiv la orice fel de îngrădire în 
cuvânt. De unde și titlul volumului, Ei 
spun că mă cheamă Varujan, semnalul 
nevoii de eliberare din chingile oricărei 
apartenențe, la trib sau orizont, din ima- 
nența dublată ocrotitor-amenințător 
de transcendent. Obrăznicia acestei 
autoreferințe e exacerbată până la 
nimicul de extremă densitate al găurii 
negre ce s-ar putea intitula chiar EU.

Dintr-o asemenea perspectivă, 
devine mai limpede observația lui 
Pierre Hadot, cum că „metoda ab-
stractizării a putut fi  considerată o 
metodă negativă” (Apofatism și te-
ologie negativă in Exerciții spirituale 
și fi losofi e antică, Paris, Albin Michel, 
2002). Argumentația lirică pronunțat 
fi ltrantă cu care operează și se apără 
poetul e oferită vizibilului de poemul 
Numele meu: „ei spun că mă cheamă 
Varujan/ dar dacă-i așa, e spre folosul 
lor/ numele meu le aparține lor, nu 
mie// ceva din mine e mai vechi decât 
cartea/ cu coperți de argint/ decât 
cristelnița de argint, decât pasărea/ 
cu clonț de argint/ din care picură unt- 

delemnul/ ceva din mine e mai vechi 
decât orice bucată de-argint/ e, mai 
degrabă, o bucurie a argintului/ o lim-
pezime a apei”.

Poezia se defi nește acum drept 
supremă formă de libertate amăgin-
du-se ferm că ar putea scăpa până și 
de numele dăruit prin botez. În acest 
mod, lirismul sapă în fi surile subtile 
ce abia dacă despart limbajul comun 
de percepția colectivă. E o rafi nată 
semantică subiectivă din care se în-
fi ripă fi ecare germene al poeziei. 
Apofatismul adecvat clipei pune ac-
cent pe ultima șansă acordată spirit-
ului omenesc, aceea a unei coerențe 
neașteptat de gravitaționale. Ca și 
cum greșeala ar fi  dăruită împotriva 
căderii, trasată în logica libertății cen-
trifuge, a rezistenței și pasiunii ce re-
constituie inocența alteră: „călătorim 
pe un fel de bandă a lui Moebius/ într-o 
lume nemărginită, deși înțesată/ de 
frontiere (...) totul în jurul nostru cădea 
numai noi/ ne înlălțam în păcat (...) 
vom fi  iertați, căci am păcătuit cu ochii 
închiși” (Înălțarea prin păcat).

Dar de unde această rebelă 
reacțiune față de propriul nume? 
Poate din conștiința unei paradoxale 
evidențe a faptului abia ghicit, mai 
mult intuit, apoi îngroșat cu trăsă-
turi de autorefl exivitate pândită de 
emfază, că numele lăsat prin botez 
face parte dintr-o poveste, pe care 

Varujan Vosganian a depănat-o cu 
răbdare și farmec în proza sa? În timp 
ce, în teritoriul poeziei, a ajuns să 
se simtă familiar iscodindu-și un fel 
de nenume. Elementar, mai presus 
de natura lucrurilor, fi e și primordi-
ale, metafi zic într-un fel corporal ce 
ne amintește că fi losofi a a început, 
cândva în Grecia, prin derivarea ide-
alismului din conștiința trezită a ide-
alizării pe care numai dragostea o 
poate performa. Drept pentru care 
revendică un teritoriu de paradoxală 
apropiere între abstract și concret, 
între material și ideal: „privesc marea 
și nu-i zăresc nici capătul/ nici adân-
cul/ deci mă pot închina ei/ o iubesc 
cu lăcomia mea pământeană/ ea mă 
îmbrățișează așa cum niciodată/ n-o 
vor face alte femei// prin sângele meu 
urcă popoarele mării/ „va fi  cândva”, 
spun ele c-un glas/ care sună ca piatră 
pe piatră/ povestea noastră se adaugă 
celorlalte/ cu ultima sufl are a celor îne-
cați/ valurile repetă o mantră” (Zeița 
mării). 

Mai presus de abstractul foarte 
personal al poetului, poezia sa re-
vine periodic la teroarea istoriei, de 
unde evadarea presupune înmulțirea 
metaforică a simbolurilor tutelare, ca 
în Pălăria domnului Fibonacci: „lepus 
domini veșnică jertfă/ din sângele lui/ 
pe câmpul înverzit picură macii”. Așa 
se rostește rugăciunea apofatică în-
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verșunată împotriva artei, îndelung 
exersată, a fricii, invocație a leacuri-
lor indicibile pentru teroarea istoriei. 
Cum, în Cartea șoaptelor, ni se sugera: 
„Dacă nu ar fi  ales, dintre fi ințele vii, 
mielul ca simbol al jertfei, Dumnezeu 
ar fi  ales cu siguranță rodia. (...) Rodia, 
mielul tăcut al Domnului.” 

Pe fi liera acestui simbolism ex-
ploatat plural, ca o infl orescență a 
convergențelor dintre sufl etul nea- 
murilor și dorința stringentă de 
creație originală a individului, poemul 
Te rog, domnule temnicer confi rmă 
registrul retoric al tezelor camufl ate 
metaforic: „eu n-am fost crescut să 
fi u liber/ pe cerul meu/ stelele aveau 
deja nume/ un pas urma pe altul, so-
roc după soroc. De aceea, domnule 
temnicer, nu închide poarta,/ lasă-mă, 
o clipă măcar, să mă-ntorc.// Morții 
mei sunt mai mulți/ și mai lipsiți de 
păcat/ ei mă așteaptă la capătul dru-
mului răbdători/ un trecut care nu-și 
mai aduce aminte de mine/ viitorul de 
care nu-mi aduc aminte deloc/ ca niște 
umeri colțuroși care se rotunjesc sub 
mantii.” 

Este neamul acesta „privilegiat”, 
deopotrivă cu un dar și o năpastă is-
torică, sarcina grea a poetului ce se 
zbate asemenea unei păsări cu ari-
pile crescute din versuri spre a-și lua 
zborul din hățișul frumos și întorto-

cheat al tablelor de legi, obiceiuri și 
patimi ale tribului. Cine a audiat con-
ferința lui Varujan Vosganian Despre 
uitare, răzbunare, iertare (susținută 
la Centrul de Cultură „George Apos-
tu” din Bacău, în cadrul manifestării 
Provocări colocviale din data de 21 
februarie 2020, ocazie în care a fost 
prezentat și volumul acesta de poezie) 
cunoaște problema „nearsă” a ne-
putinței iertării călăului detașat de 
vina sa, ferm dezinteresat de iertare. 
Ce instalează o dependență, o sclavie 
simbolică a victimei înlănțuite de 
amintirea nestinsă a călăului. 

După lectura acestui volum de 
poezie și audierea argumentului pro-
pus publicului băcăuan, ne rămâne, 
totuși, a medita și a ne întreba mai 
departe dacă iertarea are, într-adevăr 
și în orice circumstanță, nevoie de 
pocăința călăului. Nu e cumva aceas-
ta o capcană simbolică ce ne face 
mai mult rău decât orice altceva? Noi, 
românii, fi ind oarecum obișnuiți să 
nu primim, aproape niciodată, niciun 
fel de scuze. Să fi e, într-adevăr, acesta 
algoritmul ancorării, al întemnițării, 
al blocării noastre într-un trecut din 
care nu putem, nu avem cum să 
evadăm? Adică, implicit, și o scuză? 
Grea întrebare la scara acestor vremuri!

La care, Varujan Vosganian 
răspunde pătrunzător în poemul 

Stigmatele: „Trăim vremuri când revo- 
luțiile și-au pierdut din prestigiu,/ iar 
eu, de cealaltă parte, deschid ferestrele 
larg/ și strig oricui ar vrea să m-as-
culte:/ „Fericiți aceia ce iartă, că numai 
ei se pot lecui!”/ Apoi caut stigmatele 
primite de bunicul meu, Setrak Meli-
chian,/ pe când alerga spre mare, la 
poalele muntelui Musa,/ fără să știe că 
vaporul izbăvitor plecase.” 

Astfel încât să evidențieze neo-
bosita întoarcere a poveștii biogra-
fi ce către poezie, mișcare esențială 
pentru această scriitură, necesar a fi  
citită ca și cum ai încolți-o într-o am-
buscadă a lecturii. Ceea ce permite 
inclusiv decriptarea unei subtile „in-
vitații” formulate odată cu poemul 
Scriu în tăcere: „e-o lașitate să vorbesc 
despre mine// ca și cum în locul meu 
ar trăi altul/ca și cum aș cumpăra o 
oglindă/ cu chipul meu de-a gata în 
ea/ și aș arăta-o lumii (...) să scriu 
despre mine, în schimb, iată/ adevăra-
ta-ndrăzneală/ vorbesc în tăcere, 
strig în tăcere/ fi ecare zi e o sâmbătă 
a morților/ poezia mea e tăcută ca o 
pâine rotundă/ care și ea se frânge-n 
tăcere”. Sibilină chemare adresată 
cititorului să-și întredeschidă liniștea 
lecturii personale fi e și în câteva suc-
cinte notații.
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Într-adevăr, rândurile de față au 
pornit de la o notă de subsol dintr-un 
studiu al unui mare teolog contem-
poran, André LaCocque, care mi-a 
fost de folos în comentariul meu 
despre Cântarea cântărilor. Am scris 
în câteva rânduri despre această 
celebră secvență a Vechiului Testa-
ment, încercând de fi ecare dată să 
contest, cu argumente, comentariul 
blasfemic al lui Michel Onfray din 
„Prigoana plăcerilor”. Dar în ultima 
vreme îmi reproșez, nu cu mare zel 
însă, că scriu mai mult despre „cei 
vechi” decât despre contempora-
neitate, ca și cum n-aș fi  conectat la 
prezent, că aș fi , așadar, anacronic. 
Nu neg faptul că am rămas fascinat 
de greco-latinitate (și nu numai), 
poate și pentru că, demult, aparent 
inexplicabil, oamenii puneau preț 
pe educație, cunoaștere, înțelep-
ciune. Tot din vechime însă vine și 
nevoia unor semeni de-ai noștri de 
a se face cunoscuți cu tot dinadinsul. 
Astăzi, oameni de felul acesta doresc 
cu orice preț să ajungă „pe sticlă”, 
așa cum se spune, oferindu-și viața 
intimă pe tavă în emisiuni de televi-
ziune de prost-gust, dar care fac ra-
ting prin zecile de mii de spectatori 
care le consumă. Tot astfel se întâm-
plă și pe rețele de socializare, prin 
intermediul cărora majorității medi-

ocre i se pare că devine interesantă 
în măsura în care postează imagini 
cu pisica personală. La alt nivel, de 
exemplu,  mai-marii statului român 
și-au făcut obiceiul de a se gratula 
reciproc prin atributul de „infractor”, 
care e degradant dacă un judecător 
nu a hotărât încă în ce măsură o ast-
fel de afi rmație corespunde adevăru-
lui. Între timp, o pandemie nouă 
bântuie lumea, aparent mai delicată 
decât ciuma din Florența pe care o 
prezintă Boccaccio în primele pagini 
ale „Decameronului”. Statele Europei 
se întrec în a-și declara contaminații 
cu noul coronavirus, cât și decese-
le produse de acesta; în Coreea de 
Nord, liderul politic suprem ba este 
mort, ba se plimbă cu trenul per-
sonal: când se ascunde, când apare 
inopinat, așa cum îi stă bine unui lider 
impredictibil, agresiv și necontrola-
bil, cum îl consideră  Occidentul: în 
sfârșit Rusia își declară, de-o vreme, 
contaminații și morții de covid-19; 
China, cu modelul său politic și eco-
nomic hibrid (comunist și capitalist), 
de succes cel puțin până ieri, e în 
expansiune agresivă; în America de 
Sud, pandemia își vede de treabă; 
dinspre Africa, paradoxal, nu prea vin 
vești; în Australia sunt semne de re-
laxare a măsurilor dure luate împotri-
va dușmanului nevăzut; Statele Unite 
arată cu degetul spre China, punând 
pe seama ei apariția virusului ucigaș, 
a cărui acțiune nefastă e pe punctul 
de a pune pe butuci economia lumii. 
Și, peste toate, o mulțime de teorii 
ale conspirației... Poate avea drep-
tate cineva să susțină că dacă unii 
dintre conducătorii lumii ar citi di-
mineața, la cafea, o poezie, altele ar 
fi  hotărârile lor de peste zi. Dar cine 
își imaginează că s-ar putea întâmpla 
așa ceva gândește utopic. Completez 
tabloul acesta cu „mârâitul” marilor 
puteri economice și militare ale lumii, 
care, uneori, își arată mușchii une- 
le către altele. Expansiunea teribilă 
a mass-mediei ne-a făcut să vorbim 
mult, dar să comunicăm puțin, astfel 
că, până la urmă, implozia adevărului 
și explozia subiectivității au (re)creat 
o epocă a post-adevărului, înteme- 
iată pe naivitate, pe lipsa de educație, 
ca să nu spun pe „prostie”, toate având 
legătură cu lipsa de discernământ. 
Această lume postmodernă, în sub-
sidiar, a început un război împotriva 
tuturor valorilor consacrate, fără să 

pună adesea nimic în loc.
Am făcut, fără să-mi fi  propus, 

multă publicitate cărții lui Michel 
Onfray, „Prigoana plăcerilor”, la care 
m-am raportat adesea polemic. 
N-am putut suporta probabil „răuta-
tea” autorului acestei cărți, virulența 
cu care atacă el iudeocreștinismul în 
toate dimensiunile sale, în numele 
„descreștinării moralei sexuale”. Pe 
scurt, spun că Onfray n-a ținut cont, 
uneori, în demonstrațiile sale de 
contextul social, politic și moral al 
secolului întâi de după Hristos, când 
pâinea, circul, gloria, banii, plăcerile, 
distracția erau în prim-plan, cum sunt 
și astăzi, de altfel, relativizând valo-
rile morale. Extremele n-au generat 
niciodată în lume Binele. E limpede 
că această concepție „libertară” din 
sfera sexualității, integrată în fi lozo-
fi a hedonistă a lui Michel Onfray sau 
Pascal Bruckner, se potrivește mai de-
grabă „rafi naților” oricărei epoci, iar 
nu oamenilor comuni, care nu prea 
știu ce să facă cu libertatea. Bruckner 
și Finkielkraut, în cartea lor „Noua de-
zordine amoroasă”, fac o precizare de 
care nu țin cont atunci când susțin că 
„excepția este singura lege în amor”. 
Așadar, de ce am conferi vieții intime 
a unor indivizi mai mult sau mai puțin 
celebri, puțini la număr totuși, valoare 
generală? Rafi nații sexului ar vrea să 
extindă un mod libertar de abordare 
a acestei probleme la scara întregii 
societăți. Dacă este susținută o ast-
fel de fi lozofi e de viață, într-o lume 
dominată dintotdeauna de medio- 
critate, ar însemna să se transforme 
povestea Sodomei într-un manual 
de predare în școală. Pentru că – nu-i 
așa? – ținta vieții nu este cunoașterea 
(de sine), ci plăcerea. Pornografi a de 
pe internet o dovedește... Pe de altă 
parte, cealaltă extremă are legătură 
în mare măsură cu „ura” împotriva 
trupului și a nevoilor acestuia,  pe 
care creștinismul a instituit-o într-un 
moment al istoriei când valorile mo-
rale deveniseră arbitrare, iar viața in-
dividului obișnuit, fără nicio valoare. 
Așa se explică, poate, rapiditatea cu 
care mulțimile din Imperiul Roman 
s-au convertit la creștinism. Bogăția, 
faima, plăcerile etc. n-au fost, canti-
tativ, niciodată pentru toți, acestea 
dovedindu-se până la urmă ținte ilu- 
zorii într-o lume care începea să-și 
dorească un reviriment și un Sens 
al vieții în stare să depășească ime-

Dan Petrușcă

Pornind de la o notă de subsol
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diatul. Sunt însă de acord cu Michel 
Onfray, dintr-o altă carte a sa, „Scurt 
manifest hedonist”, în care el afi rmă 
că persecutații creștini au persecutat 
la rândul lor, absurd și tragic, pe cei 
care nu erau de acord cu ei, uitând 
parcă mila creștină și iubirea de 
aproapele atunci când au închis școli-
le fi lozofi ce, au distrus bibliotecile, au 
vandalizat templele păgâne, au dărâ-
mat teatrele, rescriind trecutul sub 
semnul Vechiului și Noului Testament. 
Sau arzând pe rug, până târziu, în 
Evul Mediu, pe cei care susțineau, de 
exemplu, că Pământul se învârtește 
în jurul Soarelui... Pe de altă parte, co-
mentatorii Bibliei, oameni cu păcate, 
deveniți uneori sfi nți, au deturnat câ-
teodată mesajul, creând o „fi lozofi e de 
viață” care a marcat profund evoluția 
societății din ultimele două milenii în 
Europa, inclusiv a iubirii...

Alegorie teologică sau erotism 
debordant?

Amintesc iarăși aici că „poemul” 
Cântarea cântărilor n-ar fi  încăput în 
Vechiul Testament dacă n-ar fi  fost in-
terpretat, mai întâi, de antici ca o ale-
gorie teologică, adică o poveste de 
„iubire” dintre Dumnezeu și poporul 
ales sau dintre Iisus și biserica sa. 
Modernii au îndrăznit să citească 
acest text ca pe un poem profan de 

dragoste, fără a-i diminua cu nimic  
valoarea, deoarece, de fi ecare dată, 
ieșea la suprafață „iubirea”, ca esență a 
condiției umane, singura care scoate 
pe individ din animalitate, trans-
formându-l în Om. Acum mă voi în-
toarce la „Prigoana plăcerilor”, unde 
Michel Onfray, un contemporan, de-
turnează înțelesurile subtile din Cân-
tarea cântărilor, atât din rea-credință, 
cât și, uneori, din neștiință. Pe scurt, 
Onfray atacă pe cei ce se iubesc în 
Cântarea cântărilor, acuzându-i că 
au o „Gândire de palavragii, de vo-
yeuriști, de eshibiționiști, în niciun 
caz de inși ai faptei”... Că francezul 
are informații incomplete despre 
Cântarea cântărilor o dovedește fap-
tul că numește ca puncte de plecare 
posibile ale minunatului „poem” 
biblic doar „Epopeea lui Ghilgameș” 
și mitul grecesc al lui Eros și Psyche, 
pe care evreii, popor vechi, locuind 
pe țărmulul estic al Mării Mediterane, 
trebuie să le fi  cunoscut. Probabil că 
Onfray are în vedere aceste surse ca 
posibile modele de experiențe ero-
tice. În ce fel „Epopeea lui Ghilgameș” 
ar fi  o „sursă” a Cântării cântărilor nu 
ne spune francezul. El e preocupat să 
denigreze pe protagoniștii poemu-
lui, nu să limpezească lucrurile căt de 
cât. 

Pornind de la disocierile pe 
care Octavio Paz, în cartea sa „Du-

bla fl acără”, le face între sex, erotism 
și dragoste, pot afi rma că erotismul 
reprezintă, în istoria omului, o eman-
cipare în raport cu sexul. Acesta din 
urmă are legătură doar cu instinctul: 
e orb, e monoton, urmărește strict 
reproducerea. Spre deosebire de sex, 
erotismul caută plăcerea, nu repro-
ducerea. În „Epopeea lui Ghilgameș”, 
după cum se știe, regele Urukului 
afl ă că în pustie există cineva care, 
prin puterea sa fi zică, îi pune în peri-
col autoritatea. De aceea, regele Ghil-
gameș trimite o curtezană, o „fi ică 
a plăcerii”, sfătuind-o pe aceasta să 
se dezbrace atunci când va apărea 
Enkidu la adăpătoare. Ceea ce se și 
întâmplă. Dezbrăcându-se, curteza-
na își dezvăluie farmecele, oferind 
„fi arei cu chip de om”, cum este nu-
mit în epopee Enkidu, prima lecție 
de voyeurism din istoria consemnată 
a omenirii. Câtă vreme voyeurismul și 
eshibiționismul n-au conotații mal-
adive, ele țin mai degrabă de o nev-
oie estetică, în care farmecul trupului 
se dezvăluie într-un spectacol erotic 
menit să genereze plăcere. S-a dove-
dit, în timp, că acest aspect e valabil 
atât pentru bărbați, cât și pentru fe-
mei. Nevoia de contemplare a unui 
trup are legătură doar cu omul. Iar as-
pectul acesta ține de educație, cu alte 
cuvinte, se învață de la alții. E dovedit 
așadar că încă din preistorie a apărut 
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o piață care răspundea acestor nevoi 
specifi c umane. Andrei Oișteanu, în 
„Sexualitate și societate. Istorie, reli-
gie, literatură” (Editura Polirom, Iași, 
2016, p. 347), citează pe un Jean Bot-
tero, „Totul începe la Babilon”, care 
preciza, simtomatic, că Enkidu, trăind 
până atunci împreună cu animalele, 
după ce o posedă pe curtezană, „iese 
din natură și intră în cultură”. Altfel 
spus, se civilizează. Erotismul țintește 
plăcerea sexuală, însă nediferențiat. 
Prin erotism, cel care caută plăcerea 
își subordonează „obiectul” erotic, nu 
ține cont de individualitatea acestu-
ia. Așadar, căutătorii de plăcere se 
raportează la celălalt/ cealaltă ca la un 
„obiect”, iar lumea e plină de obiecte 
erotice, unele fi ind „de cumpărat”. 
Iubirea, în schimb, reprezintă o eman-
cipare în raport cu erotismul. Ea are 
nevoie nu numai de trup, ci și de 
sufl et. Iubirea este rezultatul unei 
alegeri, de un trup anume, dar, mai 
ales, de un sufl et anume. Trăirea ple-
nară a iubirii este, mai întotdeauna, 
deasupra nevoii strict sexuale. Iubi-
rea ne smulge din animalitate, fi e și 
pentru câteva clipe. De aici decurge 
fascinația pe care această relitate 
profund umană a exercitat-o asupra 
celor care și-au îngăduit s-o trăiască.

 Revenind la Michel Onfray, mi 
se pare că el nu ia în seamă niște re-

alități fundamentale, care țin atât de 
conținutul, cât și de structura Cântării 
cântărilor, de la care pornisem. Sunt 
mulți exegeți care au demonstrat că 
autorul poemului a fost unul indi-
vidual, cult și anonim, care a adaptat 
infl uențele „străine”, de altfel vizibile, 
la tradiția poporului său. Acest crea-
tor era bine familiarizat cu „plastica 
egipteană”, după cum am aminteam 
și altă dată, astfel că plasarea în timp 
a acestui „poem” după fuga evreilor 
din Egipt este motivată. Afl ăm infor-
mații și o bibliografi e pe măsură din 
„Cuvântul traducătorului”, semnat de 
Ioan Alexandru la propria traducere 
a Cântării cântărilor, carte cunoscută 
multora... Citindu-l pe Michel Onfray  
din „Prigoana plăcerilor”, se poate 
observa că eseistul n-a cunoscut nici 
în germană, nici în traducere o carte 
a egiptologului Siegfried Schott, tra-
dusă cu câțiva ani în urmă de doamna 
Viorica S. Constantinescu, în care se 
afl ă Cântarea inimii fericite, un poem 
de dragoste din literatura Egiptului 
antic, cu o structură dialogată, ca 
aceea a Cântării cântărilor din Vechiul 
Testament, în care femeia îndrăgos-
tită afi rmă, asemenea Sulamitei, că 
este „bolnavă de iubire”, iar bărbatul 
îndrăgostit își numește iubita „soră”, 
într-o bună tradiție a egiptenilor de 
demult. 

Cum au mai spus-o atâția alții 
înaintea mea, e bine să reamintesc 
ideea că, din pricina vocabularului 
foarte îndrăzneț, Cântarea cântărilor 
a străbătut interpretări simbolice/ 
alegorice ca să poată intra în canon. 
Dacă interpretarea alegorică pre-
supune un „cod” (mirele și mireasa 
sunt fi e Dumnezeu și poporul ales, 
într-o relație de iubire, pentru evrei, 
fi e Iisus și biserica lui, pentru creștini), 
putem susține ideea că în Cântarea 
cântărilor există și un „cod erotic”, 
dacă admitem că această secvență 
biblică celebră ar putea fi  un poem 
profan de dragoste, așa cum susțin 
mulți cercetători moderni. Se pare 
că Michel Onfray nu a descifrat acest 
cod erotic (sau nu a vrut să-l desci-
freze), propunându-și să facă din cei 
ce se iubesc în Cântarea cântărilor 
niște voyeuriști și eshibiționiști care își 
refuză plăcerea și bucuria sexului în 
numele unui extaz erotic steril. Nimic 
mai fals. Mă voi ajuta iarăși de André 
LaCocque și Paul Ricœur și de cartea 
lor, intitulată „Cum să înțelegem Biblia”, 
Iași, Editura Polirom, 2002. André 
LaCocque, mare teolog, cunoscător 
al limbii ebraice, printre altele, în 
primul studiu al cărții, „Crăpături 
în zid”, în nota 69, de subsol, p. 42, 
afi rmă lămurit și în cunoștință de 
cauză: „În ebraică, adesea și în alte 
culturi, «a mânca» este folosit meta-
foric pentru relațiile trupești”. Sunt 
multe exemple în Biblie care susțin 
această realitate: „Zis-a acela către 
fi icele sale: «Dar unde este acela? De 
ce l-ați lăsat? Chemați-l și dați-i să 
mănânce pâine!» Și a rămas Moise la 
omul acela și i-a dat pe fi ica sa Sefo-
ra de soție./ Aceasta, luând în pânte-
ce, a născut un fi u” (Ieșirea 2, 20-22). 
Sau, în altă parte: „Așa este purtarea 
unei femei desfrânate: ea mănâncă 
și își șterge gura și zice: «N-am făcut 
nimic rău!»” (Pilde 30, 20). De aseme-
nea, tot în Pilde (9, 5) și tot metaforic, 
Înțelepciunea personifi cată în femeie 
îi ademenește pe bărbați în casa ei, 
ca să mânânce și să bea, adică să aibă 
relații erotice: „«Veniți și mâncați din 
pâinea mea și beți din vinul pe care 
l-am amestecat cu mirodenii»”. 

Acum să vedem ce se întâmplă 
în Cântarea cântărilor 2, 4, când fe-
meia îndrăgostită spune: „El m-a dus 
în casa de ospăț și sus, drept steag, 
era iubirea”. Putem gândi că, în 
„casa de ospăț”, îndrăgostiții ar 
trebui „să mănânce”; imediat însă, 
în Cântarea 2, 6, înțelegem ce ur-
mează să se întâmple, tot din vorbele 
femeii (Sulamitei), fi indcă în casa de 
ospăț se consumă altă hrană: „Stânga 
sa este sub cap la mine și cu dreapta 
mă cuprinde”. Tot astfel, după cum 
putem vedea în Cântarea 4, 12, băr-
batul îndrăgostit elogiază trupul iu-N
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bitei: „Ești grădină încuiată, sora mea, 
mireasa mea”, iar femeia, înțelegând 
„metafora” grădinii, îl îndeamnă: „iar 
iubitul meu să vină, în grădina sa să 
intre și din roadele ei scumpe să cu-
leagă, să mănânce”. Dincolo de sim-
bolul cunoașterii, pe care „mărul” îl 
presupune, l-aș întreba pe Michel 
Onfray ce sens „se ascunde” în cu-
vintele Sulamitei, din Cântarea 2, 2: 
„Cum este mărul între copaci, așa este 
dragul meu între fl ăcăi. Să stau la um-
bra mărului îmi place, dulce este ro-
dul lui în gura mea”. Numai o femeie 
care iubește poate spune aceste cu-
vinte despre „rodul” bărbatului.  Dacă 
„a mânca”, așa cum susține și André 
LaCocque, este folosit metaforic pen-
tru relațiile trupești înseamnă că în-
drăgostiții din Cântarea cântărilor știu 
mult mai mult despre dragoste decât 
crede, tendențios, Michel Onfray. Iar 
elogiul frumuseții trupului, pe care 
și-l fac reciproc cei doi protagoniști, 
este oare generat de fascinația celui 
care iubește? Asemenea lui Alain 
de Botton, în „Eseuri de îndrăgostit”, 
nu vom putea hotărî niciodată în ce 
măsură iubim o persoană fi indcă este 
frumoasă sau este frumoasă pentru 
că o iubim.

Voi susține ceea ce am mai afi r-
mat și altă dată... Într-o lume a prezen- 

tului în care iubirea este adesea si-
nonimă cu dorința sexuală și în care 
practicarea sexului are un rol tera-
peutic, cum susțin psihologii, psihi-
atrii și sexologii, Cântarea cântărilor 
este o pledoarie pentru o realitate 
„simplă”: omul ar trebui să facă dra-
goste mai ales atunci când are (cât 
de cât!) sentimente pentru „obiec-
tul” pasiunii sale erotice și, dacă s-ar 
putea, în condiții de reciprocitate, 
oferind posibilitatea „obiectului” 
să devină „subiect”. Iubirea nu ge-
nerează într-un cuplu un raport de 
subordonare, ci unul de egalitate. 
Pentru această bucurie, printre altele, 
puține la număr, viața merită trăită.
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Cartea examinează felul în care 
forțele primejdioase, emanate de 
Primul Război Mondial, au culminat, 
cu profunde cruzimi și distrugeri greu 
de imaginat, în timpul celui de-al Doi-
lea Război Mondial – epicentrul (ală- 
turi de genocidul fără precedent, de 
care nu ar putea fi  separat) și episodul 
determinant al istoriei zbuciumate a 
Europei în secolul XX. (Ian Kershaw)

Ian Kershaw este un istoric bri-
tanic, bine cunoscut iubitorilor de 
carte istorică din România, prin trei 
apariții anterioare: Hitler, germanii 
și soluția fi nală (Meteor Press, 2010), 
Hitler (Meteor Press, 2012), Sfârșitul. 
Rezistența sfi dătoarea și înfrân-
gerea Germaniei lui Hitler, 1944-
1945 (Corint, 2013). Iată că, după o 

așteptare de câțiva ani avem prilejul 
de a semnala o nouă carte a lui Ian 
Kershaw*, consacrată Europei între 
1914-1949. Acest prim volum – dintr-o 
lucrare concepută în două volume -, 
este structurat în 10 capitole prece-
date de o Prefață și o Introducere și 
urmate de o Bibliografi e selectivă (28 
de pagini), indice, ilustrații, hărți, tre-
buia, inițial, să se încheie în 1945, dar 
din anumite motive cercetarea a fost 
extinsă până în 1949. Așadar, prima 
jumătate a veacului al XX-lea a fost 
marcată de desfășurarea a două con-
fl agrații care au devenit mondiale 
punând la grea încercare civilizația și 
existența vieții pe Terra. În fi ne, după 
1945 foștii aliați s-au afl at într-un Răz-
boi Rece care a durat alte câteva de-
cenii: Extraordinar de dramatic, de 
tragic și nemaipomenit de fascinant, 
acest secol a găzduit istoria marilor 
prefaceri și a unor transformări ului-
toare. De-a lungul secolului XX, Europa 
a parcurs drumul către infern și retur. 
Continentul care, vreme de un secol 
după 1815, s-a mândrit cu poziția sa la 
apogeul civilizației a căzut, între 1914 
și 1945, în rovinele barbariei (p. 23). Al 
doilea volum, încă nescris va aborda 
perioada de după 1950. Prin urmare, 
Ian Kershaw dorește să explice cum a 
ajuns Europa în pragul catastrofei, în 
prima jumătate a secolului XX, apoi, 
cum s-a redresat punându-se bazele 
unei noi Europe prospere, care a 
renăscut în mod miraculos. După răz-
boiul franco-prusac (1870-1871) 
încheiat cu constituirea Imperiului 
German, se părea, că Europa intrase 
într-o epocă de stabilitate (la belle 
époque), care a durat, din păcate, 
până în 1914. În acest interval de 
timp s-au constituit două alianțe mili-
tare: Puterile Centrale (Germania și 
Austro-Ungaria în 1879, la care a ad-
erat Italia în 1882 și România în 1883) 
și Antanta (Franța, Rusia, Marea Brita-
nie), cele două blocuri tatonându-se 
în eventualitatea unei confruntări. 
De remarcat dorința și perseverența 
Germaniei lui Wilhelm II de a egala 
Marea Britanie ca putere maritimă, 
revendicându-și, totodată, dreptul 
de a avea colonii. Deși până la izbuc-
nirea Marelui Război au mai existat 
confl agrații (războiul ruso-japonez, 
1905, războiul burilor, războaiele bal-
canice), se sconta pe evitarea unui 
confl ict major, cu toate că mulți 

oameni politici europeni îl socoteau 
de neevitat și necesar, mai curând 
decât mai târziu. Așadar, lipsea cau-
za, oferită de asasinarea lui Franz Fer-
dinand și a soției sale, Sofi a Chotek, la 
Sarajevo (28 iunie 1914). Până la iz-
bucnirea războiului, Europa cunoscu-
se, într-adevăr, o epocă de prosperi-
tate economică și culturală. Marele 
capitale europene Paris, Berlin, Viena 
rivalizau în realizări arhitecturale, ar-
tistice și culturale, iar München, Pra-
ga, Budapesta, Sankt-Petersburg con-
tribuiau la înfl orirea culturii. La 
Londra – capitala fi nanciară a lumii – 
economia era mai importantă decât 
cultura, deși acolo a existat cercul 
Bloomsbury, din care făcuse parte 
Virginia Woolf. Periodic, era actualizat 
antisemitismul (v. Léon Poliakov), în 
Franța, afacerea Dreyfus, iar în Rusia, 
Serghei Nilus redactează la sugestia lui 
Nicolae II Protocoalele înțelepților 
Sionului. Apar noi științe în dorința 
de ameliorare a rasei umane (Eu-
genia, inițiată de Sir Francis Galton, a 
se vedea în acest scop Ce este Eu-
genia? de Leonard Darwin, 1941, Școa-
la Poporului, București), teorie antici-
pată de contele de Gobineau (1816-
1882), cu Eseu despre inegalitatea 
raselor umane. Se comit pogromuri 
contra populației evreiești și armene, 
apoi în coloniile din Africa. În fi ne, 
după asigurarea dată de Germania, 
Vienei (cecul în alb) și neacceptarea 
de către sârbi a ultimatumului dat de 
Viena, la sugestia Rusiei, războiul în-
cepe pe 28 iulie 1914. Evitarea lui ar fi  
fost posibilă având în vedere că la 
sfârșitul veacului XIX și începutul 
secolului XX mulți suverani europeni 
căzuseră victimă unor asasinate. Ger-
mania se temea de încercuire din 
partea Rusiei și a Franței, având 
pregătit un plan de atac contra Hexa- 
gonului încă din 1905, conceput de 
von Schlieff en, iar după înfrângerea 
Franței, Germania urma să atace Ru-
sia. Evident, greșala de a lupta pe 
două fronturi se va repeta și în al Doi-
lea Război Mondial. Toți participanții 
erau stăpâniți de frică, dar sperau că 
războiul va fi  de scurtă durată, până 
la Crăciun. Surprinde entuziasmul 
populației din capitalele europene. 
Toate armatele erau incomplet echi-
pate: lipseau căștile de oțel, măștile 
de gaze, puștile (în armata rusă) etc. 
Înaintarea Germaniei condusă de 

Europa între 1914-1949
Ionel Savitescu
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Moltke este oprită pe Marna (6-9 sep-
tembrie 1914) de Joff re, iar în Est, 
Hindenburg și Lundendorf înving pe 
ruși la Tannen- berg și Lacurile Mazu-
riene, apoi se trece la un război pe 
poziții și tranșee. Alte bătălii în-
verșunate în Vest au fost la Verdun, 
Somme, Arras, Ypres, Cambrai, Amiens. 
La Somme și Cambrai se folosesc tan-
curile, iar la Ypres gazele toxice de 
către germani. La sfârșitul lui august 
1916, România intră în război de par-
tea Antantei, dar curând Capitala și o 
bună parte din țară este ocupată de 
Mackensen. Revirimentul se produce 
în vara lui 1917, când la Mărășești, 
Mărăști și Oituz trupele române înving 
armatele germane, victorii ne-
menționate de Ian Kershaw. Pentru 
refacerea armatei române, Franța a 
trimis o Misiune Militară condusă de 
generalul Berthelot. După ocuparea 
Capitalei se comite greșeala ca 
Tezaurul României să fi e trimis la 
Moscova în două tranșe. Singura 
bătălie navală dintre fl otele germane 
și britanice, 31 mai 1916, Iutlanda a 
rămas indecisă, apoi Germania trece 
la războiul submarin, ce va determi-
na intrarea Americii în război. Ambe-
le tabere forțează victoria schimbând 
adesea șefi i de Stat-Major. În Rusia se 
produce revoluția din februarie 1917, 

Nicolae II abdică, apoi în octombrie 
comuniștii conduși de Lenin (sosit în 
Rusia cu ajutorul Germaniei) preiau 
puterea, se negociază pacea cu Ger-
mania (3 martie 1918, Brest-Litovsk), 
umilitoare pentru Rusia, apoi pe 7 
mai 1918, la București pacea între 
Puterile Centrale și România. Însă, în 
Vest, armatele germane nu obțin vic-
toriile scontate, încât apare legenda 
că Germania nu fusese învinsă în 
lupte, ci cu un pumnal înfi pt în spinare 
de forțele socialiste (p. 93-94). Wil-
helm II abdică, iar pe 11 noiembrie 
1918, la Compiègne, Matthias Erzberger 
semnează, din partea germană, armi-
stițiul. Dintre mărturiile de război 
este citată și aceea a lui Adolf Hitler: 
că sacrifi ciile de pe front aveau să fi e 
utile dacă în urma lor rămânea o nați-
une mai pură și curățită de tot ceea 
ce era străin (p. 98). Războiul a con-
tribuit la slăbirea întregii Europe: 
milioane de morți, răniți, foamete, 
epidemii, încât refacerea țărilor be-
ligerante a fost anevoioasă. Marele 
Război fusese defi nit ca Războiul care 
să pună capăt tuturor războaielor. 
Apar noile ideologii: comunismul, 
fascismul, nazismul, care au pregătit 
terenul pentru o nouă confl agrație. 
În Europa de Vest au loc înmor-
mântări ale unor soldați necunoscuți 

cu ceremonii impresionante și deși 
Ian Kershaw scrie că Aceste comemo-
rări naționale ale celor căzuți în luptă,... 
nu au avut un corespondent și în est 
(p. 141), se poate menționa Mauso-
leul de la Mărășești realizat între 
1919-1938 la inițiativa Societății 
Naționale a Femeilor Ortodoxe din 
România. Peste tot în Europa unde 
ideile comuniste prindeau teren, 
evreii erau activi, încât autenticitatea 
Protocoalelor înțelepților Sionului 
nu era pusă la îndoială. Prin Tratatul 
de la Versailles, Germania este obli-
gată să plătescă 132 miliarde de 
mărci – aur, sumă, în bună parte, nea-
chitată. Din punct de vedere politic, 
harta Europei cunoaște schimbări 
profunde: dispar patru imperii, apar 
noi state, ia fi ință Liga Națiunilor, în 
Italia fascismul și Mussolini domină 
scena politică, iar în Germania, Hitler 
ajunge cancelar (30 ianuarie 1933), 
dată care urma să se dovedească a fi  
un catastrofal punct de cotitură pentru 
istoria Europei... Hitler părea să fi e un 
om de stat mult mai abil decât se pu-
tea deduce din trecutul său de agitator. 
Era pe cale să își schimbe imaginea de 
conducător de partid într-una de lider 
național impunător, p. 265-274. Am-
bii dictatori nutreau gânduri și pla-
nuri de expansiune teritorială. Totuși, 
în pofi da unei relansări generale a 
economiilor, lumea este zdrobită de 
un puternic crah economic (1929), 
cauzat de suprasolicitarea economiei 
americane (p. 200). Indiferent de vi-
cisitudinile politice și economice, 
arta, cultura evoluau: apar noi 
curente artistice, se publică opere 
literare de mare valoare, opere muzi-
cale, noi stiluri arhitectonice, con-
struirea de locuințe pentru populația 
sărăcită. Totuși, perspectiva unui nou 
război devastator i-a determinat pe 
unii creatori de marcă să se sinucidă: 
Virginia Woolf, Robert Musil, Stefan 
Zweig. În Germania, reînarmarea era 
principalul scop al lui Hitler, încât 
perspectiva unui nou război era clară, 
situație observată încă din 1919 de 
mareșalul Ferdinand Foch: Asta nu e 
pace. Este un armistițiu pe 20 de 
ani. În aceste condiții, mișcările de 
dreapta iau amploare în multe țări 
europene, Ian Kershaw face câteva 
afi rmații incorecte la adresa Româ-
niei: astfel, la pagina 242 scrie: Carol 
al II-lea, care fusese forțat să renunțe la 
dreptul  la tron în 1925, din cauza 
amantei sale care era pe jumătate 
evreică,... Adevărul e că principele 
Carol II a renunțat la tron de bunăvoie 
ca și în timpul Marelui Război, când a 
fugit de pe front la Odesa, unde s-a 
căsătorit cu Zizi Lambrino. La pagina 
306, Kershaw scrie: Cum România ieșise 
foarte bine din război, dublându-și teri-
toriul (în special în dauna Ungariei, dar N
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și în dauna Rusiei, Bulgariei și a Aus-
triei), la prima vedere, nu este clar de ce 
fascismul s-a dovedit atât de atractiv 
în această țară. În realitate, România 
și-a recuperat vechi teritorii luate 
abuziv în 1775 (Bucovina) de 
habsburgi, Grigore Ghica III a protes-
tat la Înalta Poartă și este asasinat, 
apoi în 1812 (Basarabia) de către 
Alexandru I, Cadrilaterul fusese obți-
nut în urma celui de-al Doilea Război 
Balcanic, iar Transilvania, Banatul, 
Crișana și Maramureșul s-au unit cu 
România în urma adunării de la Alba 
Iulia (1 decembrie 1918), an în care și 
Bucovina și Basarabia au revenit la 
patria-mamă, însă numai până în 
1940, când succesiv pierdem Basara-
bia, Ardealul de Nord și Cadrilaterul. 
În ceea ce privește legionarismul 
românesc, subiectul a fost tratat atât 
de istorici români, cât și de străini. Le-
gionarismul s-a dorit o mișcare de 
purifi care a nației măcinată de insta-
bilitate politică și corupție, iar Codreanu 
este asasinat la ordinul lui Carol II, 
Mișcarea fi ind preluată de Horia 
Sima. Legionarismul românesc, fas-
cismul italian și nazismul german 
s-au născut ca o replică la comunis-
mul sovietic. În Uniunea Sovietică, 
Stalin rămâne singurul conducător, exi- 
lându-l pe Troțki, apoi, expulzându-l, în 
sfârșit, dezlănțuie Marea Teroare în 
armată și în partid: Niciodată în istorie 
nu se mai întâmplase ca un guvern să 
terorizeze atât de mulți cetățeni fără 
motiv și fără milă (p. 341). În Germa-
nia, Hitler ajunge la putere și în-
dreaptă țara spre un nou război și 
revendicări teritoriale, încălcând pre-
vederile Tratatului de la Versailles. 
Obținând puterea totală în stat, Hitler 
era obsedat de două probleme, 
dorind să șteargă rușinea din 1918: 
eliminarea evreilor și spațiul vital 
(Lebensraum). Curând, Hitler între-
prinde acțiuni de purifi care a nației, 
evreii emigrează în masă, iar cei 
rămași sunt supuși persecuțiilor, cul-
minând cu Noaptea de Cristal (9-10 
noiembrie 1938). Totuși, în pofi da 
represaliilor și a situației economice 
difi cile, canalizată spre reînarmare, 
Hitler a permis ca în 1936, Germania 
să organizeze Jocurile Olimpice de 
vară la Berlin, eveniment neamintit 
de Kershaw. Cei trei dictatori Musso-
lini, Hitler, Stalin se pregăteau pentru 
o nouă confruntare armată, deși erau 
conștienți că reînarmarea propriilor 
armate era costisitoare și de durată. 
În acest sens, Hitler vedea ieșirea din 
criza economică printr-un război 
rapid contra Occidentului (Marea 
Britanie și Franța), apoi să se răfuiască 
cu Uniunea Sovietică ce-i devenise o 
obsesie, voind ca până la Ural să facă 
autostrăzi și ferme germane care să 
asigure hrana unei populații în 

creștere. În mod neașteptat dictatorii 
Europei se vor confrunta în războiul 
civil din Spania, unde au luptat și căzut 
în lupte legionari români. Pentru a-și 
impune voința, Hitler face schimbări 
în armată și guvern, numind oameni 
docili care-i acceptau politica re-
vanșardă: Viziunea neschimbată a lui 
Hitler, ajungând să fi e împărtășită de 
persoane cu greutate din complexul 
militaro-economic, era că numai răz-
boiul și acapararea de noi resurse eco-
nomice puteau rezolva problemele 
Germaniei (p. 391). Axa Roma-Berlin- 
Tokyo îngrijora Occidentul. Perspec-
tiva unui război pe mai multe fronturi 
era un coșmar pentru ambele tabere. 
Remarcabil e faptul că Hitler i-a 
păcălit pe diplomații britanici Halifax 
(care-l socotea în jurnal foarte sincer) 
și Neville Chamberlain (spunea des-
pre Hitler că era un om în care se putea 
avea încredere atunci când își dădea 
cuvântul, p. 404). Astfel, Hitler ane-
xează Austria, Cehoslovacia, apoi 
produce derută prin tratatul cu Uni-
unea Sovietică (Era cea mai cinică 
înțelegere imaginabilă. Totuși, ea avea 
sens pentru ambele părți. Germania își 
delimitase frontul estic, iar Uniunea 
Sovietică cumpărase timp pentru a-și 
consolida apărarea, p. 419), atacă Po-
lonia (ce va provoca Marea Britanie și 
Franța să-i declare război), țară 
împărțită cu Uniunea Sovietică (de 
neînțeles, de ce puterile occidentale 
nu i-au declarat război), supune alte 
țări europene, provoacă capitularea 
Franței și se pregătește de atacul 
contra Uniunii Sovietice. Pentru a-și 
proteja teritoriul, Uniunea Sovietică 
face, asemenea Germaniei, anexiuni. 
Însă, subestimarea Uniunii Sovietice 
îi va fi  fatală lui Hitler, războiul con-

ceput, iarăși, pentru câteva luni se va 
prelungi, Wehrmachtul împotmolindu-se 
în fața a trei citadele inexpugnabile, 
iar Japonia neatacând Uniunea So- 
vietică în Extremul Orient, nu înțele-
gem de ce Hitler i-a declarat război 
Statelor Unite pe 11 decembrie 1941? 
Războiul se va încheia cu sinuciderea 
lui Hitler și capitularea Germaniei (8 
mai 1945). Atrocități s-au făcut de 
ambele părți. S-a trecut la recon-
strucția Europei, Aliații se despart din 
motive ideologice, peste continent 
abătându-se Cortina de Fier cum a 
denumit-o la Fulton (SUA), Churchill, 
în martie 1946, dar Ian Kershaw con-
sideră că sintagma fusese folosită 
întâi de Goebbels (p. 612). După răz-
boi a urmat pedepsirea vinovaților la 
Nürnberg, vânătoarea de naziști a 
continuat, bunăoară, Adolf Eichmann 
a fost capturat în Argentina, judecat 
și executat în Israel. Europa Occiden-
tală este refăcută cu planul Marshall, 
Uniunea Sovietică inițiază CAER-ul, 
occidentalii înfi ințează NATO-ul, iar 
Uniunea Sovietică Tratatul de la Varșo-
via. Cursa înarmărilor a continuat, 
ambele tabere se priveau cu suspici-
une, temându-se reciproc. Bibliogra-
fi a selectivă, indicele, ilustrațiile, 
hărțile completează o lucrare de ex-
cepție. Așteptăm cu nerăbdare al 
doilea volum. 

*IAN KERSHAW - DRUMUL SPRE 
IAD. EUROPA, 1914-1949. Traducere 
de Alexandru Țîrdea, Ed. Litera, 2017, 
687 p.
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În ultimele șaisprezece luni de 
viață, acest fost conducător modest, 
neadecvat și rigid a îndurat tragedii 
personale într-o țară împinsă la catas- 
trofă, nu în ultimul rând și din cauza 
lui. A fost scutit să mai afl e cele mai 
mari grozăvii ale terorii în masă care a 
urmat, doar fi indcă a fost executat în 
primul an al Revoluției din Octombrie. 
Însă pentru el, ceea ce afl ase deja, chiar 
și din spatele ușilor închise ale locurilor 
întemnițării sale, era deja mai mult 
decât sufi cient. (Robert Service)

Specialist în istoria Rusiei – autor 
al unor biografi i consacrate lui Lenin, 
Stalin și Troțki, așa-numita treime a 
răului (Vladimir Volkoff ) - , Robert 
Service își face intrarea pe piața cărții 
din România cu acest masiv volum 
dedicat țarului Nicolae al II-lea, ul-
timul Romanov al dinastiei respec-
tive, care în 1913 sărbătorise trei 
secole de domnie. Contrar aștep-
tărilor, Robert Service nu examinează 
întreaga existență a țarului Nicolae II, 
ci numai ultimele 16 luni de viață, cu 
insatisfacțiile și neplăcerile abdicării, 
în fi nal, cu execuția sa și a familiei și a 
câtorva apropiați care l-au însoțit în 
detenție. Pentru realizarea acestui 

op, Robert Service a întreprins 
cercetări speciale în arhive, a studiat 
diverse jurnale, s-a servit de o biblio-
grafi e bogată, dând la iveală un 
volum ce cuprinde 49 de capitole la 
care se adaugă ilustrații, hărți, note, 
indice, cuvinte de mulțumire. Așadar, 
Nicolae II era fi ul lui Alexandru al III-lea 
al cărui deces intempestiv a intervenit 
în 1894, contrariindu-l pe Nicolae 
care nu-și dorise să fi e țar. Despre 
viața lui Nicolae II nu afl ăm nimic – 
mediul în care a evoluat, educația, 
inițierea în conducerea imperiului, 
relațiile cu George V și Wilhelm II, 
vizitele întreprinse și primite, printre 
care se poate menționa vizita făcută 
lui Carol I la Constanța în iunie 1914 -, 
Robert Service pătrunde direct în su-
biect relevând deosebirile de optică 
asupra lui Nicolae II, concluzionând: 
În opinia mea, este greșit să preferăm o 
ipoteză în detrimentul celeilalte. 
Adevărul este că Nicolae al II-lea a întrunit 
concomitent ambele categorii de 
trăsături, fi ind un om și un conducător 
complex și contradictoriu (p. 19). Deși 
era căsătorit cu Alexandra (Alix), 
prințesă de origine germană, Nicolae 
II îi ura pe nemți și va face alianță cu 
Franța, spre necazul lui Wilhelm II 

care se vedea situat între doi adver-
sari redutabili, la care se va alătura 
Marea Britanie, consolidându-se ast-
fel Antanta Cordială (Tripla Înțele-
gere), opusă Puterilor Centrale, ambe-
le tabere așteptând un moment 
prielnic pentru începerea ostilităților. 
Motivul l-a constituit asasinatul de la 
Sarajevo, însă și atunci între cancelarile 
europene a existat un schimb de me-
saje care îndemna la prudență și evi-
tarea războiului. Totuși, războiul în-
cepe la sfârșitul lui iulie 1914, din 
dorința Puterilor Centrale de a pedep-
si Serbia. Armata germană încalcă 
neutralitatea Belgiei și a Luxembur-
gului, pătrunde în Franța și se împot-
molește pe Marna și la Verdun, iar în 
Răsărit obține contra Rusiei victorii 
răsunătoare la Tannenberg și Lacurile 
Mazuriene. Adevărul e că declinul di-
nastiei Romanov se simțea de la în-
ceputul veacului al XX-lea, războiul 
pierdut cu Japonia (1904 – 1905), 
nemulțumirile populare care vor 
conduce la o primă mișcare revolu- 
ționară în 1905, refuzul lui Nicolae de 
a întreprinde reforme în favoarea 
poporului, schimbarea miniștrilor 
competenți și promovarea altora ser-
vili, dezacordurile cu Duma de Stat, 
toate vor contribui la scăderea pres-
tigiului lui, la care se adăugau insuc-
cesele de pe front, armata rusă prost 
echipată, înarmată și hrănită era 
sătulă de război, iar dezertările în 
masă erau frecvente. Nicolae II își pe-
trecea timpul la Cartierul General al 
armatei (Stavka), afl at la Moghilev, 
primind zilnic un raport al situației 
militare de pe Frontul de Est de la 
generalul Mihail Alexeev, șef al 
Marelui Stat – Major, Nicolae dorea 
să-și îndeplinească atribuțiile mili-
tare, dar Incovenientul evident era fap-
tul că, prin pregătirea militară, compe-
tențele lui nu erau mai mari decât ale 
unui ofi țer mediocru din regimentul de 
gardă (p. 33). Încrederea pe care 
Nicolae și Alexandra o acordau lui 
Rasputin îngrijora. În fi ne, naționalist 
și antisemit, ca și tatăl său, Nicolae 
era poreclit Nicolae cel Sângeros sau 
Călăul Nicolae. Începutul anului 1917 
este total nefavorabil lui Nicolae, 
Revoluția din Februarie, destabiliza-
rea frontului l-au determinat pe ge- 
neralul Alexeev să-i ceară lui Nicolae 
să renunțe la putere, să abdice în fa-
voarea fi ului Alexei, sub regența 
fratelui Mihail. Astfel, Nicolae este 
primul Romanov care abdică, ceilalți 
Petru III, Pavel, Alexandru II în 1881 

Nicolae al II-lea și Revoluția rusă
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(deși la pagina 50 este menționat 
Alexandru III) sunt asasinați. Alegerea 
lui Mihail nemulțumise Stavka, 
Alexeev pledase în favoarea lui Alexei, 
iar mulțimea de pe străzi se împo-
trivea monarhiei, așa-încât Mihail 
semnează actul de abdicare. Nicolae 
sosește la Țarskoe Selo și este sur-
prins de comportamentul soldaților 
și al ofi țerilor. În sfârșit, după abdicare 
s-a discutat posibilitatea ca familia 
imperială să plece în exil în Anglia: 
Atât regele, cât și cabinetul britanic 
s-au bucurat să poată oferi azil până la 
sfârșitul războiului (p. 75). Întreținerea 
în Anglia urma să fi e subvenționată 
de Guvernul Provizoriu al Rusiei. Până 
la rezolvarea acestei chestiuni, Nico-
lae II își petrecea timpul astfel: plim-
bare, lectură și tăierea lemnelor. Dacă 
Nicolae era atras de lucrări istorice 
referitoare la trecutul Rusiei, Alexan-
dra prefera cărțile religioase și Biblia. 
Chestiunea exilului în Anglia se com-
plică când regele George V devine 
rezervat, apoi în iunie 1917, englezii 
își retrag propunerea de azil politic. 
Prin demisia lui Lvov, Kerenski devine 
premier și hotărăște ca Nicolae și fa-
milia să fi e mutați la Tobolsk fără a le 
dezvălui noul loc al exilului, dar sfătu-
iți să-și ia haine groase. Plecarea spre 
Tobolsk are loc pe 13 august 1917, la 
ora 11 noaptea. Pe 17 august 1917, 
ajung la Tiumen, de unde se continuă 
drumul cu feribotul și ajung la Tobolsk 
pe 19 august, fi ind găzduiți în Casa 
Guvernatorului. Întâmplarea făcuse 
ca Nicolae să mai fi  trecut prin Tobolsk 
în 1891, localitate necuprinsă în 
traseul Transsiberianului, încât prin 
izolare, Tobolskul era un loc ideal 
pentru exil. Vasili Pankratov și Alexandr 

Nikolski erau responsabili cu paza 
familiei imperiale. Între timp, Lenin 
revenise în Rusia cu ajutorul german 
și la 7 noiembrie 1917 (25 octombrie) 
răstoarnă Guvernul Provizoriu, Kerenski 
fuge, iar Guvernul Provizoriu se ri-
sipește. Se alcătuiește Consiliul Co-
misarilor Poporului (Sovnarkom), 
condus de Lenin, iar Troțki devine co-
misar al Afacerilor Externe. Când 
bolșevicii au preluat puterea, Nicolae 
tăia lemne. Printre noii conducători ai 
Rusiei, mulți erau evrei, exlicându-se 
astfel și antisemitismul profund al lui 
Nicolae care-l însărcinase pe Serghei 
Nilus să alcătuiască Protocoalele 
Înțelepților Sionului, un fals istoric 
cu origini obscure, readus la supra-
față în perioadele de criză ale umani- 
tății. Lenin încheiase un armistițiu cu 
Germania spre nemulțumirea lui 
Nicolae, care se explică în Jurnal (p. 
145). Treptat, detenția Romanovilor 
se înăsprește. Pankratov și Nikolski 
au demisionat, iar în Sovnarkom se 
discuta ca Nicolae să fi e adus la Mos-
cova și judecat public. Întreținerea 
Romanovilor este redusă, Nicolae re-
nunță la unele persoane din suita sa 
și micșorează salariul celor rămași. La 
3 martie 1918 (Brest – Litovsk) se 
încheie Tratatul cu Germania, total 
defavorabil Rusiei spre nemulțumirea 
Romanovilor, Alexandra scriind unei 
prietene: Ce vremuri trăim?! Ce ne 
aduce viitorul? Este o pace rușinoasă. 
Este absolut îngrozitor la ce s-a putut 
ajunge într-un singur an. Unica lor re-
alizare este că au distrus totul. Armata 
este anihilată în mare viteză, și atunci 
cum să reziști în fața inamicului? O 
pace umilitoare... A fi  sub jugul nemților 
este mai rău decât sub jugul tătarilor 

(p. 158). În viziunea lui Nicolae, Revo- 
luția din Februarie 1917 era o calami-
tate națională absolută, iar lui Pierre 
Gilliard i-a spus: Am jurat când am ur-
cat pe tron să păstrez intactă forma de 
guvernare pe care am primit-o de la 
tatăl meu și să o predau mai departe 
ca atare succesorului meu (pp. 28 și 
168). La începutul lui aprilie 1918 se 
hotărăște mutarea Romanovilor la 
Ekaterinburg, operațiune condusă 
de Vasili Iakovlev, care-i va preda lui 
Alexandr Beloborodov și Filipp 
Goloșciokin, doi importanți oameni 
politici, care doreau executarea Ro-
manovilor. Intervenise teama ca 
Nicolae ar fi  putut evada în Japonia 
sau în China. Iakovlev (Konstantin 
Miacin), prieten și tovarăș cu Sverdlov, 
îl informează pe Nicolae că deplasa- 
rea familiei se va face în două etape: 
Nicolae și Alexandra, însoțiți de câți-
va membri ai suitei sale și fi ica Maria, 
plecau în primul eșalon, la Tobolsk 
rămânând celelalte fi ice și fi ul Alexei. 
Convoiul era alcătuit din 15 trăsuri. 
Exista primejdia ca Nicolae să fi e ucis în 
timpul călătoriei. Se ajunge la Tiumen, 
iar de aici cu trenul până la Ekaterin-
burg, însă încercarea lui Iakovlev de a 
îndrepta trenul spre Omsk eșuează. 
Afl ând unde este dus, Nicolae ex-
clamă: Aș prefera să merg oriunde, nu-
mai nu în Ural (p. 214). Ajungând la 
Ekaterinburg, pe 30 aprilie 1918, 
Nicolae constată că pe peronul gării 
se afl a o lume ostilă, cineva strigase: 
Arată-ni-l pe parazit! (p. 214). A se ve-
dea și admonestările de la pagina 
217. Avertismenul lui Iakovlev, că 
mutarea Romanovilor la Ekaterin-
burg nu era de bun augur, se ade-
verește. Romanovii sunt cazați în 
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Casa Ipatiev, ce aparținea unui inginer 
și negustor din partea locului, care 
este obligat ca în termen de 48 ore 
să-și părăsească locuința. Al doilea 
grup al Romanovilor, format din cele 
trei fi ice, Alexei și alți membri ai suitei, 
au plecat din Tobolsk pe 20 mai 1918 
și ajung la Ekaterinburg pe 23 mai. 
Conducerea Casei Ipatiev, unde vor fi  
cazați numai membrii familiei impe-
riale, este preluată de Avdeev. 
Regimul alimentar este micșorat, 
plimbările sunt reduse, geamurile ca-
sei sunt vopsite, știrile, noutățile 
politice excluse. Nicolae își petrece 
timpul citind și aprofundând scriitori 
ruși. Nu era la curent cu Războiul Civil 
care se desfășura în Rusia. Conducerea 
Casei Ipatiev este preluată de Iakov 
Iurovski, care impune noi restricții ali- 
mentare, schimbă personalul de 
pază, aducând letoni de nădejde. 
Ekaterinburgul era amenințat de de-
tașamentele de luptă cehoslovace, 
încât ofi cialitățile se pregăteau de 
evacuarea orașului. Luna iulie 1918 
devine decisivă. Atât la Moscova, cât 
și la Ekaterinburg au loc consultări în 
privința Romanovilor. Asasinarea Ro-
manovilor este precedată de împuș-
carea ambasadorului german, con-
tele von Mirbach (6 iulie 1918) de 
către Iakov Bliumkin. Alți membri ai 
familiei Romanov exilați la Alapaievski 
sunt împușcați. În privința Romano-
vilor, Lenin voia să-i păstreze ca o 
monedă de schimb, în timp ce, Sverd-
lov și Krestianski erau de partea celor 
din Ural. În fi nal, se pare că Lenin le-a 
permis celor din Ural să acționeze ca 
în cazul lui Mihail Romanov (p. 285). 
În Comitetul Executiv din Ural existau 
deosebiri de vederi în privința Ro-
manovilor: să fi e uciși toți sau numai 
Alexandra, iar copiii să fi e cruțați, 
însă, se hotărăște ca toată familia Ro-
manov să fi e ucisă împreună cu câte-
va persoane din suită. Au existat mai 
multe propuneri asupra felului cum 
să fi e executați. De la Moscova, Lenin 
și Sverdlov au trimis o telegramă la 
Ekaterinburg, însă textul acelei tele-
grame nu a fost găsit: Deci nu există 
încă nicio dovadă concretă că Lenin și 
Sverdlov au ordonat moartea lui Nico-
lae și a familiei lui (p. 289-290). Iurovski 
face pregătirile necesare execuției și 
așteaptă parola curățirea hornurilor. 
Cei care refuzaseră să tragă în copii 
sunt înlocuiți, fi ecare soldat este in-
format pe cine să împuște. La ora 
1,30 noaptea se comunică parola și 
se trece la executare. Familia Ro-
manov este coborâtă în pivniță și 
este informată despre ordinul de 
execuție, după care Iurovski coman-
dă Foc! Iurovski îl împușcă pe Nicolae, 
însă după alte mărturii, Mihail Med-
vedev fusese ucigașul său. A se ve-
dea, în acest sens, relatările Helenei 

Rappaport în Ekaterinburg. Ultimele 
zile ale Romanovilor, ed. Corint, 
2012. Alexei, care gemea, este împuș-
cat de Iurovski. Cadavrele sunt 
percheziționate, duse cu camionul în 
afara orașului, stropite cu benzină, 
arse și aruncate într-un puț de mină. 
La Moscova, anunțul menționa că 
numai Nicolae fusese executat. Deci-
zia execuției este atribuită Sovietului 
din Ekaterinburg (p. 295). Ceilalți Ro-
manovi ar fi  fost duși într-un loc mai 
sigur. Au urmat alte execuții pe 18 
iulie la Alapaievsk: Romanovii au mu-
rit sfâșietor de încet, cu trupurile frânte 
când se prăbușiseră în hăul din 
pământ. Nici chiar scenariul oribil or-
ganizat de Iurovski în pivnița Casei 
Ipatiev nu fusese atât de macabru (p. 
302). La câteva zile după asasinat (25 
iulie 1918), cehoslovacii pătrund în 
Ekaterinburg fără difi cultăți, ocazie, 
pentru localnici să-i aclame pe elibe- 
ratori. Așadar, în urma masacrelor din 
Ekaterinburg și Alapaievsk, puțini Ro-
manovi au scăpat. Dar au apărut și 
impostori care pretindeau că făceau 
parte din familia Romanov. Un caz în-
trucâtva neelucidat este acela al 
marii ducese Anastasia: în anii 1920, 
într-un azil de boli mintale din Berlin, 
o anume Anna Anderson pretindea 
că este Anastasia, dar prințul Ernst de 

Hesse, fratele împărătesei Alexandra, 
infi rmă această ipoteză. În anii și de-
ceniile următoare s-au scris și publi-
cat multe cărți despre sfârșitul Ro-
manovilor. În timpul lui Brejnev, Casa 
Ipatiev este demolată (1973), iar în 
Rusia, interesul pentru familia impe-
rială revine după 1991. Boris Elțîn îi 
reînhumează pe Romanovi în Cate-
drala Sfi nții Petru și Pavel din Sankt - 
Petersburg (17 iulie 1998). Vladimir 
Putin a încurajat la rându-i cercetările 
despre Romanovii uciși. În sfârșit, în 
Postfață, Robert Service revine asu-
pra lui Nicolae făcându-i un admira-
bil portret, scoțând în evidență toate 
lipsurile și neîmplinirile. Evident o lu-
crare fundamentală care îmbogățește 
bibliografi a respectivă. O recoman-
dăm cu căldură. 

* Robert Service - Ultimul țar. 
Nicolae al II-lea și Revoluția Rusă. 
Traducere din engleză de Irina Ne-
grea, Ed. Trei, 2019, 415 p.
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Scena 1

...Scena goală a unui teatru. Ac-
trița se plimbă, gânditoare.

ACTRIȚA: Bună seara! Ce, v-am 
șocat?! Așa, singură, într-o scenă, fără 
decor?!... Dis de dimineață, iar eu să 
vă urez „Bună seara”?!... Mă rog, într-o 
țară, a noastră, că mă doare-n cot de 
Patagonia, aici, unde lucrurile merg 
cum merg, mai mult cu fundul în sus, 
trebuie să salutăm așișderea: seara 
cu... bună dimineața, dimineața... 
cu bună seara, iar la amiază, noapte 
bună și, de ce nu, la revedere! Ca atare, 
alungând întunericul de pe ochii mei, 
o să vă spun: Bună, bună dimineața, 
iar, ca să rimeze, o să vă întreb cum 
mai e viața pe la dumneavoastră, 
pe acolo, pe... dincolo, prin părțile 
vitale, ca să nu revin cu „esențialele” 
lui Nenea Iancu?... La mine, nu prea e 
bună, pot să spun că e chiar nasoală, 
da’ nasoală rău de tot!... Pentru că nici 
noi, actorii, nu am scăpat de intermi-

nabila așa-zisă tranziție, dacă mai era 
nevoie să confi rm și eu…

...Dacă nu știați sau nu m-ați re-
cunoscut, eu sunt actriță. Sau, mai 
bine zis, am fost actriță, ca să nu zic 
o intelectuală... Pentru că, de trei luni, 
nu mai sunt decât un deja clasic „om 
fără ocupație”! Altfel spus, nu știu 
cât de științifi c sună, șomer! Șomeră 
cu diplomă!... Pe bune!... Până acum 
șase luni, locul meu de muncă a fost 
această scenă. Acest spațiu magic. 
(Nostalgică.) Câte vieți de om n-am 
trăit pe această scândură a miracole-
lor!... Câte aplauze nu mi-au umplut 
pozitiv sufl etul și cugetul, în acest 
spațiu!... Câte lacrimi, de bucurie și 
de chin, n-am născut, aici... Nu, nu vă 
îngrijorați, nu plâng, nu mai găsesc o 
lacrimă în mine... Plus că eu nu plâng 
cu adevărat decât pe scena plină... 
Cu decor, cu parteneri, cu un text 
de ținută, nu maculatură dramatică 
de tranziție! (Demnă.) Nici nu mă 
plâng! Pur și simplu discut cu mine. 
Iar dumneavoastră s-a întâmplat să 

fi ți de față... Martori la unul dintre 
procesele acestor vremuri... Care vre-
muri, știm prea bine cum sunt ele... 
(Oftează.) Fiecare dintre noi are un 
proces cu viața, nu?! Nu spun cu soci-
etatea, cu Puterea sau cu Opoziția, ca 
să nu par banală, săracă în vocabu-
lar... Sau să nu se spună că politizez 
totul, cum e o modă contemporană... 
(Oftează.) Aproape 10 ani, am fost 
actriță în teatrul acesta. Mă rog, la 
ceea ce a fost, cândva, această sală... 
A fost sufi cient, însă, să vină o Ordo-
nanță a unor iresponsabili. 63 sau 68, 
mama mă-sii ce număr o fi  avut!... 
Ordonanța 63, să zicem, nu 63 de 
iresponsabili, pentru că ei sunt mai 
mulți, infi nit mai mulți, acolo (Se uită 
în tavan.)... Incompetenți anonimi, sau 
de serviciu, ajunși acolo sus vremel-
nic, care se cred Dumnezei, și se joacă 

Valoroasa Actriță 
fără Teatru
Mircea M. Ionescu

Mircea M. Ionescu, dramaturg, eseist, cronicar tea-
tral, realizator de emisiuni tv este absolvent al Facultății 
de Filosofi e din cadrul Universității București și al cursuri-
lor postuniversitare de ziaristică. M.M.I., cum îi spun cei 
apropiați, se dezvăluie de-a lungul timpului, prin prisma 
spectaculoasei sale experiențe profesionale, în variate 
ipostaze: comentator sportiv, titular al rubricii dramatice 
„Amanta mea Thalia” în „Taifasuri”, director al Teatrului 
„Tudor Vianu” din Giurgiu (2010-2015), consilier, cabinet 
Secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Națio- 
nale (2017-2019). Este membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, al Foreign Press Association din New York și în 
biroul Filialei Dramaturgie a Asociației Scriitorilor din Bu-
curești. 

Genul dramatic este „terenul de joc” preferat al scri-
itorului Mircea M. Ionescu, iar experiența de viață, 
talentul, inspirația împreună cu o remarcabilă disciplină 
a scrisului au ca rezultat o prolifi că activitate literară ce 
însumează peste treizeci de cărți publicate, dintre care 
douăzeci și două sunt scrieri de teatru. După operele sale 
au fost realizate treizeci și șapte de premiere în aproape 
douăzeci de teatre din spațiul național și internațional și 
opt spectacole-lectură.

Dramaturgul a fost recompensat cu Premiul „Ion 
Luca Caragiale” al Academiei Române, pe 12 decembrie 
2019, pentru volumul „Bărbatul cu trei picioare”, apărut 
la Editura „Tracus Arte”, în anul 2017. Referindu-se la dis-
tincția primită, autorul a afi rmat: „Este premiul vieții mele. 
Mă bucur. Mulțumesc pentru el. Este un premiu prin care 
Academia Română demonstrează că nu lasă să moară 
dramaturgia autohtonă, ignorată de mulți directori de 
teatre și directori români. El sintetizează o viață, iar eu 
m-am întors, după cinsprezece ani de America, acasă. Nu 
puteam trăi decât în limba mea ca scriitor. În patria mea, 
limba mea, cum spune Nichita Stănescu.”
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de-a istoria... Se joacă cu viața noas-
tră... (Oftează.) Și a voastră!

...Habar nu au, ei, ăia de... sus, 
că sunt vremelnici... (Recită.) „Tot 
ce-i val, ca valul trece!”... Recit numai 
pentru dumneavoastră. Că, ei (Se 
uită spre tavan.), cei de acolo, sincer, 
n-au treabă cu literatura, cu arta... De 
aceea au și desfi ințat acest teatru. 
Mai bine zis și acest teatru!... Așa s-au 
năruit cei aproape 10 de ani de viață, 
de zbucium și vise... Nu numai anii 
mei... Știți, scena aceasta a fost șansa 
mea de refugiu, într-o societate tot 
mai bolnavă, tot mai săracă, material 
și, mai ales, sufl etește. Pe scena asta, 
evadam din lumea de afară. Și eu, 
dar și voi, când intrați în această sală 
a poveștilor de tot felul... Pot spune 
că eram una dintre privilegiatele 
sorții. Moral, nu material, căci actorii, 
artiștii, se știe, mai mereu au cam mu-
rit de foame... Vorba unui coleg mai 
în vârstă de-al meu: „Statul crede că 
noi mâncăm aplauze”!

...Să revenim la acea Ordonanță 
63 sau 68, mama mă-sii care o fi , și la 
imbecilii din spatele ei! Au desfi ințat 
acest teatru și au făcut în locul lui o 
cârciumă!... Nu râdeți! Exact așa, o 
câr-ciu-mă! (Spre tavan.) Mă, băieți, 
voi cu ce anume gândiți? (Cu ironie 
amară.) Oho, ce mai privatizare a 
fost!... Așa că, după nici o lună de șo-
maj forțat, neplătit, am fost angajată 
în restaurantul-bombă care a luat 
locul teatrului. Nu, nu am fost chel-
neriță! Nici barmaniță!  N-am avut 
eu bani de șpagă pentru asemenea 
posturi...

...Mulți m-au întrebat de ce nu am 

plecat din țară: în Spania, Grecia sau 
în Italia? Să culeg și eu câte ceva, pe 
ici, pe-acolo... (Energică.) Uite așa, că 
mie (Cu ironie.) nu-mi plac nici citricele, 
nici măslinele!... Și apoi, oricum, eu nu 
plec din Românica mea! Never!(Nos-
talgică.) În Irlanda, la Dublin, acum doi 
ani, eram în turneu cu o „șușă” pusă-n 
scenă de un impresar cu tupeu al zile-
lor noastre, unul al cărui principiu 
declarat este: ”Valoarea spectacolu-
lui nu contează! Important e să aduci 
fraierii la teatru și să le iei lovelele!”... Ca 
atare, a luat un mare actor, cu nume, 
care aduce fraierii la spectacol, împre-
ună cu doi-trei muritori de foame, ca 
mine în aceste zile, mereu îi folosește 
ca autori pe Caragiale și Eugene Iones-
co, că ăștia nu-l pot da în judecată că 
le-a mutilat opera, și trece la atac. Cum 
regizor n-a angajat, că și ăsta costa, 
schițele lui Nenea Iancu s-au regăsit 
pe ici, pe colo, în montarea lui, o cacial-
ma numită, atrăgător pentru el: „L-am 
găsit pe Bibicu și l-am caftit până l-am 
lăsat în curul gol”!?!...Gata, m-am pus 
bine și cu impresarii, sunt sigură că 
unul nu mă mai cheamă!...(Furioasă.) 
Da, domnule, dar cineva trebuie să 
vorbească și despre golăniile astea, nu 
credeți?!... Anyway, atunci, în Irlanda, 
s-a îndrăgostit de mine un director de 
teatru! Mi-a propus să rămân cu el... 
„Cu engleza stai neașteptat de bine!”, 
a căutat el să mă atragă...  L-am refu-
zat civilizat... În engleză!... El a insistat 
să-i explic de ce nu rămân la Dublin, că 
are un mini-palat cu zece camere și o 
maxi-piscină cu trambulină, unde vom 
sta împreună... Că, sigur, voi juca la tea-
trul lui... (Dă din cap.) Sigur, puteam să 

invoc o mie de chestii... Că în România 
am părinții, din păcate nu-i mai am, 
tot așa și cu prietenii cei mai buni, tot 
mai puțini, pe timp de criză fi nanciară, 
că pe colo, pe dincolo... Nu puteam să-l 
mint, era un tip serios. L-am privit în 
ochi și i-am spus franc: ”Voi nu prea aveți 
soare pe aici, Bob! Iar eu, fără soare, 
mă descompun, nu exist, înțelegi?!”... 
Cred că a gândit că îl mint sau sunt ne-
bună... (Se plimbă, deschide o fereastră 
imaginară.) Bună-dimineața, soare!... 
Mda, cam mulți nori pe cerul meu, în 
ultima vreme... (Se plimbă.) Adevărul 
este că nu plec de aici pentru că nu-
mai în limba română mă simt actriță 
cu adevărat!... Eu trăiesc în română! 
În engleză sau în franceză, aș traduce 
tot timpul. Iar pofta de viață, dorul de 
viață nu se poate traduce, frate!... Nu 
există la adevărata ei dimensiune în 
altă limbă, numai în cea natală... (Își 
aprinde o țigară.) Drama este că, aici, 
la noi, am colege de breaslă, actrițe cu 
personalitate și cu diplomă, angajate 
la teatre de stat, care nu joacă! De luni 
bune, dacă nu ani... Că așa vor mușchii 
unor regizori sau directori de teatru, 
obsedați de (Ironică.) „geometrie”, ca 
să nu zic de sex! (Vulcanică, de parcă 
ar vorbi cu un bărbat.) Băi, Făt Frumos 
din lacrima cepii, eu, actrița șomeră, 
mă culc cu cine vreau și când vreau, 
auzi?!... Nu o să o fac niciodată, doar 
ca să cerșesc un rol de la tine, libidino-
sule!... La mine, dacă nu-i iubire, sexul 
se suspendă! Okay, băiețică?! (Oftează. 
Spre public.) Îmi veți spune că sunt or-
golioasă, ceea ce, în vremuri de criză, 
înseamnă curată sinucidere... Poate… 
Eu însă, m-am născut o visătoare, nici 
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nu știu dacă există Zodia asta. Visez... 
Visez că încă mai trăiesc!

...Mi-a dat Dumnezeu acest har, 
să pot să visez, când mi-e viața mai 
grea. Am citit la un scriitor român, că 
dacă vede o sticlă goală, cu un deget 
de apă pe fundul ei, el își poate ima-
gina că acolo este Oceanul! Atlantic, 
Pacifi c sau Indian... Așa și eu... În sticla 
aia goală, c-un deget de apă, imediat 
visez că pot să mă îmbarc și să zbor... 
De altfel, cred că noi toți încă mai 
putem zbura.... Că încă mai putem 
pluti pe Oceanul din sticla goală în 
care ne-au aruncat și unii, și alții... No 
comment!

...La o lună după închiderea tea- 
trului, patronul acestei „bombe”, zisă 
restaurant, m-a angajat pentru week-
end să-i fac, așa, un mini-recital. Un 
fel de One-woman show!... Pentru 
asta îmi dădea 100 lei pe seară, lei 
din ăștia noi! Adică, sâmbăta și dumi- 
nica, două sutici! Era bine, cu opt 
sute sau o mie pe lună, când erau 
cinci săptămâni, era chiar OK. Plus, și 
câte un bonus, când venea patronul, 
nu mereu, doar din când în când, și 
zicea: „ Bă, artisto, bă, o știi pe-aia?”, 
„Care, șefu’ ?”,  „Aia cu pușca?”,  „Da!”,  
„Zi-o, mă!” (Actrița cântă „Pușca și cu-
reaua lată, ce fecior eram odată”...) Și 
el „pac”, sutica pe frunte!... „Da’ pe aia 
cu Căsuța noastră?!”... „Da, boss ”! (Ac-
trița cântă „Căsuța noastră, cuibușor 
de nebunii”... ) Și pac, altă sută... Și, 
uite așa, mă apropiam de salariul pe 
care îl aveam la teatru, într-o lună, 
venind zilnic la muncă... Sufl etul era, 
însă, gol, goluț... Inutil să vă spun că 
patronul nu fusese în viața lui la un 
spectacol de teatru! Mă văzuse o dată 
sau de două ori la televizor, în timp ce 
butona canalele între manele, „Taraf” 
și, mai ales, „Kanal D”, la serialul ăla 
turcesc!... Oricum, să-i dea Dumnezeu 
sănătate și lovele, cum îi place lui să 
zică, pentru cele nouă săptămâni pline 
care mi-au permis să-mi prelungesc 
agonia... Măcar de i-ar urma exemplul 
unul la sută dintre baronii României 
de astăzi! (Vehementă.) Să facă și ei 
ceva pentru cultură, unul la mie, la 
un milion!... (Oftează.) După două 
luni, însă, bărulețul s-a închis. Ofi cial, 
cică a dat faliment... Neofi cial, unii au 
dat de înțeles că patronul a fost scos 
din horă pentru că n-a mai „cotizat” 
(Arată în sus.) unde trebuia...

…Cert este că, de două luni, nu 
fac nimic și asta mă macină cel mai 
mult. Am încercat și alte job-uri, dar 
posturile ca lumea, alea bine plătite, 
alea pentru băieții deștepți, se ocupă 
înainte să apară pe piața muncii. Iar 
locuri rezervate pentru artiști nu cred 
că mai există... Poate doar la Belu... 
(Amară.) Dar și acolo, fără pile, rămâi 
pe dinafară... De aceea am venit la 
acest Concurs programat pentru 

astăzi, aici... (Entuziastă.) Să-mi încerc 
și eu norocul, vorba patronului (Imi-
tă vocea Patronului.) „O știi p-aia?!”... 
Uite așa vă întreb și eu, acum, pe 
dumneavoastră: o știți pe asta, cu tot 
feluri de... Concursuri?!

Scena 2

...Același cadru. Au apărut un 
scaun și o măsuță rotundă din tablă 
groasă. Actrița stă pe scaun, răsfoiește 
un ziar.

...N-aveam eu monetar să câștig 
un Concurs la vreun teatru, unde, 
mai mereu, așa, desigur, pur... întâm-
plător, câștigătorii se știu înainte să se 
susțină prima probă!... Așa că (Arată 
ziarul.) am apelat la „Mica publicitate”, 
mai bine zis „Mica Ciupeală”, și  m-am 
trezit la un offi  ce de xerox, dintr-un 
Mall, nu prea departe de blocul în 
care m-am restrâns, acum, cuc, într-o 
garsonieră confort II, cu 150 euro pe 
lună, chilipiiir, frate! Muncă lejeră, dar 
și (Fredonează.) „Money, money”, tot, 
așa, lejer de decor... Cam 50-60 de lei 
pe zi, „producția mea”.

...În așteptarea Găinii cu ouă de 
aur, mi-am cam... tras zilele la xerox. 
Toate, alb-negru, cu nuanțe de gri. 
De la 9 dimineața, la 6 seara! Trei luni! 
Până când, într-o zi ploioasă, înainte 
să o iau spre casă, m-am pomenit 

cu un tip care a intrat, aproape ca 
un uragan, în mica mea chilie, unde 
se cam respira cu rândul. Sindicalist, 
individul, l-am „citit” de la prima ve-
dere, unul la vreo 35-38 de ani,  cu 
o geantă-diplomat de barosan. „Eu 
sunt domnu’ șef Guțu!”, s-a prezentat 
neîntrebat. „Mă știi, nu?!”...

...L-am privit tăcută, neștiind ce 
mai vrea și ăsta, că gemea cartierul de 
mitocani pe post de Don Juani. Toți 
(Strâmbându-se.) prezentându-se (Cu 
lehamite.)... șefi , geme țara de ei!... 
Tăcerea mea l-a cam agitat. „Băi, fato, 
am auzit c-ai fost hactriță!”, m-a luat 
de sus. „Da, am fost! Turnați vreun 
fi lm?! Sau sunteți un impresar la în-
ceput de carieră?”, am parat, gândind 
că nu se știe de unde sare iepurele, 
mulți neicanimeni se dau, doar, 
astăzi... implicați în Artă, deși habar 
n-au de fenomen!... Replica mea l-a 
înfuriat rău, de-a dat cu geanta-di- 
plomat de pardoseală. M-a luat de 
umeri, m-a zdruncitat, muncitorește, 
și mi-a zis. „Mă iei la mișto, hai?! Te dai 
bățoasă, văz, da’ nu mă-nfuria că fac 
urât!”...

...Am tăcut, să nu facă urât, mi-am 
aprins, calmă, o țigară. Asta l-a făcut 
un taur în fața unui prosop roșu!... 
„Bă, șomeră cu studii artistice, că știu 
totul despre tine, mă iei în balon?!... 
Fă, eu-s șeful Organizației de Tineret 
a Partidului Nostru, cel mai mare, cel 

N
ic

ol
ae

 F
le

is
si

g



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2-

53

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

87

mai tare nu din parcare, ci din țară, 
băăă!... Trebuie să aducem în partid 
sânge intelectual, nene! D-aia sunt 
aci! Noi trebuie să conducem țara 
asta, ce pula mea, tot moșnegii de 
azi, comuniștii, securiștii de ieri?!!”...

...L-am învăluit într-un rotocol de 
fum de țigară, m-am apropiat de el și 
i-am șoptit calmă: „Domnu’ Șeful-șe-
fi lor Guțu, mulțumesc de încredere, 
dar, știți, luna trecută, am sărit de 
35 de ani, și nu mai sunt de orga- 
nizația dumitale de... tineret! Plus că 
tata, Dumnezeu să-l ierte, mi-a zis 
să fug de politică, precum dracul de 
tămâie”!... Nu l-am dezarmat. Dimpo-
trivă!... „Băi, fraiero, dă-l în mă-sa pe 
tac-tu! Frumoasă foc ești, da’ foc, de-ai 
ridicat tu fl ăcări în mine!”... A arătat 
al doilea deget de la mână. “Apoi, 
doxă ai, c-altfel n-ai memora ca hac-
triță o bibliotecă-n cutiuța ta mică!... 
Cu puțină șmecherie îi rupi, tată, pe 
troglodiții care-au invadat politica 
românească!... Ascultă la mine, că-s 
umblat prin societățuri... Și o să ai și 
lovele, și perspectivă, bă!... Plimbări 
prin lume, hoteluri de lux, croaziere... Că 
n-o să-ți închizi viața la tras xeroxuri, pe 
mărunțiș, ce pu...șca mea! Gândește-te, 
nu da cu piciorul norocului!”... M-am 
trezit venindu-mi replica, așa, ca pe 
scenă: Po-li-ti-că nu-mi trebuie! Eu 
vreau să rămân actriță!... Forever! OK?! 
Să n-am ce mânca, dar să-mi simt su-
fl etul cântând de fericire!... El, nimic, îi 
căzusem cu tronc! Mă sorbea din pri-
viri fl ămânde, cred că mă și dezbră-

case în imaginația lui de partid, ăl mai 
tare, și nu voia să iasă din încăpere 
fără mine. Spumegând de furie, a 
venit în fața mea, m-a luat în brațe, 
m-a privit în ochi și m-a mitraliat cu 
vorbele lui: „Băi, proasta lumii! Fără 
sprijin politic ești nimeni în țara asta! 
Nici să reciți poezioare la grădiniță nu 
poți, fără partid!... Nici mărțișoare să 
vinzi!... Intră tu în partidu’ meu, vino 
la Organizația mea de Tineret, și-ntr-o 
juma’ de an joci la Teatrul Național! 
Dacă vrei, te fac director adjunct la 
orice teatru din București! Îți promite, 
sub semnătură, nu așa, doar vrăjeli, 
pe gură, Domnu’ șef Guțu!”...

...A scos o foaie cu antetul unui 
partid, mi-a întins-o cu gesturi agi-
tate și a urlat: „Semnează, bă, toloma-
co, adeziunea asta, și, de mâine, vei 
fi  boieroaică!”... Am refuzat din cap 
propunerea. Atunci, furios, m-a în-
jurat printre dinți... A pus adeziunea 
în mapa diplomat și a deschis ușa 
zgomotos, turuind: „Bine, căpoaso!... 
De mâine, nu mai ai ce căuta la acest 
atelier de xerox! Nicăieri în carti-
er! Clar?!... C-așa vrea mușchii mei, 
Okay!”... A ieșit, cum a intrat pe ușă, ca 
un uragan, bolborosind ceva... ...Am 
mai fumat o țigară și am început, în 
gând, un dialog cu Alter Ego-ul meu, 
sfătuitorul dintotdeauna...

...Ce dacă mi-a zis tata să fug de 
politică?! Am ceva mai bun de făcut, 
în țara mea natală ajunsă-n genunchi 
în vremurile astea?!... Oferta lui Dom-
nu’ șef Guțu ar putea fi  lozul meu 

câștigător!...(Tace, fumează îngân-
durată. Brusc, explozivă.) Ba, nu, 
frate, mă fut în politica lui Domnu’ 
șef Guțu!... Fac ce-mi place, OK?! Tea-
tru!... O să ajung din nou pe o scenă!...  
N-am să devin roaba unui opt-clase 
cu suspendare, ca ăsta!... Cea mai 
mare bogăție este libertatea mea, 
băi, fată, băi!... Nu o să mă vând de 
tânără!... N-o să mă vând niciodată!... 
Și ce dacă mi-e foame și n-am decât 
două chifl e acasă! (Privind spre sală.) 
Trebuia să accept jocul lui?!

Scena 3

...Decor neschimbat. Actrița poar-
tă o cămașă înfl orată. Stă pe scaun, la 
masa rotundă simplă, fumează.

ACTRIȚA (degajată.): „Jocul dra-
gostei și al întâmplării”! (Trage din ți-
gară.) Nu, nu vreau să vă vorbesc des-
pre cunoscuta piesă a lui Marivaux, 
ca unii să creadă că mă dau mare, 
când, în fapt, sunt o biată intelectu-
ală în mizerie... Vă povestesc doar 
viața mea... Un an, o lună și 13 zile am 
tăiat frunză la câini, câteva interviuri 
cu același răspuns (Imită o voce.)” 
Ne pare rău, chiar regretăm că nu vă 
putem angaja!”, timp în care mi-am dus 
singură povara, mai ales din punct de 
vedere psihic! Noul meu boyfriend, 
pe care-l acceptasem să am cu cine 
ieși la spectacole, un inginer, frumos 
foc, dar minte ioc, ioc, frate, m-a obli-
gat repede să-l las cu ochii-n soare! 
Cred că se simțea complexat... Nu, nu 
vreau să discutăm, acum, despre băr-
bați (Se înfurie.), mama lor... Fiecare 
femeie are povestea ei... masculină!... 
Bref, Romeo ăsta al meu, afl ând că 
nu mai am un teatru unde să joc, și 
nu-mi găsesc de lucru, ba crezând, 
poate, că eu sunt Ofelia, m-a îndem-
nat să plec la mănăstire! Acolo să te 
duci, tu, băiețică!, l-am trimis scurt la 
plimbare... Ce să mai vorbesc cu el?! 
(Furioasă.)... Auzi, dom’le, la 35 de ani, 
să o iau spre sihăstrie! (Mândră.) Uite 
că n-am luat-o!...

...Ei, bine, în a 14 zi după cele 
13 luni de fi gurație pe scena Vieții 
a apărut și... Don Marivaux pe ulița 
mea. Beam, liniștită, un Cappuccino, 
în Centrul Vechi. Venise Primăvara, 
așa, meteorologic vorbind, că-n 
sufl etul meu se cam auzea vuietul 
Siberiei... Și, deodată, așa, ca de la 
Dumnezeu citire, „Jocul dragostei 
și al întâmplării”!... La masa mea a 
luat loc… Domnu’ șef Guțu! În carne 
și oase. Elegant foc, chiar nu făcea 
sens moaca lui cu acel costum de 
fi rmă și, mai ales, purtând o cravată 
scumpă ce-l strângea de gât. Bref!... 
Mi-a sărutat mâna, părea alt om, 
m-a întrebat dacă-mi mai amintesc 
de el, am zâmbit complice, în semn 
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de răspuns, la care el aproape să mă 
leșine cu o lovitură, ca a lui Doroftei, 
boxerul care mi-a adus un coș cu fl ori 
după un spectacol la Ploiești: „Astăzi, 
te salută, în carne și oase, Dom’ minis- 
tru Guțu!”...

...L-am felicitat, surprinsă, sigur că 
eram groggy, dar nu cădea o Actriță, 
premiată la viața ei, la picioarele unui 
ministru de sacrifi ciu, cum se-ntâmplă 
cu atâtea paparude politice... A su-
nat mobilul lui, a răspuns scurt, și-a 
dat întâlnire peste o jumătate de oră 
la Minister. Mi-a înmânat cartea lui 
de vizită, mi-a strâns mâna cu sub-
înțeles și mi-a căutat ochii:”Ești su-
perbă!… Aș vrea să mă suni, acum 
am puterea-n mâini, pot să dărâm 
munții!”... Am zâmbit lung, el aștepta 
un răspuns, intenționat nu i l-am dat 
pe loc, ca să-l bag în ceață sentimen-
tală grea. El venise, însă, cu gânduri 
ferme: „Vreau să fi i Doamna mea, să 
te fac mare! Cere-mi orice, numai 
Actriță, nu, altcineva, unul bolnav de 
balerine, răspunde de Cultură”!...

…După câteva clipe de tăcere 
l-am întrebat cu seninătate, deși mi-a 
fost rușine de limba de lemn în care 
m-am adresat. Cu toți ca el, însă, tre-
buie mers direct la subiect și predi-
cat, fără metafore, parabole. I-am zis 
franc, nefardând subiectul: tu poți să 
faci ceva important pentru viitorul 
acestei țări?!…

...Interogația mea l-a pus pe 
gânduri, chiar l-a speriat puțin. „Mă, 

tu ești de la presă?!”... L-am liniștit 
că nu sunt decât o actriță șomeră, 
s-a înseninat și m-a rugat să-i de-
taliez întrebarea mea. N-am așteptat 
a doua invitație și i-am zis cu mult 
calm, căutându-i ochii: „Guțule, tu ai 
putea să-i sugerezi colegului tău, ăla 
cu balerinele de la Cultură, să facă un 
Teatru al Ministerului Culturii? Nu mă 
gândesc la mine, crede-mă! Un Teatru, 
numit „Gaudeamus”, să-i zicem, al 
Ministerului Culturii, care, în fi ecare 
vară, să adune cei mai buni 20-30 de 
absolvenți ai facultăților de teatru 
din întreaga țară și să-i pregătească 
doi ani, jucând în tot felul de piese, 
sub îndrumarea celor mai buni regi-
zori!... Toți aleși pe criteriul valorii, nu 
al pilelor, al șpăgilor, al rubedeniilor... 
Așa, s-ar pregăti cu adevărat, profe-
sionist, schimbul de mâine pentru 
Scena românească, încă un tezaur! Și, 
mai ales, ar dispărea mulți șomeri cu 
diplomă din lumea teatrului! ...Guțu a 
ascultat parcă interesat propunerea 
mea, s-a gândit puțin și a monologat 
cu voce tare: „Nu-i rea deloc Ideea!”. 
Fericită, l-am pupat pe obraz. A făcut 
o pauză și a lovit din plin, de m-a făcut 
KnockOut: „Da’ eu ce am la afacerea 
asta?!”...

...Ne-am despărțit fără vreun alt 
comentariu, nu mai putea exista dia-
log, cel puțin pentru mine... A urmat 
cea mai grea noapte din ultimele 13 
luni. Refuzam să cred că a trecut un 
Expres ce părea că a oprit și în mica 

mea haltă părăsită, așa, ca un joc al 
Destinului! Încă aveam dubii... Guțu a 
fost sincer, spunându-mi că mă poate 
face orice, ba, mai mult, mi-a zis clar, 
de parcă mi-a arătat un cartonaș gal-
ben, că lumea lui nu-i decât a banului 
și a interesului personal! Paradoxal, 
dar ăsta a fost primul lucru care mi-a 
plăcut la el... A jucat cinstit, cum se 
zice! (Fumează.) Acum, însă, onest 
privind situația, pot eu face altceva 
decât să urc pe scândura Miracolelor 
și să devin Regină, Prințesă, o Zița, 
o Mița Baston?! (Spune două replici 
din  “D-ale Carnavalului”. Își ia capul 
între mâini.). Ce… pușca mea, vorba 
lui, să-i cer lui Dom’ ministru Guțu?!... 
(Categorică.) Eu nu pot fi  femeie 
de afaceri! „O Femeie cu bani”, cum 
spunea George Bernard Shaw…

Scena 4

...Singura noutate în decor, un 
manechin neîmbrăcat, lângă masa și 
scaunul Actriței.

 
ACTRIȚA (privind la manechin): 

Cu ăștia doi mi-am petrecut toată 
noaptea trecută. Știu, dumneavoastră 
vedeți un singur bărbat, asta înțele-
geți, la prima vedere, din manechi-
nul acesta. Credeți-mă, însă, sunt 
doi în el! Ambii goi!... Pe primul l-am 
șters defi nitiv din memoria mea, azi-
noapte, la ora unu și un sfert. Un Ne-
anderthal!... Era…„Chicago Bulls” în 
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pat (Se aude melodia „Toreadorul” și 
un val de „Ole”-uri.) Baschet, baschet, 
domnilor și doamnelor, dar și ziua 
și noaptea, prea mult, m-a plictisit, 
m-a obosit!... (Oftează.)... Drama a 
fost, însă, că, dincolo de sex, tona 
de mușchi era cel mai mare nesimțit 
din lume! Râgâia în lojă, chiar la pre-
mierele mele, unde mai și ațipea, se 
scobea cu degetul în nas, își curața 
resturile de mâncare dintre dinți 
cu unghia de la degetul mic, și tot 
„fi nesuri” din-astea! (Revoltată.) Ori-
unde ne afl am, pe stradă, la restau-
rant, în avion... Ba, ultima dată, în tim-
pul actului sexual! Asta m-a înfuriat 
peste limită, atunci m-am simțit umilită, 
i-am deschis ușa larg și l-am trimis 
în chiloți la plimbare. Cred că asta și 
aștepta, devenisem, doar, șomeră... 
(Se vrea optimistă.) Bine că n-am 
stat decât opt luni, în concubinaj, 
cu bruta asta care n-a citit o carte-n 
viața lui, ba avea o mare plăcere să-i 
denigreze pe intelectuali... (Își face o 
cruce scurtă.) Mulțumesc lui Dum-
nezeu că mi l-a luat exact când tre-
buia. (Aprinde o țigară.) M-a sunat, 
la vreo două săptămâni de când l-am 
făcut strigoiul nopții. Voia să-și ia 
bagajul, că l-au chemat în Franța, să 
joace rugby. Linia I la grămadă, pilier, 
adică un monstru de 130 de kile, ăsta 
era domnul... Norocel!... Ca o ironie 
a sorții, a câta oară în viața mea nu 
prea plină de... norocele?! (Fumează.) 
Știți, vorbesc, deseori, așa, cu mine, 
în gând: cum de am putut fi  depen- 
dentă sexual de... Monumentul Ne-
anderthal?! (Dă din cap, abătută.) Eu, 
care lucrez cu sufl etul!... (Zâmbește.) 
Doamne, cât adevăr ascunde piesa 
aceea, „Omul, acest animal ciudat”, 
în care am jucat, acum trei ani, la un 
Teatru independent! (Cu amărăciu-
ne.) Abia am scos bani să achităm 
închirierea sălii... (Cu vădită ironie.) 
Amorul Artei să  trăiască!

...Cu al doilea meu manechin 
(Ironică.), „clientul” de azi-noapte, 
a fost, doar așa, un banal plezirism. 
El nici n-a fost de față. Doar eu cu 
el, invizibilul (Privește manechinul.) 
Cu... Domnu’ Ministru! (Îmbrățișează 
manechinul.) Am vorbit în gând cu el 
până-n zori, am întors pe toate fețele 
gândurile și întrebările mele. Nu, nu 
se născuse niciun fi or în mine, n-a 
mai răsărit iubirea-n sufl etul meu de 
mai bine de un an și jumătate...

...Mă tot întrebam cum să pun 
problema, ce să-i cer, când nici eu nu 
știu ce vreau cu adevărat?... Oare, fap-
tul că am renunțat să-l mai numesc... 
Domnu’ șef Guțu să fi e un semn că 
l-aș accepta în Viața mea? Din ce în 
ce mai săracă. Sufl etește și material... 
Mai ales că fi zic nu-i de aruncat... Dar, 
sincer, nu pare nici prea umblat prin 
biblioteci. Nu mă voi plictisi și cu el, 

ca un paradox al vieții, Guțu care l-ar 
înlocui pe... Norocel?!...

...Nu va spune toată lumea că sunt 
o materialistă, o fripturistă?! Nu-mi va fi  
rușine de mine, dacă abdic la Filosofi a 
mea de-o viață și, ca actriță, mă pun 
la picioarele unui ministru efemer?! 
(Aprinde o țigară.) Da’ de condiția 
mea nenorocită de astăzi îi pasă cui-
va?! (Fumează.) Bun, îl refuz!... Și ce 
realizez dacă îi dau cu piciorul... lui 
Marivaux, mă rog, „Jocului Întâm-
plării”, că de dragoste nu poate fi  vor-
ba?! (Țipă la manechin.)

...Tu ce zici, Guțule, să fac?! 
(Râde.) Vă întreb și pe dumneavoas-
tră, Spectatorii, jumătatea mea de su-
fl et... (Merge la doi-trei spectatori și îi 
întreabă ce să facă.) Să uit de el sau să 
mă folosesc de avantajele unui minis-
tru de două parale, îndrăgostit lulea 
de mine? (Poate purta și un scurt dia-
log cu doi-trei spectatori.)

Scena 5

...Același cadru, cu manechinul, 
masa și scaunul pe scenă. Actrița stă 

pe scaun, cu o ceașcă de cafea în față. 
Fumează, bine dispusă.

ACTRIȚA: Doamnelor, domnișoa- 
relor și domnilor, fără tovarăși, după 
o după-amiază incandescentă și o 
noapte albă ca zăpezile Groenlandei, 
unde am fi lmat acum cinci ani, m-am 
hotătât. Îl sun pe Dom’ ministru Guțu 
și îi spun hotărâtă că accept să mă 
ajute! (Serioasă, spre sală.) Da, l-am 
sunat!... A fost surprins, dar mi-a spus 
să nu discutăm treburile de... familie 
la telefon. Am zâmbit la chestia asta 
cu „familia”, mă rog, a și ajuns băia-
tul, acolo, departe, ceea ce poate fi  
și bine, și so-so… Mi-a propus să ne 
vedem într-o oră, la aceeași masă din 
Centrul Vechi. (Muzică.)

...Ne-am întâlnit! A venit ca 
zburând, era fericit, mi-a adus un 
buchet mare de trandafi ri, care mi-a 
amintit de o piesă veche, „Tranda-
fi rii roșii”, a lui Zaharia Bârsan, în care 
am făcut un rol în Institut. M-a sărutat 
elegant pe obraz. Om pragmatic, m-a 
întrebat direct: „Ce anume vrei să 
fac pentru tine?! Sunt dispus să fac 
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aproape orice! Nu vreau să te pierd!”... 
L-am îmbrăcat în privirile mele de 
Actriță jucând o vampă irezistibilă și 
i-am replicat sec: Vreau să mă bagi în 
politică, my love Guțu!...

...Parcă l-a lovit trăsnetul, a rămas 
statuie, nu știu dacă mai respira... Nu, 
nu am jucat teatru! Era o judecată lu-
ată la rece, după ce am pus în balanță 
viața mea până la această oră, un mare 
rahat cu tot talentul meu, confi rmat 
de două-trei Premii, două în teatru, 
unul în fi lm, fi e și pentru rol secun- 
dar! Da’, doamnelor, domnișoarelor 
și domnilor, azi-noapte scăparea mea 
nu mi-a apărut a fi  decât politica!... 
Atâția neica-nimeni, coate goale, și-au 
făcut un rost în viață, cotizând la tot 
felul de partidulețe. Și eu?!... A mai 
proastă din parcare, dintre toți?!... Să 
aștept să treacă inutil anii?!...

...Domnu’ șef Guțu a sorbit din 
ceașca mea de cafea, m-a privit uimit, 
cu zâmbet larg, asta i-a trebuit, că am 
atacat bărbătește, adică am fost Zoe: 
Da’ nu oriunde, pe la colțul mesei, ci, 
cât mai în față! Eu am fost învățată cu 
piscurile!, m-am dat mare. Sunt Ac-
triță premiată, nu oricine, dom’ minis-
tru! Am jucat și în două fi lme. (Râde.) 
Atât mi-a trebuit, acum, mie. Guțu a 
comandat un whisky mare, mare, cu 
multă gheață, și-a scos sacoul costu-
mului de fi rmă, și-a lărgit nodul cra-
vatei italiene și a început să butoneze 
încruntat mobilul. După două-trei 
înghițituri de whisky cu gheață, 
și-a aruncat privirea spre mine, mă 
sorbea din ochi, și am simțit cum mi 
se ridică brusc pulsul, auzindu-l: „Ai 
noroc, Doamna mea!”... Și devenisem 
Doamna lui, dar, uns cu multe alifi i, 
n-a scos un diftong, căutând să mă 
țină cât mai mult pe jar...

...A mai comandat un whisky. 
„Uite, te fac prefectă, tu!”... Prefectă?!, 
am replicat ca izbită în moalele capu-
lui, gata să mă clatin. După care am în-
ceput să râd, tare, da’ tare de tot, în cas-
cade, ca proasta-n târg, cu sughițuri, 
silabisind... Pre-fec-tă?!...O Actriță, 
pre-fec-tă?! Eu, pre-fec-tă?!... Să mori 
de râs, națiune!...

...El, însă, a crezut că mă po-
tolește, de l-a pus dracul să mă în-
trebe (Îngroașă vocea, ca un bărbat): 
„Da’ actualul președinte al Ucrainei, 
n-a fost actor?!”... Mai bine tăcea, săr-
manul dom’ Guțu: „Atunci, domnule 
ministru, l-am luat eu tare, atunci și eu 
vreau să devin Prezidentă! Nimic mai 
puțin!... Nu o biată pre-fec-tă uitată 
prin cine știe ce colț de țară”. (Scoate 
o cravată și o pune la gâtul manechi-
nului.) Prima femeie Președintă de 
stat din lume! O adevărată revoluție! 
Că s-a săturat lumea de președințoi 
veniți cu studii de... Băicoi!..

...El m-a privit puțin de sus și m-a 
corectat: “S-o crezi tu!... Și lituanie-

nii, și estonii, și, mai ales, croații, cu 
splendoarea de Doamnă Kolinda Ki-
tarovici, au fost sau sunt conduși de o 
Femeie-președintă!”. I-am dat repede 
returul. Vai, da’ cât de citit sunteți, 
domnule ministru, în materie de fe-
mei-președinte!

...S-a congestionat brusc la față, 
aproape a băut dintr-o sufl are noul 
pahar de whisky, după care a tunat: 
„Președinte vreau să devin eu, cu-
coană!... Am dreptul ăsta, nu crezi?! 
(Învolburat.) Uite așa, c-a s-ajung 
nemuritor!”... Candidăm ambii!, am 
parat, să-l testez. „Asta nu se poate!”, 
a replicat rapid, cu voce aspră... Furi-
os, a devenit, brusc, bădăran: ”Ia, uite, 
neică, și l-asta, nici nu ne-am tras-o, și 
se vrea Prezidentă!?”

...L-am fulgerat cu o privire ce-l 
trimitea la origini, n-am scos o silabă, 
știind că îl chinuie tăcerea mea. De-
odată, m-am trezit jucând rolul unei 
femei supărată foc, care nici nu vrea 
să-l mai privească. El tot butona mo-
bilul. După câteva clipe grele, și pen-
tru mine, recunosc, a atacat, iarăși, 
căutând împăcarea: „Vei fi  prefectă la 

Sighetul Marmației! Chiar de... mâine! 
Facem, azi, un loc liber, acolo! Am 
relațiile mele, în acel târgușor!”... Ce 
să fac în…târgușorul ăla, dom’ minis-
tru?! Să mă duc zilnic la „Memorialul 
Durerii”, să afl u, în cel mai mic detaliu 
cutremurător, cât a suferit Poporul 
meu sub... ciuma, cizma roșie’?!...

...El a găsit imediat remediul: 
„Dacă te plictisești, o iei spre Cimitir!”... 
Am vrut să-l înjur, dar nu cred că l-ar 
fi  atins.  M-a pufnit râsul: Băi, da’ băf-
toasă mai sunt!... Inginerașul mă tri- 
mitea la mănăstire, ăsta direct între 
cruci... I-am zis, zâmbind, doar atât: 
„m-ai și îngropat, Guțule?! (Zâmbet 
amar.) Vai cât de generoși sunteți 
voi, politicienii... „Nu, darling, mă 
gândeam la Cimitirul ăla haios!... La 
Sămânța?!... Sau cum mă-sa îi zice!”... 
Da, Guțule, Săpânța!... Acolo să te 
duci tu, eu nu mă-ngrop de tânără 
în pustiu!... „O vei duce ca-n Paradis, 
îți jur! Vom lua toate măsurile! Îți fac 
la Sighetul Marmației și-un Teatru! 
Mâine, dau ordin!... Să te gândești ce 
nume  să-i dăm!”... Îl și am!, am replicat 
zâmbind... „Serios?! Ia să te aud, tu!”, 
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Teatrul fără spectatori! Nu sună șic?!... 
„Băi, dacă e nevoie, ne mobilizăm și 
aducem și spectatori! De câți e nev-
oie, de 30-40.000?!” L-am privit uimită. 
Dom’ ministru, este vorba despre un te-
atru, nu de un stadion de fotbal! Ce 
faci, aduci tot orașul la teatru?! Guțu 
a tăcut, încurcat...Știi câți locuitori 
are Sighetul Marmației?!... El a negat 
din cap! Cam 37.000, dom’ șef Guțu! 
El, o ținea pe-a lui: „Băi, dacă trebuie, 
aducem  25 de autobuze pline cu 
spectatori, 12 de la ucrainieni și 13 
de la unguri! Suntem în relații extra!... 
Și noi le umplem sălile, când e nev-
oie!… Ne-au ajutat și anul trecut, la 
alegerile locale, cu câte 13 de auto-
buze fi ecare!... Tu nu știi, băi, fată, de 
ce e în stare partidul meu, care va fi  și 
al… tău!”.  Dându-și seama că a vor-
bit fără să gândească, m-a tras lângă 
el, așa, protector, și mi-a șoptit: „As-
tea, însă, numai tu le știi! ‘Nțeles?! Că 
dacă-ți dai drumul la fl eancă, vei avea 
necazuri mari, da’ mari de tot, măi, 
draga mea, măi!” (Actrița se duce în 
fața manechinului.)

...Auzi, băi, acesta, tractorist 
din tată-n fi u, că m-am documen-
tat serios și eu, crezi că dacă-s Ac-
triță, hrănită cu versuri, sunt tufă de 
Veneția?!... Guțule, ministrule, crezi 
că nu știu în ce țară trăiesc?! În ce 
rahat de soțietate viermuiesc?! (De-
tașată, cu zâmbet acuzator.) Sighetul 
Marmației n-are Prefectură, dom’ 
ministru!... L-am șocat cu asta, el a 
început să caute ceva pe mobilul lui, 
nu i-am mai dat prea mult timp de 

gândire, că  i-am aruncat, ca un bici 
(Spre manechin.): Domnule ministru, 
e greu să stai lângă o actriță! Pretenții 
mari, ceva cultură, fandoseli, dar, dacă 
nu mă faci Prezidentă, nu mai avem 
ce discuta! Scurt pe doi! Never! OK?!...

...Am crezut că va renunța la ne-
bunia mea cu Prezidenta, el, însă, nu 
frate și nu! (Actrița imită vocea lui 
Guțu). „Îți trebuie ceva experiență 
politică, darling”, și chestia asta, cu 
darling, m-a făcut să râd zgomotos. 
Nu m-a băgat în seamă, era cu ideea 
lui: „Nu te supăra, dar nici n-ai rating, 
cât oi fi  fost tu de actriță!... Fără rating, 
n-avem alegători!”, turuia el...

...Bine, Guțule, rating vrei, rating 
vei avea!... M-am urcat pe măsuța ro-
tundă din metal și am început să mă 
dezbrac, lasciv, în plin Centrul Vechi. 
Meseni și trecători au început să vină 
buluc, ca la moaștele Sfi ntei Paraschi-
va!... Guțu tot încerca să mă oprească, 
să mă acopere cu hainele lui, dar eu 
nu cedam, cei din jur se holbau sur-
prinși, mai ales că aveam pe mine 
costumul de baie, gata să merg la 
o piscină! Când am ajuns gata să 
plonjez în valurile albastre, m-a apu-
cat, așa, un dor de-o croazieră și am 
dat ordin: Să cânte muzica! „Valurile 
Dunării” vreau!

...Am coborât lângă el și am în-
ceput să fredonez “Barca pe valuri 
plutește ușor”, valsul românului Io-
sif Ivanovici, odată cu mine cântau 
și unii din jur... El mă privea de sus, 
sfi dător, când cu dezgust, când cu o 
aroganță fățișă, tipică multora dintre 

cei ajunși, fără vreun merit, trecător, 
acolo, la masa cu bucate rare. Noi, 
toți din jurul lui eram pentru Măria 
Sa niște neica-nimeni, el, șeful medi-
ocrilor, analfabeților, se voia Vedeta 
zilei, nu-și mai încăpea în costumul 
de fi rmă de atâtea fi țe, asta m-a în-
furiat al dracului și am simțit că tre-
buie să-l pedepsesc, așa, să mă țină 
minte...

...M-am întors, aparent calmă, spre 
el, decisă să-l umilesc în fața publicului 
de moment... Prea înțelepte domnule 
ministru, ce muzician român, că i-am 
uitat numele, a compus “Valurile 
Dunării”, un vals celebru pentru mine 
ca și „Dunărea Albastră” al lui Johan 
Strauss... Aș vreau să (Ironică.) ne lu-
minați dumneavoastră pe noi, muri-
torii de aici, pe care nu dați doi bani, 
dacă v-am descifrat bine privirile!... 
Uitați câtă lume e de față, că tot vă 
preocupă ratingul meu!... El, însă, în 
loc să tacă, incult ce era, l-am cântărit 
bine exact din prima, s-a vrut cocoș 
și a dat un răspuns cu aer de superi-
oritate: „Dan Spătaru, știe asta și-un 
copil de grădiniță!” Cei mai mulți din-
tre spectatorii de ocazie au chicotit, 
dându-și coate…   

...Cinică, să știe că vrea să 
cucerească o Actriță, l-am mângâiat 
protector pe cap, acolo, în Centrul 
Vechi al Capitalei noastre dragi, unii 
se hlizeau, în derâdere, alții râdeau 
sănătos... M-am urcat în picioare pe 
masă și am început să dansez mo-
dern, strigând în fața asistenței din ce 
în ce mai mare: „Ladies and gentlemen, 
vreau să fi u Prezidentă! Pot să și mor, 
numai să ajung Prezidentă!”... Agi-
tație, nu glumă, în jur...

...Guțu a îngenuncheat sub 
nivelul mesei, a încercat să-și aco-
pere capul cu fața de masă, în fața 
paparazzilor care tot veneau, și abia 
mi-a șoptit, cu mâinile ca în fața unei 
icoane: „Nu mă nenoroci!... Am și eu 
limitele mele!... Superiorii mei!”... A 
luat paharul cu whisky, a tras o dușcă, 
l-am fulgerat cu priviri furioase, apoi 
a pus paharul înapoi pe măsuță. Abia 
a mai bâiguit: „Întreabă electoratul 
dacă te vrea Prezidentă! Dacă el te 
vrea, te vreau și eu, chiar la pătrat”!... 
Și-a acoperit chipul în fața camera- 
manilor, s-a ascuns sub masă... Gravă, 
m-am adresat celor din jur. Da, dom-
nilor, doamnelor și domnișoarelor, 
spectatorii mei de ieri, eventual, 
alegătorii mei de mâine. M-am gân-
dit să ajung... Prezidentă! Să aduc un 
aer nou în politichia noastră!... Nu, 
nu glumesc! Președintele Croației, 
doamna Kolinda Kitarovici, nu-i o 
femeie?!... Președintele Ucrainei nu-i 
un fost actor?!...Trăim, doar, în Țara 
Tuturor Posibilităților... Vă iubesc 
mult!, am imitat atâția candidați afl ați 
în campanie electorală văzuți pe mi-N
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cul ecran... Mulțimea a început să 
scandeze, entuziastă, de mai multe 
ori: „Vrem actrița Președinte!... Vrem 
Actrița Președinte!”... Am aprins altă 
țigară, am sorbit o picătură din pa-
harul cu whisky al ministrului și am 
început să cânt cu foc „M-am născut 
în România”...

...După care m-am lansat într-un 
dans dezlănțuit, mă uitam la Guțu și 
îi strigam „Dance, Dance!”, el, lemn 
Tănase, dădea din umeri, șoptind că 
nu știe să danseze!... Asta m-a ener-
vat de-a binelea și i-am zis, caustică, 
aproape strigând: Păi, cum te-au 
primit, băi, în partid, dacă nici măcar 
nu știi să dansezi?!... Unii chicoteau, 
alții aplaudau încântați... Dezlănțuită 
pe mica măsuță, am trecut la o repriză 
de step!... Publicul de ocazie a început 
să ovaționeze, să fl uiere, câțiva tineri 
mă și acompaniau, dansând. Mi-am 
pus bluza și fusta și am coborât de 
pe măsuța de terasă. Lumea mă tot 
aplauda, dar, deodată, am cerut liniș- 
te și m-am trezit recitând minunatul 
Sonet 66 al lui Shakespeare, cel care 
m-a fericit la examenul de admitere 
în facultatea de teatru:

“Scârbit de tot, izbava morții chem,
cel drept cerșește, lașul își arogă,
nevolnic a magnifi cienții togă
și gândul pur se stinge sub blestem.
Cinstirea-i împărțită grosolan,
e pângărită casta feciorie,
perfecțiunea-i frântă de urgie
și-ngenuncheat, orice sublim elan.
A artei gură trândavu-o astupă,
nerodul, iscusinții poruncește

și adevărul singur se smerește,
robit mișelului ce stă să-l rupă.
Scârbit de tot, m-aș stinge fără glas,
dar dragostea, murind, cui să o las?”

...Publicul de circumstanță mă 
ovaționa. Domnu’ ministru Guțu a 
ieșit de sub masă aplaudând, a venit 
la mine, m-a îmbrățișat, gata să mă 
sufoce, m-a sărutat pe ambii obraji, 
pe frunte, și mi-a zis, cu voce tare, să 
audă spectatorii adunați ca la teatrul 
stradal: „Ai fost mi-nu-nată!”... Lasă, 
băi, vrăjeala asta, știu că n-ai înțeles 
o iotă din Shakespeare!... El, însă, n-a 
cedat: „Mă voi bate să-ți vezi visul cu 
ochii! Numai tu poți să fi i Prezidenta 
acestei țări! N-ai egal la rating!” Cei 
vreo două sute de spectatori, veniți 
ca la dresorul cu ursul lui, au început 
să scandeze: „Actrița, Prezidentă! Ac-
trița, Prezidentă!”… Încântat, domnu’ 
ministru Guțu a venit în fața mea, și 
mi-a declarat entuziast: „Voi fi  con-
silierul tău! Vom ajunge departe!... 
Sunt uns cu toate alifi ile, crede-mă! 
Vom deveni miliardari! În euro, tu!”...  
După care, ca de la o tribună invizibilă, 
cu voce tare, să se audă bine: „Sigur 
te va susține și partidul meu! Parti-
dul meu are nevoie de intelectuali 
talentați cu priză la public! Ca tine!”... 
Mai lasă-mă, nene cu partidul tău!, 
l-am repezit... „Actrița, Prezidentă!, 
Actrița, Prezidentă!”, scanda lumea!...

...Brusc, am cerut: „Liniște, vă rog! 
Piesa s-a terminat! Fără Prezidentă!”, 
am zis calmă și am urcat din nou pe 
masă... Am eu partidul meu! Care m-a 
făcut și Regină, și Contesă, și Prințesă. 

Haine ponosite, murdare, măsluite, 
de Prezidentă, din-alea aduse din 
contrabandă cu sentimente second 
hand, nu se găsesc în recuzita parti-
dului meu!... Guțu mă privea ca vițe-
lul la o poartă nouă în viața lui... Am 
venit la doi pași de el, privind peste 
capul lui plecat. Aproape că i-am 
recitat: mulțumesc, domnule minis-
tru pentru bunele dumitale intenții 
ce ascund atâtea... pretenții! Am mai 
mers eu și pe căi greșite, că om sunt, 
însă nu știu să trădez! Adevărații ac-
tori nu trădează, niciodată, n-ai știut 
nici asta!...

...Cu lacrimi în ochi, i-am recitat 
jurământul meu de credință. “Nu-l pot 
părăsi pe Shakespeare! Niciodată! Nici 
pentru cea mai mare funcție din lume... 
Eu prefer să rămân Actriță!... Fie și fără 
micul meu teatru distrus de capitalis-
mul vostru sălbatic, de nepotolita sete 
de (Cântă.) „Money, Money, Money”... 
Mama voastră de bani! (Cântă, ca un 
bocet.) „Banii mei, banii mei, ce-ați 
făcut voi din noi”!...

Text publicat în revista „Vitraliu” 
nr. 52, format electronic (aprilie 
2020) și în volumul „Dallas 2020”, 
de Mircea M. Ionescu, Editura 
Tracus Arte (mai 2020)
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M-am obișnuit cu așteptatul. 
Stau și-aștept, am răbdare. 

Acuma dacă-s pensionar, am timp 
și pot s-aștept. Când eram activ, 
n-aveam răbdare și înjuram, mă 
grăbeam, dar și atunci așteptam la 
cozi, „la rând”. Mai ales pentru lapte, 
dimineața. Mă enervam, dar n-aveam 
voie să înjur. De când a venit libertatea 
la putere, pot înjura, dar nu-mi mai vine. 
Sunt mai înțelept și am mai multă 
răbdare, pot aștepta.

Aștept de o jumătate de ceas să 
vină tramvaiul. Bag seama că nu-s 
singur. Pe banca șchioapă, știrbă din 
stație șade un om boțit și întunecat. 
Mârâie din când în când rupând 
frunze dintr-o nuielușă de salcâm 
ce-o ține băț în mână. „N-au niciun 
Dumnezeu, nu li-e teamă de nimeni!” 
Fără să-l privesc, în sinea mea îi dau 
dreptate, se referă, cred, la șoferii din 
transportul în comun. Mi se pare că 
tipul mă tot fură cu coada ochiului... 
„N-au niciun Dumnezeu, n-au 
lege, stresează!” Încep să-mi pierd 
răbdarea, mă foiesc și-ntâmplător îi 
întâlnesc sclipirea azurie a ochilor lui 
de câine siberian. Îmi scârțâie printre 
dinți... „Și dumneata stresezi! Stresezi 
studenții, cine nu crede în arta 
dumitale nu crede în teatru, așa zici!” 
Tipul mă enervează. Mă strâmb într-un 
zâmbet crispat, cât de cât blajin, nu 
știu cine e și ce reacție poate avea. 
În jurul nostru-i pustiu, nu e nimeni. 
Eu aștept să vină tramvaiul, el... da, 
poate și el.

Mă înseninez la chip și cu glas 
ondulat, muzical îl întreb ca în șagă... 
de unde știți dumneavoastră (apăs 
pe cuvânt), că eu stresez studenții? 
„Am citit în Flacăra, o fătucă zicea de 
colegul dumitale, cel care s-a făcut 
director artistic, prietenul contabilei, 
că nu stresează studenții, e prietenos. 
Nu se mai poartă Stanislavski, așa-i?” 
Mă dau mai aproape, și el continuă... 
„Nepoata mea a terminat actoria la 
el!” Da? Și unde joacă, întreb? „E șefă 
de raft la Billa în București.” Cum? 
întreb eu oarecum iritat, a făcut 
Facultatea de Teatru și-i vânzătoare? 
„Stagiară, zice, până la un casting. 
Umblă cu tava cu eșantioane printre 
clienți și zice „gustați, vă rog, gustați”. 
O place șeful, mi-a arătat o poză. 
Dacă n-ar fi  așa de bătrân și de gras, 

mai c-aș sfătui-o să-l încurce”, și-mi 
face cu ochiul. Îmi adun sprâncenele 
a mirare și vreau să zic... dar el 
continuă... „nu e singură, mai are 
două colege care-i plac șefului, au 
terminat tot actoria, una la Constanța 
și alta la Galați. N-au reușit la casting 
la TV și-au fost sfătuite să rămână 
în București la Billa, până se va ivi o 
nouă ocazie.” N-am replică. Încerc 
să înțeleg dacă nu cumva ironia nu 
atinge credibilitatea învățământului 
artistic din orașul marilor zidiri!

Omul ăstă îmi pare interesant. Pe 
măsură ce-l ascult mă mai liniștesc și 
așteptarea tramvaiului mai scurtă-i și 
mai relaxantă.

„Te-ai pensionat?”, mă-ntreabă. 
Nu-mi place că mă tutuiește dar, 
strâmbându-mă într-un surâs amical, 
zic... noi, în profesia noastră, nu ne 
pensionăm niciodată!

„Da, fi rește”, zice, „voi sunteți 
terminațiunile nervoase ale națiunii 
nu, parcă așa spunea nașul dumitale, 
măria sa, artistul”. Tipul ăsta, îmi zic, 
mă cunoaște după biografi e.

„Ce faci? Mai joci, mai joci?” Mai 
joc, zic! „Rar, mă uit la afi șe, dragă.” 
Simt că-mi crește tensiunea când 
mi se adresează cu „dragă!”, dar mă 
stăpânesc și mă uit în susul căii să văd 
tramvaiul. Nimic, nimic, numai mașini 
de toate felurile și iar câte un autobuz 
care uneori nu mai face stație. Aud 
iar, „n-au niciun Dumnezeu, nu li-e 
frică de nimic și nu răspund în fața 
nimănui”. Icnește omul și dă din 
mână a lehamite. Bănuiește că sunt 
neliniștit din cauza autobuzului ce-l 
aștept. Se înșală, eu aștept tramvaiul.

Omul are chef de vorbă, icnește și 
după ce-și îndreaptă fesul de alpinist, 
de culoare incertă, zice ca pentru el... 
„Am făcut plângere la poliție și-am 
așteptat după lege, treizeci de zile, 
niciun răspuns”. Mă-ntorc spre el 
și-l ascult cu oarece interes, că și eu 
am făcut plângere la șeful județului 
meu, a trecut jumătate de an și nimic, 
nimic! Hoțul care mi-a furat ograda 
casei părintești, violatorul de minore, 
„minerul” care ieșea cu toporul la 
poartă să dea în cap e socotit astăzi 
luptător anticomunist! L-au cooptat 
în Comisia pentru retrocedarea 
proprietății și fi indcă pretindea o 
magazie a CAP-ului, primarul venetic 

l-a împroprietărit cu grădina tatălui 
meu. Omul cu cipilică pe cap repetă 
mereu „n-au lege, n-au Dumnezeu”. 
Prind o clipă când nu mă privește 
și mi se pare ceva deosebit la tip. 
Pare a fi  instruit. Nu mi se pare un 
boschetar de rând, ci mai degrabă 
un tip bătut de soartă, un ratat. Are 
orgoliu, o mândrie, chiar o aroganță 
care poate să enerveze, dar începe 
să-mi devină interesant și chiar 
simpatic. Îmi trece timpul mai ușor 
așteptând tramvaiul și-l ascult. „N-au 
Dumnezeu, domnule, n-au lege, nu 
li-e frică de nimic și de nimeni, asta-i! 
Dar ce-i mai trist e că n-ai cui să te 
plângi, nu te-ascultă nimeni, toți 
sunt înciotați ca cânii, bre!”

Văzându-mă mai liniștit și ascul-
tător, tipul îmi continuă povestea. 
„Frate dragă”, îmi zice, „eu am copilărit 
într-un sat mare și frumos, de sub 
poalele codrilor Herței. Nu te mira, 
nu te speria”, îmi zice, părându-i-se 
că mă mir. „Nu sunt de dincolo (face 
o pauză cu subînțeles) sunt de-aici. 
Că Stalin a avut creionul de tâmplărie 
tocit și când a tras granița le-a venit 
greu rușilor și peste mână să ia și 
satul meu împreună cu cele nouă 
comune din județul Dorohoi, mă rog 
povestea-i lungă. Ce vreau să spun. 
Satul meu a îmbătrânit, mulți au 
plecat la mină, în Valea Jiului, nu s-au 
mai întors, s-au căpătuit pe acolo! Cei 
care au învățat la școli înalte, puțini, 
s-au căpătuit pe aiurea. Pământ 
puțin, cote mari, CAP-uri, nevoile 
au sărăcit satul, oamenii locului au 
îmbătrânit. Pe ici, pe colo a mai rămas 
câte un băiat, o fată, care ori a făcut o 
școală profesională și s-a întors acasă 
în sat, „la plug, la coasă”, sau niște 
învățători..., te plictisește povestea 
mea, nu, dacă te plictisesc, tac, eu pot 
vorbi și singur, am fost activist”, zice și 

Viața ratată a unui intelectual fără noroc
Dionisie Vitcu
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grăbește vorba râzând. „Aveam talent 
cu limba de lemn”, se uită ironic.

„Frate dragă, nu era mai bine 
înainte, n-aveai voie să-njuri ca azi, 
mai ales șeful patidului și miliția, 
nu pun problema securității, asta-i 
altă gâscă-n ceia traistă, vorba unui 
moșneag înțelept de lângă școala 
din sat, Ion Burlă. Securitatea și astăzi 
veghează, taică!”

Pe ce te bazezi?, îi zic. Râde creț, 
se uită pieziș la mine, și-mi zice “ai citit 
Moromeții”... dar întâi am citit Pupăza 
din tei. Nu-i zice moșneagul lui Nică 
pe ce te bizui de te îndârjești așa 
nepoate! „Da bade, uite că nu m-am 
gândit. Ăștia-i trag numai cu Preda, 
da!” Și boschetarul meu îmi pare din 
ce în ce mai cu schepsis.

„Ce voiam să-ți spun, în sat la 
mine, în curtea școlii cu tradiție, pe 
terenul de volei, singurul loc unde 
copiii puteau face sport, primarul 
și consilierii, foști repetenți, au 
ridicat din chirpici o dugheană, o 
monstruozitate. Pe terenul de sport 
unde vara se monta o scenă și avea 
loc un spectacol despre care se 
vorbea un an. Era un eveniment. A 
pus ochiii dom`le cineva, un ciocoiaș 
ca atâția alții, pe singurul loc unde 
băteau copii mingea. Ai observat ce 
metodă au. Pun ochii pe un locușor, 
capătă o aprobare provizorie, îl 
împrejmuiesc cu sârmă ghimpată, 
trece timpul, cresc bălării, șobolani și 
broaște și deodată apare proprietarul 
care curăță terenul și dă de lucru la 
oameni, așa zic! N-ai cui să-i reclami, 
cui să te plângi, sunt toți înciotați 
ca cânii, asta-i!” Își ridică brațul la 
cer și-și face cruce. Îl întrerup, dar 
inspectorul școlar, prefectul, șeful 
poliției. „Sunt-nciotați, domnule, toți.” Nu 
cred, zic. Se oprește o clipă, face ochii 
mari... „Nu crezi, ești de-al lor?” Mai sunt 
oameni de omenie responsabili. „În 
vis, nenicule, în vis, numai în vis. Ăștia 
numai banul îl vânează și câștigul 
fără muncă, cum zicea bădia Mihai.” 
Zâmbesc, dar nu râd. „Degeaba râzi, 
artistule autohton, așa-ți place să-ți 
zică lumea, nu?” Încă o dată constat 
că omul mă cunoaște de-aproape. 
Nu sunt curios să afl u, nu-l ispitesc 
dar îl întreb cu ce e ocupat. Nu-mi 
răspunde. „Au trecut două autobuze”, 
zice. „Ce aștepți? Eu stau aici că n-am 
ce face, n-am treabă!” Zic, aștept 
tramvaiul! Râde creț și-și înghite 
râsul. Tace. După un timp... „Avem 
vreme să așteptăm tramvaiul neică, 
hă, hă!”

„Am îndrăznit să cer primarului 
să-mi retrocedeze moștenirea de 
la părinți, 3,3937 ha.” Se apropie de 
mine și-mi repetă suprafața cu care 
era hărțuit părintele său, că-l trece la 
chiaburi. „Tata era cel mai bun meșter 
lemnar din sat, cel mai artist. Orice 

putea să facă din lemn. Am ajuns să 
mă judec cu hoțul de vecin, consilierul 
primarului, îmi fl utură „certifi catul de 
retrocedare” pe grădina mea!”

De ce nu te-ai adresat pro-
curaturii, justiției? Zic. „La ce bun, 
hoții au relații și li se dă lor dreptate. 
Nu-i întreabă nimeni dacă-i pă-
mântul cu care au intrat în CAP.” De 
ce nu te adresezi mai sus, domnule!? 
„Degeaba” zice, „sunt înciotați cu ei, au 
nevoie de voturi în comună, în județ, 
în Parlament și plângerea ta adresată 
celor de sus ajunge la dușmanii tăi 
jos, înapoi și primești răspunsul „nu 
se confi rmă” sau „e conform legii” sau 
„adresați-vă instanței”. Te poartă pe 
drumuri și ți-e lehamite, nene! Nu 
pățesc nimic, rămân cu banii, cu ce-au 
furat, fug în străinătate, sau li se dă 
suspendare, rămâi cu buza umfl ată 
și se poate întâmpla și o nenorocire! 
Așa că”... „mai bine singuratic și uitat, 
pierdut să te retragi nepăsător, în țara 
asta plină de humor!”

„Te-am plictisit, neică”, îmi zice, 
„dar fi indcă ai avut răbdare și mi-ai 
ascultat povestea vreau să-ți fac 
un bine. Ia primul autobuz până în 
centru că tramvaiul nu mai circulă, 
bre!”

Cum nu mai circulă, de când, 
întreb eu iritat, chiar revoltat. „Nu 
mai circulă”, zice, „de pe vremea 
primarului care a dat cu vacs statuia 
lui Cuza, cel care și-a pus plăci de 
marmură pe toate gardurile și și-a 
făcut mausoleu la Eternitatea.” Nu 
știu despre ce primar vorbești. „Te faci 
că nu știi, marele scriitor premiat de 
prietenii dumitale, ăla cu luntrea-n 
două cururi, vorba regelui Carol.”

Domnule, nu te supăra pari școlit, 
știi multe, ai făcut servici, unde?

Omul se întristează, privindu-mă 
cu ochii de azur înlăcrimați. Tace. 
Mă încearcă un sentiment de milă, 
îmi pare rău că i-am pus o întrebare 
delicată. Tace și privește cu un zâmbet 
sleit două vrăbiuțe care se ceartă 
pe iarba de lângă trotuar pentru o 
lăcustă. Ridicându-și privirea cu un 
surâs amar îmi zice... „Ai jucat într-un 
spectacol o piesă care se chema Iov 
și salubrizarea. Am avut răbdare să 
șed până la fi nal. La ce jucați acum 
n-am răbdare. La tine am stat. Îmi 
jucai viața mea, neică. Mă maestre, 
mă!” Nu mă mai supăr că sunt tutuit. 
Și-ncerc iar un profund sentiment de 
milă.

„Am fost profesor de fi losofi e”, 
zice, „dar predam socialism științifi c” 
și se strâmbă într-un râs forțat. „Nu-mi 
plăcea, dar aveam post bun în oraș, 
am primit garsonieră, leafa nu se 
compara cu cea a colegilor mei de 
la țară sau din târgurile unde nu 
se întâmplă nimic, vorba cui?” Și 
proful se uita la elevul întrebat... Zic 

Sadoveanu. „Brava! Am clopoțit ideile 
marxiste, ca voi, artiștii emblematici.” 
„Nu strâmba din nas”, îmi zice. „Când 
a venit catastrofa, m-au dat afară, 
adică m-au făcut un fel de economist 
la un muzeu. Eu, oleacă hachițos, am 
luat-o hăisa. Nu m-am înșurubat, la 
timpul potrivit nu m-am însurat, n-am 
copii, n-am pe nimeni, ai mei din sat 
s-au prăpădit și... asta-i. N-am cultivat 
prietenii că mă temeam de partid. 
Când pot, și pot rar, mă duc în sat 
să-mi văd mormintele străbunilor. Nu 
mă cunoaște nimeni. Se lipește câte-un 
străin de mine și-mi zice imperativ, 
oi, nu dai un rachiu! Îmi văd de drum 
că nu mai știi azi cu cine-nșiri și aud 
în urmă cum mă-njură. Ultima dată 
le-am cerut celor de la Primărie să 
aducă la Ratoș monumentele eroilor 
căzuți pe Câmpul de Onoare pentru 
întregirea neamului. Le-am văzut 
ascunse în țintirimul satului, dosite 
și pline de mizerie. N-ai cu cine vorbi, 
n-ai cui spune, bade. Se schimbă șefi , 
se primenesc ministerele, dar grosul 
rămâne și conduce mai departe 
haosul și nedreptatea, n-au, domnule, 
nici un Dumnezeu.”

„Uite vine un autobuz ia-l și-ți 
mulțumesc c-ai avut răbdare să stai 
s-asculți prostiile mele, eu mai stau, 
rămân aici, mă uit la dealurile unde 
și-au făcut vile cei care au suferit în 
„societatea” multilaterală. Se tem de 
cutremurul Apocalipsei, n-au luat în 
calcul că le fuge pământul de sub 
picioare.”

I-am dat mâna și i-am zis că 
nu-i târziu să... „urcă-te-n autobuz, 
bătrâne maestre, eu mai zăbovesc... 
Dacă ai fi  pensionar de-al meu, te-ai 
urca dimineața în autobuz și ai umbla 
lelea ca un străin. Ai vedea locurile 
de altădată unde a fost Tehnotonul, 
unde era Țesătura, Nicolina lui Ilie, 
Fabrica de bere, ce-a mai rămas din 
„Cug” și... Sănătate, hai fugi!”

Cu lacrimi în ochi mi-a întors 
spatele, vrând să rupă brusc povestea 
unui intelectual fără noroc din viața 
lui ratată.



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2 

- 5
3

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

96

Dionisie Vitcu

Ciocoiul fără nume

Copil fi ind, era ca toți copiii din epocă,
copilul cu cheia la gât.
Povestea mai era, “vezi cheia sub preș” !
Puteai trimite-acasă pe oricine, 
nu te temeai
(pe-atunci aveam Miliția, nu te jucai !).
Cu mamă fi latoare și tată turnător stahanovist, 
lipsit de griji, bătea berbunca vara, 
nu-i păsa,
juca la boboroaze, poarca, țurca.
Mai reclama câte-un vecin, -urâtul, spânul
că -“obraznicu-i obraznic și face gălăgie,
de nu mai poa-să-nchid-un ochi românul, 
pe canape-n bucătărie” !

Și mă-sa, lua de mână găliganu, și
“hai la Filatură, să vezi cum își câșligă 
mă-ta banul !”
N-a priceput din lecție nimic, prin tinda mare
cu-ncâlcituri de mațe, pe fuse și mosoare!
De tat-su și turnătoria lui, ce-ar fi  putut să știe?
Nimic, știa atât că, tre-să-facă altă meserie!
N-a dat în brânci prin școală cu învățătura, 
el nu era ca toți, un tocilar!
Nu căuta neaparat succesuri și 
nici eșece fără preț. 

Dar cum l-a apucat evenimentul… băiat isteț,
a prins dârlogii și, azi e-n Parlament!
Are stuchit la furcă, votează, nu-ș-ce legi,
și-a înnoit nevasta (nu mai cadra!)
Se mișcă, se descurcă bine senatorul!
Era de stânga, acu-i de dreapta și, dac-o fi  
săgeata să se frângă,
nu-i bai, ne-orientăm la centru-dreapta 
independent de stângă. 

Îndemn pentru cei cărora li-e rușine că 
s-au născut aici

La vale, la vale de-a dura în toatele, 
totul la vale!
La deal e mai greu, mult, mult mai greu 
Cu borşul în traista cu oale,
Cu ursul de brânză, cu ou numărat
Desculţ printre pietre cu deştu’ belit şi umfl at,
Cu boi mititei şi bătrâni, e greu, e greu la arat.
 
La vale, fl ăcăi, aici nu-i de trai
Ţineţi tot fuga şi drept înainte la vale,
Canada v-aşteaptă uşoară devale.

Spălaţi-vă-n Marea Egee ruşinea, 
Ruşinea păstrată-ancestral
De cei de aici, în zăbun, în suman şi-n opinci;
De haiduci, prin tropotul fugii de cal
Prin codrii de-argint, seculari, printre munţi,
Sub cruce-ntre brazi, de omături cărunţi,
În fl acără vie-n opaiţ, sub cărbuni,
(vorbim de „ruşinea” uitaţilor voştri străbuni) 
taină-n prisacă-n poiene la stâni
adânci rădăcini în pământ sângerat de români.

La vale, copilă, spre Turcia-n brânci şi în mâini,
Pe ţâţele mări, în şlapi, în bikini şi în blugi,
Vă-aşteaptă izbânda cu sacii de-arginţi,
Cornul cu lapte, covrigii în coada de câini.
La vale, feciori rușinați de stejaru-n „piciorul de plai”
De păstori, ţapinari, crescători de albine,
La vale, la vale daţi totul, la vale-i mai bine.

La deal nu-i uşor, asuzi şi răsufl i din greu,
Iei totul pieptiş şi pieziş, de nu e osârdie, şcoală,
Geaba stimuluri şi pile, geaba ţinutul de poală
Nimica, nimic nu ridică... (ori tai scârnăvia, ori pică...)

Puiul de dac ruşinat, de Traian zămislit, 
O ţine întins tot la vale,
La vale-înainte, în şcoli româneşti cuminţit
A afl at şi-i convins: lumina ce-i trebă, e din asfi nţit!

La vale pe Jijia-n jos pe Bahlui, la vale, la vale, 
Altă potecă mai netedă nu-i”
Departe, măi dragă, departe de turmă zic vouă,
Cât mai departe de prag, de bunică, de rouă,
De „dânsa” ce şade cu furca în brâu pe cuptor,
Torcându-vă buci pentru saci – vouă
Departe de grebla de-acasă, de hreapcă,
De coasă, de oile sterpe din dealul cu vaci!

Valeaaaa-n Canada-i mai verde, America-i cale, 
Doi, doi paşi mai la vale!
Spălaţi-vă „naşterea”-n apa sărată de mare şi
Şteargă-vă vouă străinul urma ruşinii-ancestrale!
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De ce n-am zis eu… Cunoaște-te pe tine însuți.
De ce n-am zis eu… Evrika!
De ce n-am zis… Eu sunt un altul.
De ce n-am zis eu… Un pas mic pentru om,
            un salt uriaș pentru omenire.

De ce n-am zis eu… Carte frumoasă, cinste cui te-a scris.
De ce n-am zis eu… Te îmbrățișez cu toate brațele sufl etului meu.
De ce n-am zis… Madam Bovary sunt eu.
De ce n-am zis eu… Frumusețea va salva omenirea.

De ce n-am zis eu… Proletari din toate țările, uniți-vă!
De ce n-am zis eu… Pentru cine bat clopotele
De ce n-am zis eu… Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac!
De ce n-am zis eu… Sire, dați libertate gândirii!

De ce n-am zis eu… Mircea, fă-te că lucrezi!
De ce n-am zis eu… Hai să dăm mână cu mână.
De ce n-am zis eu… Iarna nu-i ca vara.
De ce n-am zis eu… Calul nu-i ca dobitocul, să poată vorbi, 
   măi dragă animalule!

Și de ce n-am zis eu… E=mc2?! Iaca de ce, bre:
Nu credeam să-nvăț a muri vreodată… și m-am 
codit de codruța, de mona, de madam perjă și
chiar de justițiarul petrov, care dădea cap în gură
și… m-ar fi  îndemnat la pensie nesimțită… așa că…
mai bine singuratic și uitat… pierdut… D-asta n-am zis!

Criza, calul alb și nuța
(poate-i fabulă)

Fudul și arogant, de rasă, dobitocul,
cu trecere la vaci, dar mai ales la cabaline,
Odată Calul, pe toloacă, lângă iaz,
s-a întâlnit cu Boul, din fericire treaz,
ce se-ncurcase-n lanț cu-o vacă din vecine.

– “O, Boy, ce faci, măi dragă dobitoace,
nu te-am văzut de-un car de ani,
ce spun eu car, de-un sfert de veac încoace!
Ți-au dat certifi cat, toloacă, heleșteu?
Ai fost de-ai noștri, nu? 
  Erai de-al meu!?”

– “Eheeee… ce fudulie-aveam atunci,
eram activ, eram mai tânăr, fără coarne!
Cine putea ca noi să-ntoarne, să răstoarne
în turma patrupedă, – atâtea junci!

Dar tu, tu te-ai ajuns, ai galopat, se vede,
trăiești din pensie…, cine te crede ?!”

– “Trăiesc din pensii nesimțite, na!
Și-o duc cu dinapoia dinaintea mea,
în plus mă-călărește-o doamnă 
  prin băile mulțimii,
O port pe Nuța fără șa,
că lumea-ntoarce capul, zice, bă, se ține,
și știi c-atuncea, -n vremea-ceea 
  la Primărie, stătea la dinapoia ta !?

Țăranul român și noua Lege DNA

Cacainăm Bahluiu, ’dom’le, 
  și-l sacralizăm,
Ca noi, nu-s doi cât Jijia-i de lungă,
scrim pe chetroaie, pe culbeci, pe Râpă
primarii ctitori, de blăstămății și dări !
Ne tot uităm pe borțile cămeșii
La ce-o rămas… ca cât două cireși 
  și nările umfl ăm.
Vrem să afl ăm,
cât este de-nceput cârnațu’ tati,
ce-o mai rămas și până când-l-avem ?!

Ne-am pus birjari de neam-tămâie, 
  acolo sus, pe capră,
(nu ți-ar plăce oricine să te mâie)
Noi cu zăbala-n falcă mârâim, 
  nu mai avem putință,
c-așa, de-o viață chinuim în post 
  și în credință
și tot lângă “nevoi” trăim !
Eu nu mai pot răbda, eu… 
  n-am atâta cartí,
și am de gând s-arăt cu deștu’ 
  “aista” o mâncat cârnațu’ Tatí!

De ce?
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Ecaterina Lupu*

Siana e o femeie dintr-acelea despre care se știe ce e. 
Stă de dimineață până la apus pe dig,
Cu gâtul prins parcă-n cârlig, 
Cu fața la mare și părul despletit,
Așteptând un val nou, nesăbuit
Și care
Să o sfâșie în cioburi de carne. 
Femeile se feresc din calea ei
Sau o scuipă în talpa rochiei. 
Bărbații vin la ea,
Noaptea doar. 
Le place glasul său turbat, grav,
Luciul ochilor, obrazul suav,
Nasul puternic, vanitos,
Trupul sculptat
Din miere și os
Și foc. 
Siana își lasă mâinile să-i curgă
Râuri
Pe piepturile bărbaților, pe mădularele lor
Și își îngroapă gura în părul lor des. 
Își duce în pădurea din coșul pieptului
Toate durerile,
Toate tăcerile,
Lacrimi vii și lacrimi pentru moarte,
Pe care știe-n gene cum să și le poarte. 
Ascunsă. 
Trează.
Obosită de nesomn și chin,
Înviată de plăceri, venin,
Falsând tonuri de suspin,
Dând pe gât carafele cu vin
Mai repede decât străfulgeră în zori
Soarele senin.
Amin. 

Siana cântă cu vocea ultimului ei iubit.
Iubit, adică într-adevăr iubit,
Nu unul care a venit, a plătit
Și-a plecat. 
Îi strigă peste vântul rece și sărat, 
Oriunde ar fi  el... (dar nici ea nu știe), 
Că regretă despărțirea lor.
Siana e sufocată de dor.
(Așa crede ea.)
Nu mai rezistă în apăsătoarea, monstruoasa, odioasa 
Singurătate. 
Căci de-aceea le face pe toate
Câte le face. 
(Drace!)

Siana e o păcătoasă, dar se știe.
(Știe toată lumea; e o bârfă cu chirie.)

S-a aruncat Siana de pe dig cu tot cu pălărie
Și-au furat-o valurile cu spume, au sfâșiat-o
Cu colți de câine cu bale la bot,
Au sfâșiat din ea și sufl et, și tot,
Și creier, și ceafă, și umeri, și sâni
Cum îi sfâșie câinii pe-ucigașii de stăpâni,
Au sfâșiat și carne, și sânge, și oase,
(Dar degeaba căci alea oricum erau roase).
Corpul ei subțire s-a subțiat defi nitiv,
Din păru-i negru a rămas doar un fi r,
Din rochia-i lungă, o bucată de tiv,

Din brațu-i fragil, un trandafi r,
Atât a rămas.
Și-o exclamație a uneia care a văzut întâmplarea:
,,A murit vrăjitoarea! S-a aruncat vrăjitoarea!”
(Era o mamaie ce nu prindea la bârfă,
C-altfel ar fi  zis ,,S-a mai dus înc-o târfă!”)
(Mulțumim, mamaie, de candoarea dumitale.)
Candoarea-i numai bună să speli cu ea pocale
În care să torni băuturi prețioase;
Ce-aș mai bea și eu acum ceva!
Mă uit la povestea asta-ncremenită,
O simt pe de-a-ntregul, mi-e lesne potrivită.
Nu-s eu acolo, dar aș putea fi  ușor,
Căci tot ce știu în viață în esență e amor!

S-o trag pe biata fată de pe stâncă înapoi?
Și să refac povestea cu sufl et mai vioi...
Siana se înclină, dar marea o refuză,
Vântul o trădează, o mușcă și o lasă
Să zacă-n somn pierdută, în somn de lămâiță,
În somnul lin de seară, sub stele și sub lună,
Sub lampa nopții albă care o-ncunună. 
Răsăritul umed o mângâie ca-n basm,
Siana se trezește, se ridică și scâncește,
O rază de lumină se desprinde greu din soare
Și-i împodobește ochiul (cu candoare).
Din ziua asta sfântă, Siana nu mai simte
Decât un sufl u tainic, o liniște cuminte.
S-a dus în munți sihastră
Și a nimănui.
Bărbați lihniți mai sunt pe lume,
Sunt și bărbați sătui. 
Dar cui să-i las eu? Cui? 
Unde-i Siana? Nu-i!
V-am luat-o s-o așez 
Într-un vârf de munte alb. 
(O să-mi torn o băutură...
Și de-acum ce-am scris: lectură!)
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Mi-e dor de tine de azi pe mâine
cam solar-patetică mantra sufl etului meu
ce gloriolă fantastică trona cândva pe fruntea-mi
ca azi să uit de toate să mă pierd ca un orb ce vede numai lumină
și nimic mai mult
fără contur fără unduire

ah m-ai amăgit sau m-am amăgit eu singură 
de parcă nu se vor întoarce toate asupra noastră
asupra păcătoșilor 

am fost ca un diavol am fost teratoidă
un cuvânt mare pentru o fată subțire 

dar nu mă pot opri
orbirea mea e sfântă și dulce
o simt ca pe un ocean nesfârșit de bunătate
ca pe un paradis pe care îl ating sfi oasă
ca pe un secret al unei lumi adormite ascunse 

și iată cum mereu mă întorc mă deștept și adorm la loc
căci mi-e dor de tine de azi pe mâine 
și cu foc ți-aș săruta genunchii și 
ți-aș pune la picioare capul meu plecat
și în palme ochii mei
și pe frunte mângâieri și dezmierdări

în spatele urechii stau cei ce strigă
kate asta numai despre dragoste și erotism scrie?
nimic serios nimic universal 
ca eschil 

dar vă rog domnilor să mă ascultați 
când spun 
mi-e dor de tine de azi pe mâine 
când spun 
mi-e dor de tine de azi pe mâine 
când spun asta când spun
mi-e dor de tine de azi pe mâine 

tot universul e în
mi-e dor
de tine
și toată patima e în azi
și toată liniștea e în mâine

*

Cine a zis că un volum de poezii
Nu e de fapt un roman?
Prost.
Tre’ să citești totul până la capăt!
Pessoa o dovedește,
Bukowski, la mulți ani, apropo,
O dovedește,
Leonard Cohen la fel!
Așa că, dragii mei, 
Când zic azi că îl iubesc pe Alex,
Trebuie neapărat să înțelegeți de ce
Mâine 
Îl iubesc pe altul...
Stupid, dar real. 
Am un Eric, doi de George,
Trei de Vlad, 
Eu sunt, deci,
Doar un inventar absurd și prost. 
Dracu’ să vă ia pe toți!

Cine a zis că un roman nu e,
De fapt,
Un volum de poezii?

*
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Adrian Dionisiev Vasilev
Adrian Dionisiev Vasilev s-a născut în 1945, în Tutrakan 
(Bulgaria).
A absolvit cursurile Academiei Navale „N. Vapțarov" din 
Varna. Limba română o învață în familie, iar în ceea ce 
privește scrisul și cititul devine autodidact. 
Primele versuri le publică în ziarul Marinei Militare, după 
care urmează volumele „Vechiul cinematograf” și „Vin din 
copilărie” (volume de poezie) și „Castraveții de pe șlepuri” 
(proză).
Din 2004 este traducător din limba română în bulgară și 
din limba bulgară în română.
A colaborat ca traducător de poezie la editarea a două al-
manahuri bilingve de poeți și prozatori din Ruse și Giurgiu. 
A tradus poezie și eseuri semnate de poeta și prozatoarea 
română Aura Cristi și patru piese de teatru ale dramatur-
gului român Mircea M. Ionescu care sunt jucate pe scena 
Teatrului Dramatic „Sava Ognyanov” din Russe, Bulgaria. 
O parte dintre poemele care apar în revista Vitraliu au fost 
scrise în limba română.  

Părul Veronicăi

„Ce s-au ales din două vieți?
 O mână de cuvinte,
 Cărora abia le-ar da un preț
 Aducerile-aminte?”
  Eminescu

Nu se mai poate dejuga.
Funestul punct s-a depășit.
De-acolo nu e alt făgaș, 
decât s-ajungi pân-la sfârșit.

Iar publicul – gelos mișel,
putea dormi satisfăcut:
sunteți la fel, sunteți ca el…
Ca voi să fi e n-au putut…

La Judecata de Apoi
pentru cei Mari e alt apel:
ei nu păcătuiesc ca noi!
La ei păcatul e altfel!

Că nu-i poet ce n-a trecut
„Pe lângă plopii fără soț”, 
și nou Luceafăr a apărut
pe „Părul Veronicăi”-n atâtea nopți.

In memoriam

Meridianele albastre  
azi îți caută adjunct.  
Tot o zi prezinți bilanțul – 
mai târziu, ori mai curând.
Chiar Neptun se mai întâmplă,
când îl cheamă pe Olimp,
cu ambrozie să umple
un pahar din timp în timp.
Poate zeii de atâta
nemurire-s plictisiți
și așteaptă de la tine
vreo idee să emiți.
Umple-le cu scotch paharul
și cu gheață-împrospătat, 
cum pe mine, pe ștrengarul, 
pe vapor m-ai învățat.

Eu voi ști că în eteruri,
pe-al furtunilor răzor 
doarme cu catarge-n nori,
între două dintre ceruri
Olandezul zburător.
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Ziua-n ape deșeuează
armăsarii din chervan,
și jăratic dintr-o rază
soarbe calul năzdrăvan.

Ca lăuza ostenită
seara cade pe luncet,
și cu lapte dăruite
turmele grăbesc încet.

Licurici cu felinarul 
dau semnal de seceriș
parcă au auzit signale
dinspre toamnă pe furiș.

De pe umeri grea povara
țărmului îndepărtat
fi ul cel risipitor
obosit a descărcat.

Două umbre roagă-n șopot
codru și iatac să-i dea…
De departe doar un clopot
astupat răspunde „Da!”

Marama

  Celei care-i aparține!
Țesută-n tihna lungii nopți de iarnă
cu fi rul depănat sub amintiri,
sfi nțit în zile mari cu drag la strană
și tors din fuioare străvezii.
A fost țesută parcă să ajungă
din veacul ei în veacul meu hoinar.
A fost țesută darnică și lungă 
ca să se-ntindă de la mal la mal.
Suveica alerga ca o fetiță,
tălpițe-au dat în tact de zurgălăi,
un cântec s-a țesut în patru ițe
cu gând la fata ei și un fl ăcău.
Sărut cu grijă falnica maramă,
zăresc în zare car cu patru boi,
mă binecuvântează două mame,
din cer puterea timpului destramă
mesaj din rai prin fi re din război. 

Nea Petre Pandirul

                Nea Petre Pandirul era cel mai proeminent creator 
 al folclorului cârciumilor portuare din orașul 
 Burgas, în secolul  XX. La malul mării se afl ă și   
 statuia lui în mărime naturală.

Au putrezit ghimiile de faguri,
iar marinarii de oțel îs în ceruri,
și nimeni astăzi nu-și mai bea coniacul
amestecat cu basme-n păhărele.

Din cârciuma trecută în poveste,  
cu faima ei de ani mai mulți uitată,
de unde Barba Yani odihnește,
te mai întorci nostalgic câteodată.

Un cap de pălămidă să adulmeci,
să sorbi cu sete din pahar tot vinul, 
s-arunci „cupit” la table „6-6”
și-n veacul tău să-ți cauți iar destinul.

Dar împăcat te vei întoarce-acolo,
pentru c-ai apucat să vezi de-a viul 
chiar tot, de ce mai simte azi nevoie 
orașul tău, Burgas al tău, zglobiul:

Un puști sub vele să privească seara
în raza verde-apusul cum se stinge,
o fetișcană, ce în depărtare
de pânze purpurii privire-atinge. 

Apus de soare peste Dunăre
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Sub genericul „Rădăcini”, pe 
data de 23 aprilie a.c. Centrul de 
Cultură „George Apostu” a sărbătorit 
cea de-a XXV-a ediție a „Zilelor Cen-
trului”. A fost o ediție cu totul atipică, 
marcată de conceptul ambiguu al 
„distanțării sociale”, implementat în 
perioada stării de urgență, fapt ce 
a forțat promovarea acestui eveni-
ment exclusiv în mediul on-line (pe 
pagina de facebook a Centrului). 

Păstrând credința că arta și fru-
musețea vor salva lumea și având 
deasupra patronajul ocrotitor al 
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe 
„Purtătorul de Biruință”, programul 
zilei de 23 aprilie a fost confi gurat în 
siajul unui eveniment cultural recent 
fi nalizat (august 2019), unic în spațiul 
artistic regional și național, inventat 
și promovat în anii '70 ai secolului 
trecut de sculptorul George Apostu, 
părintele nostru spiritual – Rezidența 
Internațională de Sculptură – Albas-
tru (edițiile I-III, 2017-2019). 

Încercând să creionăm o imagine 
exactă și completă asupra aces-
tui program cultural multianual, 
pe pagina de facebook a Centru-
lui a fost „urcată” Expoziția Nicolae 
Fleissig – „Reîntâlnire”, cu lucrări 
ale cunoscutului sculptor român 
ce pot fi  admirate prin intermediul 
Albumului „Nicolae Fleissig” (editat 
on-line). Născut în anul 1948, la Târ-
gu-Mureș, Nicolae Fleissig a absolvit 
Universitatea de Arte din Bucureşti, 
secția sculptură (1973). Trăiește în 
Franța, din anul 1982. A debutat cu 
o expoziție individuală în București, 
în anul 1973; au urmat, în cei 47 de 
ani de activitate, aproape 90 de ex-
poziții individuale, în 11 țări (Franța, 
Luxemburg, Andorra, Spania, Belgia, 
Turcia, Germania, Japonia, Danemar-
ca, SUA și România), participarea la 
expoziții colective și simpozioane 
de sculptură în 25 de țări. Sculpto-
rul Nicolae Fleissig a primit Premiul 
Naţional „Brâncuşi” (2017), una din-

Emoție de „Albastru”

tre cele mai valoroase distincţii care 
se acordă în domeniul sculpturii. 

Expoziția a fost însoțită în me-
diul virtual de prezentarea fi lmului 
„Rezidența Internațională de Sculp-
tură – Albastru” (ediția I, 2017), 
protagoniști fi ind chiar sculptorii 
selectați să participe la ediția inau-
gurală:  Maxim Dumitraș – România, 
Nedim Hadziahmetovic – Serbia și 
Krasimir Metodiev – Bulgaria. Filmul 
acestui debut de program a fost con-
tinuat cu înregistrările edițiilor 2018 
și 2019, postate în zilele de 30 aprilie 
și, respectiv, 7 mai a.c. 

Despre bogăția semantică a cu-
lorii ce a dat titlul Rezidenței Inter-
naționale de Sculptură organizată 
de Centrul de Cultură „George Apos-
tu” vorbesc tratatele, dicționarele 
de simboluri și cărțile ce i-au fost 
dedicate. Dincolo de valențele sale 
psihologice – melancolie, tristețe, 
contemplare –, de vastitate, de trans-
parență, de profunzime, ne-a reținut 
atenția faptul că „albastrul” este în-
vestit cu potențial identitar, purtând 
amprenta locurilor în care se profi -
lează. Ei bine, în cazul Rezidenței In-
ternaționale de Sculptură „Albastru”, 
acest ultim aspect este cât se poate 
de bine ilustrat, Bacăul fi ind cel mai 
potrivit loc pentru organizarea unui 
astfel de program. De ce? Pentru 
că... George Apostu, pentru că ideea 
de rezidență (denumită tabără, în 
varianta tovărășească a anilor '70 ai 
secolului trecut) i-a aparținut acestui 
mare artist plastic băcăuan, pentru 
că materialul de lucru favorit a fost 
lemnul și, nu în ultimul rând, pen-
tru că toată simbolistica albastrului 
este încifrată în opera sa. Fără niciun 
dubiu, în materie de sculptură, „Al-
bastrul” s-a născut la Bacău. În acest 
sens, ar putea să depună mărturie 
sculptori celebri din Serbia, Bulgaria, 
Franța, Spania, Taiwan și Japonia. 
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Având în vedere structura com-
plexă a fundalului psihologic al pro-
cesului creativ, pare fi resc că spațiul 
și mediul în care se creează sunt 
destul de importante, dar nu im-
parțiale. Rezidența „Albastru” mi-a 
oferit oportunitatea de a încorpora 
mediul înconjurător în procesul cre-
ativ și de a mă exprima pe deplin.

Dintre diferitele cicluri pe care 
le dezvolt în cariera mea artistică și 
în fața provocării unui subiect dat 
„Albastru”, m-am concentrat asupra 
conectării temei cu mitologia me- 
diteraneană antică. În intimitatea 
expresiei vizuale cred că este impor-
tantă acea cercetare aprofundată a 
anumitor mituri și înțelegerea sensu-
lui real al acestora și apoi modalita-
tea de a exploata, răsuci și distorsio-
na acel conținut mitic într-o valoare 
vizuală contemporană, prin procesul 
artistic și creativ.

Sculpturile executate la Cen-
trul de Cultură „George Apostu” au 
trecut prin aceeași prismă îngustă a 
procesului artistic pe care autorul a 
numit-o operație grafi că. Două din-
tre ele, „Tartarus (Hyperion)” și „Fiul 
lui Daedalus”, sunt cât se poate de 
„albastre”, având în vedere mitologia 
greacă timpurie menționată mai sus, 
în timp ce a treia, „Pendulul orizontal 
II”, aparține unui ciclu diferit, dar cu 
tendința de a se lega de același fond 
simbolic.

Fabula diminuării grafi ce
Nedim Hadziahmetovic

Întreaga perspectivă este o cri-
tică la adresa societății moderne și 
a noului mod de viață, în care con-
sumismul masiv și valorile materi-
aliste sunt scoase în evidență mai 
presus de valorile culturale, sociale, 
excluzând etica și moralitatea ca 
fi ind de modă veche, depășite.

Așadar, mai pe scurt, „Tartarus” 
este abisul adânc care este folosit ca 
temniță a chinului și a suferinței pen-
tru cei răi și ca închisoare pentru ti-
tani. În anumite aspecte, corespunde 
ideii creștine despre iad. Dar iadul 
este un concept al vieții de apoi, în 
timp ce Tartarus / Hyperion are ten-
dința de a critica standardele de 
viață moderne și temnița capitalistă 
în care majoritatea dintre noi sun-
tem închiși de bunăvoie prin prisma 
instituțiilor, a băncilor, creditelor etc. 
Îndreptându-ne spre sculptura „Fiul 
lui Daedalus”, se observă subevalu-
area evidentă, desconsiderarea în 
sine prin titlu. Pentru că Icar, ca fi u al 
lui Dedal, nu este o fi gură cu o anu-
mită valoare, ci cu o realizare ratată, 
o necugetare în general, o atitudine 
adolescentă cu minte îngustă, care 
este într-un fel instrument omni-
prezent psihologic instituționalizat 
al societății contemporane, în care 
libertatea și gândirea individuală 
sunt prezentate ca fi ind supraevalu-
ate. Libertatea este promovată prin 
toate mijloacele, în timp ce ome-

nirea se prăbușește în dihotomia 
sufl et-natură. Din punct de vedere 
vizual, dintre toate cele trei lucrări, 
„Fiul lui Daedalus” face parte, în mod 
tipic, din ciclul „Simetrie aparentă”, 
care reprezintă tendința vizual-cre-
ativă a autorului de reconciliere în-
tre arta clasică și cea postmodernă. 
Această sculptură este un model 
tipic, standard al acelei afi rmații în 
care formele abstracte și geometrice 
sunt încorporate în valorile anato- 
mice clasice. O sinergie a contrariilor.

„Pendulul orizontal” este o ne-
gare asumată, deoarece titlul în 
sine este un oximoron, în măsura 
în care înțelegerea de bază a gravi-
tației neagă lucruri precum pendu-
lurile orizontale; în mintea autoru-
lui, aceasta corespunde cu refl ecția 
omului căruia i se servesc valori false 
la orice nivel, ceea ce nu este la fel 
de rău ca și faptul că acceptă acest 
lucru. Pare imposibil, dar cumva ig-
noranța este promovată ca un atu. 
Să nu uităm, este mult mai ușor să-i 
manipulăm pe cei mai puțin educați. 
Întregul concept este, în esență, o 
critică a faptului fără precedent că 
omenirea devine tot mai ignorantă 
în era tehnologiei și a informației.
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Centrul de Cultură „George 
Apostu” a avut drept paradigmă de 
funcționare, încă de la înfi ințarea sa, 
armonizarea diferitelor componente 
din domeniul artei, cea mai profundă 
expresie a creativității umane. Astfel, 
de-a lungul celor treizeci de ani, Centrul 
a devenit un veritabil „hub”/„nod” de 
interferență a artelor, un spațiu în care 
Cuvântul, Culoarea, Sunetul, Actul 
scenic au oferit publicului spectator 
numeroase oportunități de împlinire și 
îmbogățire spirituală. 

În spiritul celor menționate anterior, 
amintim aici, cu titlu de exemplu, 
evenimentul cultural organizat joi, 2 
iulie 2020, sub genericul Saloanele 
Moldovei. Expoziția aniversară – Premiile 
Centrului de Cultură „George Apostu” 
(1990 - 2020). Având un format flexibil 
și dens, evenimentul a oferit publicului 
participant o dublă oportunitate: pe 
de o parte, formarea unei imagini cât 
mai realiste cu privire la contribuția 
Centrului în derularea și promovarea 
unui proiect cultural excepțional 
din registrul artelor plastice – 
„Saloanele Moldovei” – și, pe de altă 
parte, prezentarea celui mai recent 
volum de poezii semnat de Doru 
Faur, pseudonim al unui autor deja 
consacrat, Daniel Ștefan Pocovnicu, 
membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, fi liala Bacău. 

Expoziția aniversară, vernisată 
în sala Muzeului de Artă Contem-
porană a Centrului și prezentată 
de criticul de artă Petru Bejan 
(în cadrul conferinței intitulate 
„Saloane Românești”), a adus în 
fața publicului prezent operele 
artiștilor care au primit premiul 
Centrului de Cultură „George Apostu” 
în perioada 1990-2020: Gheorghe 
Zărnescu (România), Iurie Ilie Lupu 
(Republica Moldova), Gheorghii 
Diaconu (Republica Moldova), Emil 
Dobriban (România), Simion Zamșa 
(Republica Moldova), Irina Filip 
(Republica Moldova), Mihail Damian 
(Republica Moldova), Gheorghe 
Răilean (Republica Moldova), Nelly 
Vrânceanu (Republica Moldova), 
Leonardo Guțu (Republica Moldova), 
Maia Cheptenaru – Serbinov 
(Republica Moldova), Valeriu Vânagă 
(Republica Moldova), Florina Breazu 
(Republica Moldova), Vladimir 
Cantor (Republica Moldova), Sorin 
Otînjac (România), Timotei Bătrânu 
(Republica Moldova), Victoria 

Saloanele Moldovei 
- cromatica excelenței artistice
Alin Popa
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Cozmolici (Republica Moldova), 
Vladimir Palamarciuc (Republica 
Moldova), Ecaterina Ajder (Republica 
Moldova), Iurie Ursatîi (Republica 
Moldova) și Victor Cozmenco 
(Republica Moldova). O veritabilă 
reeditare a cunoscutelor „poduri de 
fl ori” din anii '90, în numele valorilor 
identitare comune și al talentului 
artistic presărat de Creator cu atâta 
generozitate pe ambele maluri ale 
Prutului. 

„Saloanele Moldovei”, un 
proiect cu dublă paternitate – 
Bacău – Chișinău –, este cel mai 
longeviv program cultural derulat 
după 1990 de intelectuali, artiști și 
oameni de cultură din Basarabia și 
România. Între întemeietori amintim 
aici pe Mihail Grecu (fondatorul 
modernismului plastic basarabean 
și al Școlii Naționale de Pictură), 
pe cunoscutul pictor Ilie Boca, pe 
Constantin Donea (fost director 
al Inspectoratului pentru Cultură 
al Județului Bacău), pe Sergiu 
Cuciuc (fost președinte al Uniunii 
Artiștilor Plastici din Republica 
Moldova în perioada 1987-1992), 
pe Ion Ungureanu (fost ministru al 
Culturii și Cultelor din Republica 
Moldova în perioada 1990-1994) 
și, nu în ultimul rând, pe Gheorghe 
Geo Popa (președintele Consiliului 
Județean Provizoriu de Uniune 
Națională în anul 1990). Forța și 
anvergura proiectului „Saloanelor 

Moldovei” au fost asigurate atât 
de personalitățile implicate cât și 
de instituțiile organizatoare sau 
partenere: Inspectoratul pentru 
Cultură al Județului Bacău, Muzeul 
de Artă și Etnografi e Bacău, Uniunea 
Artiștilor Plastici din România,  
Uniunea Artiștilor Plastici din 
Republica Moldova, Ministerul 
Culturii din România, Ministerul 
Culturii din Republica Moldova, 
Primăria Bacău, Primăria Chișinău, 
Consiliul Județean Bacău, Centrul 
Internațional de Cultură și Arte 
„George Apostu”, Complexul Muzeal 
„Iulian Antonescu” din Bacău, 
instituție care va prelua ulterior 
efortul de organizare a acestui 
proiect.  

De-a lungul celor trei decenii 
de existență, prin implicarea 
Centrului, programul „Saloanelor 
Moldovei” s-a diversifi cat oferind 
publicului participant, dincolo de 
osatura artelor plastice, numeroase 
momente din domeniul artelor 
spectacolului și din domeniul 
muzical, într-un veritabil „dialog 
al artelor”. „Saloanele Moldovei” 
reprezintă o dovadă peremptorie 
a excelenței artistice românești, a 
capacității instituțiilor de cultură din 
România și din Republica Moldova 
de a organiza programe comune, în 
numele unui vis, cândva împlinit, și 
al tuturor elementelor identitare ce 
privilegiază ideea de românitate.

*
Realizată cu profunzimea critică 

și eleganța academică specifi ce 
inconfundabilului universitar și 
istoric literar Constantin Călin, 
prezentarea volumului de poezii 
intitulat „Poet caut muză” (editura 
Tracus Arte, 2020) a oferit auditoriului 
șansa unui periplu în universul 
unui autor „care are impulsiuni de 
avangardist, dispus să riște, să o ia 
de la zero, deși are realizări stimabile 
în poezie și mai ales în critică și 
eseu”. Vorbind despre autor și 
despre noul său volum, Constantin 
Călin a declarat următoarele: „Doru 
Faur este un Daniel Pocovnicu 
mai puternic, afl at într-o fază de 
plenitudine, întors mai mult asupra 
sa, analitic, mai puțin expeditiv, mai 
puțin nervos, mai puțin sarcastic. 
(...) Se poate afi rma că este un poet 
nou, deși prețul n-ar trebui să fi e 
ignorarea calităților bune, existente 
în volumele anterioare. «Poet 
caut muză» este o carte cu multe 
secrete, în primul rând personale. 
Doru Faur experimentează mult 
pe seama limbajului, fi ind înclinat 
spre un idiolect concentrat asupra 
cuvântului, asupra semnifi cațiilor, 
asupra sonorității, autorul nefi ind un 
simplu făcător de versuri”. 

În programul evenimentului, 
data de 2 iulie 2020 – zi în care, după 
calendarul creștin ortodox, românii îl 
cinstesc pe Sfântul Voievod Ștefan cel 
Mare – a permis organizatorilor să facă 
loc și unui moment dedicat istoriei 
locale și naționale. Despre importanța 
simbolurilor și a personalităților, 
despre moștenirea lăsată de aceștia 
și, nu în ultimul rând, despre prezența 
markerilor sfi nțeniei în destinul unor 
compatrioți a făcut vorbire prof. dr. 
Alin Sebastian Popa, în conferința 
cu titlul „Ștefan cel Mare – drumuri 
moldave către sfi nțenie”. În contextul 
metamorfozelor instituționale, dr. 
Virgil Ștefan Nițulescu, directorul 
general al Muzeului Național al 
Țăranului Român din București a 
realizat o consistentă incursiune în 
domeniul muzeisticii românești prin 
intermediul conferinței intitulată 
„Cum tratează istoria Muzeul de 
Istorie?”.

Dialogul artelor a fost armonios 
întregit de Cvartetul Avantgarde 
(în componența: Ciprian Sicinschi - 
vioara I, Alexandru Timilie - vioara a 
II - a, Ilinca Sbânțu - violă, Liviu Mera 
- violoncel) având ca invitat pe Emil 
Stancu - oboi. Artiștii au interpretat 
selecții dintr-un variat repertoriu 
de muzică de cameră. Evenimentul 
a avut loc în spațiul deschis al 
Grădinii cu statui și s-a desfășurat 
cu respectarea strictă a normelor în 
vigoare cu privire la starea de alertă.
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,,Despre frică, responsabilitate, 
încredere”... Ce bogăție ideatică, în 
doar câteva cuvinte! Atunci când 
citești acest mesaj, te aștepți la un 
posibil debate în care ar putea fi  
angajați psihologi, sociologi, eticieni, 
preoți etc.  Gheorghe  Geo Popa, 
directorul Centrului Cultural ,,George 
Apostu” Bacău, armonizându-și 
resursele creative cu jurnaliștii Cornel 
Cepariu și Ștefan Radu, reprezentanți 
ai Filialei Bacău „Marius Mircu” a 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România, au oferit acest ospăț 
al cugetării într-un nou popas al 
,,Provocărilor colocviale” (septembrie 
2020), invitând la dezbatere 
personalități importante din 
universul jurnalismului, vieții literare, 
culturii, în general.  Pe scurt, cărțile de 
vizită ale actorilor evenimentului ar 
putea arăta și așa...

Neagu Udroiu, publicist, scriitor 
și diplomat, jurnalist  de radio, 
televiziune și al unor agenții de 
presă, fost ambasador al României în 
Finlanda și Estonia; are peste 30 de 
lucrări în domeniul istoriei, teoriei și 
practicii presei în diversele sale forme 
de existență.  

Corneliu Vlad, scriitor, ziarist, 
publicist și analist de politică externă, 
membru al Uniunii Scriitorilor din 
România și al  Colegiului editorial 
la publicațiile „Lumea”, „Balcanii și 
Europa”, „Dialogue of the Seas”, are o 
carieră gazetărească de aproape 50 
de ani, a publicat câteva zeci de mii 
de știri de presă, articole, reportaje, 
comentarii și analize ale vieții și 
politicii internaționale.

Doru Dinu Glăvan, președinte 
al U.Z.P.R, publicist, reputat cronicar 
sportiv al Societății Române de 
Radiodifuziune, comentator de 
radio și televiziune, trimis special la  
importante competiții internaționale 
– Jocurile Balcanice, campionate și 
cupe mondiale de atletism, natație 
și de gimnastică, Jocurile Olimpice 

de Iarnă de la Sarajevo etc. –, a fost 
distins, pentru profesionalism și 
prodigioasa activitate,  cu numeroase 
premii.

Marius Manta,  profesor, voce 
profundă/ inconfundabilă a criticii 
literare, poet, publicist, redactor al 
Revistei „Ateneu”, membru al U.Z.P.R., 
autor al volumelor „Literaturbahn” 
(2014), „Tată și fi u. Momente” (2015), 
„Ucenic la iconari” (2017), ,,Interviuri” 
(2020), „Cronofi abile” (2020).

,,Provocările colocviale” au avut 
ca reper de sufl et și ,,Spectacolul 
cărții”, în cadrul căruia au fost 
prezentate volumele semnate de 
Neagu Udroiu (,,Jurnalismul”, vol. I, 
II), Corneliu Vlad (,,Cavalerii Noilor 
Apocalipse. Nu vă fi e frică!”) și Marius 
Manta (,,Interviuri”). Peste toate 

„Suntem 
chemați 
să aducem 
partea noastră 
de adevăr 
în lume”
Ion Fercu

G
he

or
gh

e 
G

eo
 P

op
a

A
nd

re
ea

 S
im

on



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2 

- 5
3

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

110

zborurile îndrăznelilor dezbaterii 
a plutit frumos discursul grozav al 
sopranei Andreea Simon, profesoară 
la Colegiul Național de Arte „George 
Apostu” Bacău. 

În inconfundabilul său stil, în care 
locuiesc și genele actorului, Gheorghe 
Geo Popa a schițat contextul în care 
manifestarea este oferită elevatului 
public: „Sunteți astăzi, aici, la Centrul 
de Cultură «George Apostu», într-un 
an fabulos pentru instituție; e anul 
30 al existenței Centrului de Cultură 
«George Apostu». În anul 1990, când 
se știa foarte puțin despre conceptul 
de centru cultural, au fost înfi ințate în 
țară peste 12 astfel de centre. Astăzi, în 
România mai există doar unul singur: 
Centrul de Cultură «George Apostu»! 
Toate celelalte au plecat înapoi, de 
unde au venit, la protocolul de stat, 
pe la privați, iar aici a trebuit să facem 
eforturi colosale ca să menținem 
acest Centru, într-un timp în care acest 
tsunami numit economie de piață ne 
face viața «frumoasă». Dar iată că a 
rezistat. Am rezistat. Suntem încă aici 
iar meritul, așa cum am afi rmat de 
fi ecare dată, vă aparține în întregime 
dumneavoastră, cei care veniți aici 
ca să înnobilați acest spațiu. Existăm 
datorită dumneavoastră, datorită 
publicului, datorită prietenilor, oame-
nilor din spațiul politic și economic, 
celor care înțeleg că fără cultură 
suntem NIMIC. Prin ceea ce facem 
aici poate că vă veți da seama, o 
dată în plus, ce înseamnă Centrul de 
Cultură «George Apostu» în geografi a 
culturală și spirituală a României 
și nu numai. Încercăm, încercăm, 
încercăm... Optimismul nostru este 
unul proverbial aici, la Centrul de 
Cultură «George Apostu». Să știți că 
nu suntem singuri; singur este doar 
directorul...

Așadar, fi ecare întâmplare are 
o istorie a ei, iar noi mergem mai 
departe în istorie cu istoria ei cu tot... 
Nu uit ce am trăit înainte de 1989, 
nu uit lupta pe care omul de cultură 
a dat-o înainte de 1989, pentru a 
se ajunge, de ce nu, într-o fostă 
«Casă de oaspeți» a pcr-ului, pentru 
a ne întâlni, pentru a vorbi despre 
jurnalism, despre adevăr, despre 
cultură, elemente fundamentale ale 
unei societăți care vrea să fi e curată, 
care vrea să fi e normală. Trebuie să 
tindem și spre o anumită normalitate 
a relațiilor noastre umane. Toate 
acestea datorită dumneavoastră, 
celor care sunteți aici, datorită Cărții, 
Cuvântului și, nu în ultimul rând, 
al Muzicii. Noi suntem chemați să 
aducem partea noastră de adevăr în 
lume! Nu este un mit. Și, chiar dacă ar 
fi  un mit, haideți să încălecăm acest 
mit și să vedem dacă putem ajunge, 
cu tot cu el, la Adevăr!”

Sub bagheta moderatorului 
Gheorghe Geo Popa, actorii și-au 
intrat fi resc în roluri, încântând 
asistența. „Am venit la Bacău cu doi 
titani ai lumii informațiilor. Neagu 
Udroiu este unul dintre cei mai mari 
istorici ai presei care mai sunt în 
viață. Iar Corneliu Vlad are o vastă 
experiență de jurnalist de informații 
externe, care a dat ocol Pământului. 
Cu Editura UZPR, sub auspiciile căreia 
au apărut și cărțile lor prezentate aici, 
am scos deja o producție importantă 
de volume scrise de jurnaliști și nu 
numai. Uniunea noastră are, însă, 
și alte activități și proiecte dedicate 
dialogului cu publicul. Milităm pentru 
un jurnalism făcut cu credință. Milităm 
și pentru ca presa românească să fi e 
susținută de acum cu bani publici 
și nu subvenționată, așa cum se 
întâmplă în toate țările democratice, 
să nu mai fi e căpușată de grupuri de 
interese. Nu este ușor, dar milităm 
pentru aceasta și nu ne este frică”, a 
spus Doru Dinu Glăvan. 

Vorbind despre cartea sa, 
Neagu Udroiu a schițat portretul 
unei provocatoare invitații la lectură: 
„Lucrarea mea pornește de la faptul că 
un ziarist trebuie să aibă mentalitate 
pozitivă. Este o temă cu care am luat 
contact de mai multe ori de-a lungul 
anilor, pornind de la un adevăr: când 

am intrat în jurnalistică nu am avut 
ce să citesc. Astfel, am vrut să scriu 
cărțile pe care le-aș fi  citit atunci când 
învățam meserie. Lucrarea este un 
amestec de istorie a presei în lume 
(despre istoria presei de la noi am 
scris anterior alte trei volume), de 
teorie a presei și de practică a presei. 
Am vrut să ilustrez ce face un om 
care lucrează în acest domeniu [...]. 
Nu stă în obiceiul meu să dau lecții, 
dar mă urmărește de când mă știu 
plăcerea de a împărtăși și altora din 
povara adunată pe umerii mei de o 
experiență profesională, cu bune și 
rele, dar, mai ales, nu o dată, mustind 
de inedit și consistență.  Rog să fi u 
privit, în gestul meu, drept omul care a 
învățat o meserie pentru care aveam, 
poate, vocație, dar nefi ind pregătit 
special pentru ea. Am început, și eu, 
tot cu tabla înmulțirii. Ca să ajung 
să încerc a rezolva ecuații ce țin de 
analiză matematică ori geometrie 
analitică, a trebuit să exersez cu 
tragere de inimă pentru a stăpâni 
cum trebuie regula de trei simplă, să 
știu să fac deosebirea dintre cel mai 
mic multiplu comun și cel mai mare 
divizor comun. Am făcut din mersul 
la bibliotecă un obicei. Am reușit să 
interpretez corect mersul modelelor 
pe harta succesului și, nu o dată, 
am reușit a persevera în căutarea 
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lozului câștigător. Da, îi dau dreptate 
celui care a zis că jurnalistica este o 
studenție  mereu în căutare de teste 
suplimentare. Orice test reclamă mai 
mult efort. Mai multă carte”. 

Cu volumul „Cavalerii noilor 
apocalipse. Nu vă fi e frică!”,  Corneliu 
Vlad  ne-a invitat într-un univers ,,care 
include, între altele, ca elemente 
esențiale, sfi darea, evaluarea, 
avertismentul, imperativul acțiunii, 
dar și, din păcate, exagerarea și 
mistifi carea, alarmismul și spaima 
– toate învestite cu scopuri precise.  
Între aceste scopuri fi ind amenințări 
globale, colosale, defi nite la proporții 
reale sau hiperbolizate, conștient sau 
nu, onest sau mistifi cator, derapaje 
logice interesate și instrumentate, 
politizate sau răstălmăcite. Toate 
aceste amenințări se regăsesc într-un 
numitor, restructurarea echilibrului 
global între principalii centri de 
putere ai lumii...”  Tabloul pe care-l 
realizează contemporaneității nu 
are tușe optimiste: ,,Că dezvoltarea 
economică a lumii nu este nici cea 
ideală, nici una echitabilă, că resursele 
naturale ale planetei se irosesc pentru 
totdeauna ori nu mai au timp să se 
refacă și că trăim pe o planetă tot mai 
fragilă se știe de câteva decenii. Dar 
că toate acestea încep să fi e folosite, 
într-o măsură crescândă și tot mai pe 

față, ca argumente pentru stagnarea 
sau chiar împuținarea populației 
globului e fapt mai nou. Scenariul «Nu 
ne mai rabdă Pământul» își are și el o 
rădăcină istorică, în celebra doctrină 
a pastorului și economistului Thomas 
Malthus, despre raportul populație-
resurse. De peste două secole, teoria 
lui Malthus incită la dezbatere și 
dispută, iar Apocalipsa anunțată a 
începutului de mileniu mai pune, și 
ea, gaz pe foc”.   Frica este desprinsă, 
și ea, tot dintr-un scenariu al acestei 
apocalipse, mărturisește Corneliu 
Vlad: ,,Abordez în cartea mea panica, 
isteria colectivă care a cuprins 
omenirea în condițiile așa-numitei 
pandemii de coronavirus. Dar sunt 
și alte momente ale istoriei noastre 
recente în care am avut parte de 
provocări de frică, de panică, făcute 
chiar prin mass-media, precum cele 
de la evenimentele din 1989. Frica 
este un fenomen experimentat 
politic și geopolitic din ce în ce mai 
mult, inclusiv cu ce se întâmplă acum, 
în pandemie, o situație parcă făurită 
cu mâna și parcă pusă în scenă în 
detaliu”.

Cornel Cepariu, liderul Filialei  
Bacău „Marius Mircu” a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România, 
a mărturisit  că a optat pentru 
tema ,,Provocărilor colocviale”, în 

,,condițiile în care tocmai traversăm 
o perioadă în care și frica, dar și 
responsabilitatea și încrederea sunt 
tot mai evidente.  Iar invitații noștri nu 
sunt străini de Bacău și chiar de locul 
în care am organizat manifestarea. În 
plus, Neagu Udroiu a anticipat ceea 
ce se întâmplă în prezent cu noi, 
într-o carte intitulată «Gutenberg sau 
Marconi», în care prefi gura o situație 
de astăzi: dispar presa scrisă și cartea 
tipărită sub avalanșa noilor tehnologii 
ale comunicării? Și aceasta era o 
expresie a fricii de viitor. Corneliu Vlad 
a cunoscut aromele dulci-acrișoare, 
dar și pestilențiale ale politicii 
mondiale. Ce spune Domnia Sa în 
carte, cu detașare, pare incredibil, dar 
acolo vorbește un om responsabil și 
cu multă experiență jurnalistică”.

Scriitorul Ion Fercu l-a prezentat pe 
Omul, profesorul, criticul literar, poetul, 
publicistul, jurnalistul Marius Manta, 
poposind, din rațiuni aparținând 
tematicii dezbaterii, mai puțin asupra 
volumului ,,Cronofi abile” și mai 
mult asupra volumului „Interviuri”. 
,,Profund, empatic, responsabil, 
talentat, socratic modern, dușmanul 
algoritmilor colbuiți, exigent cu sine, 
exigent cu alții, altruist, lasă urme 
grozave în memoria afectivă de cursă 
lungă, dar și în personalitatea altora. 
Este un camarad ideal de insulă pustie, 
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ultimul care ar părăsi nava; voroavă 
de poveste cu dumnezeirea, OM.   În 
el locuiește un spirit renascentist. 
Sedus de nuanțe, a creat din ele un 
imperiu ideatic seducător. Sihastru 
al condeiului, nu-l găsești în vreo 
gașcă literară, nu caută zgomotul 
laudelor,  deșertăciunea premiilor 
sau prim-planul refl ectoarelor. Citeș-
te, scrie și tace. Dacă-l poți atrage 
însă în capcana unei dezbateri, vei 
fi  răsplătit de universul în care te 
invită: unul în care literatura, estetica, 
metafi zica, etica, artele, tehnica și 
credința fi ințează într-o armonie de 
vis. Dacă vrea cineva să-i vorbesc 
despre Poetul Marius Manta, îi spun 
doar aceste versuri și-i va înțelege 
esența mesajului poematic: «E strân-
sură de nedesfăcut/ E lipitură de 
nedespărțit/ E făcătură de neghicit/ 
Cu vrere Dumnezeiască/ În tată și fi u/ 
E lemnul vieții».

Vă aduceți aminte de vorbele 
lui Dostoievski?  «Toți, mai mult sau 
mai puțin, pornim în lume de sub 
mantaua lui Gogol»... Îndrăznesc a 
spune, că, de-o vreme, mulți dintre cei 
care ne propun aventurile condeiului 
lor pornesc în lume de sub manta(ua) 
privirii critice, cronofi abile, a lui  Marius 
Manta. El nu înalță, în «Cronofi abile»,  
statui peste care porumbeii să-și facă 
treaba, nu lasă în urma cuvântului 
său ruine care, fumegând, speră să 
nască legende, nu îmbrățișează în 
agora, pentru ca mai apoi, la șuete 
de taină, să mărturisească gândul 
că  seducătoare sirene i-au pervertit 
discursul axiologic. E un arheolog 
al profunzimilor. Caută esențe, cu 
instrumentele unei hermeneutici 
oneste, chiar și acolo unde căutătorii 
grăbiți ai fi loanelor  de frumusețe 
și de adevăr dau, de regulă, cu tifl a, 
unei posibile expediții de arheologie 
ideatică elevată.  

În ,,Interviuri”,  Marius Manta 
ne sugerează că un interviu este 
o încercare de radiografi ere a 
sufl etului, că insul care ambiționează 
această trudă specială este un fel 
de arheolog-psiholog. Atunci când 
încearcă să se apropie de universul 
spiritual/ comportamental al unui 
individ, el știe că trebuie să cunoască 
acel kosmos – ghem dumnezeiesc de 
armonii și contradicții –, și c-ar trebui 
să-i sugereze intervievatului că ar 
putea locui și el, fi e doar ca vizitator/ 
admirator avizat, în acel univers.  
Marius Manta știe că interviul vrea să 
capitalizeze, pentru istorie, virtuțile 
unei confesiuni, că o dezvăluire este 
un fel de a-ți pune pe palme sufl etul 
și de a-ți întinde brațele spre cel din 
fața ta: «Iată-mă, acesta sunt eu!» 
Autorul știe că statutul întrebărilor 
este fundamental într-un interviu.  Îl 
simt că ascultă uneori glasul unuia 

dintre maeștrii săi, Constantin Călin, 
atunci când cugetă la întrebările 
pentru un interviu: «Sunt noi, clare 
nimerite, scormonesc, incită?»  

Cu «Interviuri» (Bacău, Editura 
Studion, 2020), Marius Manta, 
elevat ,,întrebător de tip uman”, 
ambiționează un proiect în care sunt 
investite nu doar virtuțile sale de  
profesor, poet, prozator, jurnalist și 
critic literar. Sunt invocate  și virtuțile 
care-și au originea în hobby-urile 
(nu puține, de calitate!) copilăriei, 
adolescenței și maturității. Iată pe 
cine și de ce  intervievează autorul: 
«Am ținut așadar să amestec, dincolo 
de criterii mărunte, plasticieni cu 
oameni de litere, fi losofi  cu muzicieni, 
trendsetteri,  cu specialiști în limbaje 
virtuale ori sportivi, purtând speranța 
că dialogurile de față au un numitor 
comun, printre altele, un «ceva» 
niciodată perisabil. În fapt, aveți în 
față un act de mărturisire, pornit din 
atașamentul față de Creație». (op. 
cit., p. 11) Pe urmele lui Umberto Eco 
(«Numele trandafi rului», Iași, Editura 
Polirom, 2013, p. 20),  autorul știe că   
,,frumusețea cosmosului este dată nu 
numai de unitatea în varietate, ci și de 
varietatea în unitate”. 

Iată doar câteva provocări care vi 
se pot lipi de sufl et... «Cineva afi rma 
că, din punct de vedere cromatic, 
până către perioada interbelică, 

satul nostru era viu...» «Cu voia 
dumneavoastră de a-mi accepta 
această rea plată pentru interviul 
acordat, îndrăznesc să vă întreb: 
ce vă mai face astăzi plăcere?» «La 
curtea regelui, doar bufonul își putea 
permite orice. Cumva, paradoxal, el 
era începutul și sfârșitul libertății. 
Textele pe care le scrieți au multă 
ironie – uneori se leagă de un 
sentiment, alteori de un modus 
vivendi vag fanariot. Dar totul se 
umple de iubire... Cum e țara în care 
locuiți?» «Aș întreba simplu de unde 
vine lumina unei icoane?»...

Veți găsi în «Interviuri» răspunsuri 
care oblojesc vânătăi ale spiritului... 
«Am vizitat muzeul din Moscova în 
care erau expuse costume populare 
provenite din zonele din fosta Uniune 
Sovietică. Parcurgând drumul virtual 
de la est către vest și ajungând 
la Republica Moldova, am simțit 
o lacrimă în ochii mei. Erau cele 
mai frumoase costume din întreg 
imperiul sovietic. Și atunci, mi-am zis 
că un popor cu asemenea costume 
este un popor cu un cert și adânc 
sentiment al frumosului.» (Al. Husar) 
«Artistul îl povestește pe Dumnezeu.» 
(Octavian Sassu-Ducșoară) «O ie cu 
o mie de lacrimi.» (Cristina Timariu) 
«Arta spală sufl etul de praful fi ecărei 
zile.»  (Ioan Burlacu) «Tăcerea e cel 
mai nociv virus.» (Ioan Dănilă) «Da, 
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frumusețea va salva lumea prin 
emoție, doar atunci când vom găsi 
și elibera frumusețea din noi!» (Ioan 
Burlacu) «Orice pasăre care zboară 
închipuie Crucea.» (Ignatie Grecu, 
preot)  «Trenurile circulă pe spinarea 
noastră.» (Nicolae Mihai) «Ceasurile 
pot vorbi despre personalitatea 
cuiva.» (Andrei Pleșa)...

Marius Manta ne invită, cu 37 
de interviuri seducătoare realizate 
cu excelențe ale spiritului,  într-o 
călătorie rafi nată, pe un teritoriu 
spiritual deminat, salubrizat și etic 
de efectele zgomotului cotidian, 
furiei, fricii, urii și invidiei. «Interviuri» 
reprezintă o incursiune intelectuală 
care ne face să descoperim 
frumusețea confesiunii, o consistentă 
invitație la meditație. Obiect cultural  
al excelenței, volumul este și o rara 
avis, chiar și ca bibliografi e, pentru 
facultățile de Jurnalism și  Științe ale 
Comunicării. Volumul ne cucerește 
ca o tulburătoare poveste despre 
fi ință și timp, excelență și despre 
sensul cel profund al fragilei noastre 
supraviețuiri”.     

Vorbind despre frică, Marius 
Manta a nuanțat fericit: ,,Frica 
apare mai ales când individul, 
pierdut în meandrele unei societăți 
consumeriste, este văduvit de repere 
solide, când perspectiva sa imediată 
asupra vieții nu e corect orientată; 
când, în lungul anilor, nu a fost 
interesat de a-și construi o libertate 
interioară. Sigur că da, cu toții avem 
temeri: mai mult, admit că în anumite 

situații putem fi  neîncrezători, ba 
chiar paralizați de frică; totuși, frica 
nu poate reprezenta o condiție 
permanentă în raport cu idealurile 
unei persoane. La urma urmelor, ar 
trebui să fi m conștienți de faptul 
că frica ar putea – poate paradoxal 
– determina și o revenire pe calea 
dreaptă, o reașezare în fața instanței 
divine. Frica nu instaurează în mod 
fatal eșecul, ci, poate, doar o ruptură: 
important e cum continuăm!”

Evadând din universul  dezbaterii, 
m-am întrebat: ,,De ce-or fi  oferit 
Centrul de Cultură «George Apostu»  
și Filiala  Bacău «Marius Mircu» a 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România aură națională acestui  
eveniment? Mi-au răspuns voci  
dintre cele mai diverse; unele aveau 
otravă în sufl et. Răspunsurile mi-au 
confi rmat că provocările privind 
statutul  jurnalismului sunt mereu 
foarte importante... ,,Eu nu sunt 
un dușman al libertății presei, dar 
am suspendat-o atunci când mi-a 
blocat drumul”, mi-a spus Napoleon 
Bonaparte. Mark Twain a intervenit 
în stilul său paradoxal: ,,Dacă nu 
citești ziarele, ești neinformat, dacă le 
citești, ești dezinformat”. Surprinzător, 
Henrik  Ibsen m-a debusolat: ,,Este 
de neiertat că savanții chinuiesc 
animale; să-și facă experiențele pe 
ziariști și pe oameni politici”. Mihai 
Eminescu, gazetarul, a pus degetul pe 
o rană mereu nouă: ,,Cu gazetele din 
timpul nostru se poate într-adevăr 
ca cineva, sculându-se sănătos 

dimineață, să-și afl e necrologul pe 
pagina întâi”. A pățit-o chiar și Mark 
Twain... ,,Patru gazete ostile sunt mai 
de temut decât o mie de baionete”, 
a aruncat realistul Winston Churchill. 
Thomas Jeff erson încearcă să picure 
umor negru: ,,Ziarele prezintă, în cea 
mai mare parte, doar o caricatură a 
minților neprietenoase”. Caragiale, tot 
actual: ,,Luați o jumătate de afi rmare 
a unui ziar opozant și amestecați-o 
bine cu jumătate de dezmințire a 
unuia guvernamental – iată o rețetă 
adeseori bună pentru a afl a adevărul”. 
Mussolini a dat buluc în conversație:  
,,Presa din Italia este liberă, mai liberă 
decât presa din orice altă țară, atâta 
timp cât aceasta susține regimul”. 
Putin încearcă să sugereze că are 
umor: ,,În Rusia nu a existat niciodată 
libertatea presei, așa că nu am încălcat 
nimic”. Noroc de vocea rațională a lui 
Arthur Schopenhauer, cea care-mi 
spune că sănătatea jurnalismului 
este esențială pentru fi ințarea unei 
societăți normale: ,,Libertatea presei 
este pentru mașina de stat ceea ce 
este supapa de siguranță pentru 
mașina cu aburi; căci prin ea orice 
nemulțumire își face drum îndată prin 
cuvinte, ba chiar, dacă nu are foarte 
mult material, se va epuiza în ele”... 
Poate că de aceea trebuie provocate 
mereu răgazuri de cugetare asupra 
statutului jurnalismului.

M
ar

iu
s M

an
ta



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2 

- 5
3

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

114

M
irc

ea
 M

. I
on

es
cu

, „
Pr

ov
oc

ăr
i c

ol
oc

vi
al

e 
- D

es
pr

e 
ac

tu
al

ita
te

” ,
  C

en
tr

ul
 d

e 
Cu

ltu
ră

 „G
eo

rg
e 

A
po

st
u”

, 2
02

0



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2-

53

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

115

...Lumea-ntreagă este un imens 
Carnaval, ce Rio de Janeiro, ce 
Bibicu, Mița Baston sau Didina Mazu, 
personajele lui Nenea Iancu?! Astăzi 
este un Carnaval cu măști tragice, 
de gheață, un fel de cătușe puse 
Florilor Visului! Dar Visul nu poate 
fi  distrus de niciun Virus, de niciun 
Rockefeller, Rothschild, Gates, nicio 
armă patogenă cu ochi mici sau 
mari... Cât timp există Măria Sa Omul 
– tot mai atacat în ultima vreme, cu 
viruși, șomaj, crize – Visul nu va pieri, 
nu va putea fi  sufocat de nicio mască, 
mama ei de Pandemie!

...Un asemenea Vis de Libertate, 
de nesupunere, de nerenunțare la 
Luptă, la chinul demn de a fi  Om, 
îl reprezintă Centrul Internațional 
de Cultură și Arte „George Apostu” 
Bacău, creația de trei decenii a 
neîmblânzitului Creator de Cultură 
trainică, Gheorghe Geo Popa, Actor 
la bază și, visez, regizor de nobilă 
Idee! Că e criză, că-i Covid, că 
Fantoma bugetului plutește ca un 
nor de Tornado, la „George Apostu” 
se tot creează Evenimente de sufl et, 
să ne întărească psihic pentru o 
Luptă ce pare „sine die”. Un astfel 
de Eveniment, cu tradiție de câțiva 
ani, în prima parte a lui Răpciune, 
cu nobilele „Provocări colocviale”, 
cu un inedit „Spectacolul cărții” și, în 
premieră, reprezentarea unei piese 
de teatru -„Valoroasa Actriță fără 
Teatru”, producția Teatrului „Ariel” 
din Rm. Vâlcea, în măsură să umple 
superba Grădină cu statui din briza 
Bistriței. Mi s-a aruncat... Provocarea 
colocvială să vorbesc despre „Actua-
litate și Teatralitatea ei”, temă despre 
care se pot spune „câte-n lună și 
în stele”, fără Horațiu Mălăele. O 
asemenea Provocare reprezintă, 
însă, o mare onoare și m-am pregătit 
trei zile pentru a nu mă face de 
basme sau de...banal!

„Noi, Astăzi”!

...Laconic, aș fi  putut să mă 
bucur, încă o dată, de versul de 
geniu al lui Nichita, „Amintiri din 
Prezent”, care parcă spune totul 
despre Actualitate. Și despre Istorie 

ca o colecție de Actualități depășite, 
și despre Modă, nebună după actual, 
și despre Actualitatea pasivă și cea 
activă, sănătoasă sau bolnavă (ca 
în aceste zile-coșmar!), și teoretică 
sau practică, și zonală ori generală. 
Aș fi  rămas cu aceste clișee aplicate 
superfi cial Actualității, refuzând 
invitația lui Nichita de a fi losofa 
puțin pe o idee simplă, la prima 
vedere, ca lumina zilei. Dacă nu ar fi  
dat norocul peste mine, absolvent 
de Filosofi e, să ajung, în calitatea de 
comentator sportiv, în martie 1982, 
cu Naționala de tineret a României la 
un Turneu internațional de fotbal în 
sudul Indiei, la Cochin, în Kerala!?!...

...Primele trei zile au însemnat 
o imensă dezamăgire, de la 
desacralizarea Vacii sfi nte, văzând 
bietul animal înjugat la muncile 
grele ale câmpului, biciuit pe 
străzile-puhoi, plus că s-a mâncat 
din greu carne de vită în garnizoana 
din junglă, unde eram cazați, cu 
șopârle pe pereți, să mănânce 

țânțarii uriași, și cu înfricoșătoare 
cobre sub ferestre! Istoria părea 
sufocată de sărăcie și mizerie, adio, 
Filosofi e indiană, cu Upanișadele 
tale vechi, parcă de când lumea, cu 
acele șase școli ortodoxe de fi losofi e 
modernă, eu studiind în facultate, cu 
interes, doar despre Vaiseșika Suntra 
și fi losofi a realistă a Indiei antice... 
În a patra zi, însă, un neașteptat 
Răsărit de soare. La stadion, înainte 
să înceapă unul dintre cele două 
meciuri ale serii, băiatul care 
răspundea de delegația română a 
venit și m-a întrebat dacă vreau să 
particip peste două zile la întâlnirea 
cu un discipol al lui Mahatma Ghandi, 
părintele Naționalismului hinduist, 
și al luptei pentru independența de 
colonialismul britanic ce a făcut ca 
fi losofi i indieni să scrie în engleză, 
într-un fel și un câștig, din moment 
ce existau 22 de limbi în cel de al 
doilea stat al lumii ca număr de 
locuitori.

...Într-o sâmbătă dimineață, la 

Carnavalul cu măști de gheață
sau Actualitatea și teatralitatea ei

Mircea M. Ionescu
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întâlnirea cu bătrânul fi losof indian, 
numai oase și piele, cu ochi și minte, 
însă, ca argintul-viu, au venit patru 
ziariști ai gazdelor, un britanic, un 
rus, un camerunez, un ungur și eu, 
românul. Toți, ziariști. După ce ne-a 
pus în temă, mândru, cu Filosofi a 
indiană și infl uența sa în...Grecia 
antică, asupra lui Erasmus din 
Rotterdam ori Machiavelli, bătrânelul 
discipol al lui Mahatma Ghandi 
ne-a adresat tuturor întrebarea: 
„Când începe Azi, tema dezbaterii 
noastre?!”... Părea simplu. Trei indieni 
au optat pentru „azi începe la miezul 
nopții”, britanicul a jonglat cu fusele 
orare „pentru mine azi începe mai 
devreme decât pentru voi”, rusul și 
ungurul au spus „Azi începe când 
mă scol!”, în asentiment cu ei și 
camerunezul. Nevrând să fi u banal, 
dar nu fără ideea mea, am spus: „Azi a 
început acum două zile, când am afl at 
că mă voi întâlni cu dumneavoastră, 
un valoros fi losof indian!”... Afi rmația 
mea i-a plăcut mult moderatorului 
micului colocviu, care a dezvoltat 
câteva sensuri noi ale Actualității! 
„Azi putea începe ieri sau mâine, 
oricând, atunci când Creatorul, fi e el 
Buddha, Allah, Dumnezeu, îndeamnă 
Omul spre acțiune. Fără creație, 
atitudine, dinamică, Omul nu există! 
Actualitatea înseamnă Acțiune, 
Creație, și este infi nită, ca și Timpul. 
La o privire empirică, Actualitatea 
pare legată de un timp, dar, în esență 
ea este atemporală, infi nită! Este un 
fel de „Panta Rei”, în sensul că totul 
curge, cum ne-a învățat Heraclit”! 
Mă gândesc și astăzi la speech-ul 
fi losofului hinduist, din acel norocos 
Martie 1982...

De ce ar fi  vrut 
Alexandru Machedon 

să fi e Diogene?!

...Cetățeanul Lumii, Diogene, cel 
refugiat în Atena antică, unde toată 
viața a trăit într-un butoi și întreaga 
zi hoinărea pe sub Acropole cu un 
felinar în mână, strigând „caut un 
atenian onest”, a fost vizitat într-o zi, 
spun istoricii, de marele Alexandru 
Machedon. Stând încât soarele 
nu mai lumina sufi cient butoiul, 
Diogene i-a zis marelui strateg 
militar să se dea puțin lateral că îi 
fură soarele! Surprins, Alexandru 
Machedon, s-a mișcat și a replicat 
„Dacă n-aș fi  Alexandru, aș vrea să 
fi u Diogene!”... Mulți au crezut că 
Regelui Macedoniei i-a plăcut tupeul 
celui de pe care cădeau hainele 
rupte. „Îmi place Diogene pentru 
curajul lui de a înfrunta, cu lampa lui, 
curentul general, acela al proslăvirii 
societății ateniene, una destul de 
putredă”, ar fi  explicat Alexandru 

Machedon. Atitudinea lui Diogene, 
susținătorul fi losofi ei cinice, altfel 
spus, adept al unui trai simplu, 
cinstit, cel care a declarat nu o dată 
că „Dragostea pentru bani este cauza 
tuturor relelor” reprezintă, într-un fel 
Opoziția împotriva Actualității. Iar 
faptul că, astăzi, noi discutăm despre 
un personaj mort în 323 î.e.n. (în 
aceeași zi cu Alexandru Machedon!), 
este un argument al Actualității 
infi nite a valorilor umane, a noțiunilor 
de Adevăr, Cinste, Demnitate!

Sartre și Actualitatea 
Post-Mortem

...S-a spus și scris că Filosoful 
Libertății, far al Existențialismului, Jean 
Paul Sartre, cel care, în 1964, a refuzat 
de două ori Premiul Nobel pentru 
Literatură, odată la propunere, apoi, 
după validare, a fost mai actual ca 
niciodată când s-au comemorat 20 
de ani (15 aprilie 2000) de la moartea 
sa survenită în urma unei embolii 
pulmonare (azi, sigur, ar fi  Covidul 
ar fi  fost cauza!)... Atunci, la 20 de ani 
după dispariția lui Sartre au năvălit 

cu toții asupra personalității marelui 
scriitor și fi losof, ziariști, fi losofi , 
scriitori, politicieni, întorcându-i 
activitatea pe toate fețele, făcându-l 
geniu, dar și măscărici. Din păcate, 
dar nu în premieră, activitatea literară, 
fi losofi că a trecut în plan secund, calul 
de bătaie fi ind baletul politic al lui 
„J.-P.S.”.

  A reapărut din nou contrastul 
dintre originea celui născut într-o 
familie de burghezi, dar trecut 
repede la ideile marxismului! Numai 
că, la 20 de ani de la moartea sa, 
mai mulți au subliniat că stângistul 
Sartre a blamat public, vehement, 
intervenția armatelor sovietice din 
1956 în Budapesta, ca și Actul din 
1968, de înăbușire a „socialismului 
cu față umană din Cehoslovacia 
de către invazia trupelor Tratatului 
de la Varșovia”. Atunci, s-a produs 
detașarea totală a lui Sartre de 
Marxism, dar, acum, cel care a refuzat 
Premiul Nobel pentru că „scriitorul nu 
trebuie să fi e o instituție” pare unul 
dintre „Morții fără mormânt”, cum 
sună titlul unuia dintre romanele 
sale!
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Caragiale 
și Eugène Ionesco 

nu se puteau naște 
decât în România!

...Pornesc de la o butadă pentru 
a ajunge la teatralitatea Poporului 
Român: „Caragiale nu se putea naște 
decât în România!”... Actualitatea, 
modernitatea lui Nenea Iancu provin 
din faptul că el a transpus ca nimeni 
altul în texte dramatice timpul și 
spațiul balcanic, a făcut o radiografi e 
exactă a moravurilor care se transmit 
perpetuu tuturor epocilor! Și 
după un veac vor fi  actuali Mitică, 
Cațavencu, Tipătescu, Zoe, Bibicu 
etc. Teatralitatea lui Caragiale se 
trage din Teatralitatea Românilor.

  Fără a exagera, consider că 
și despre Eugène Ionesco putem 
afi rma, în mare, cam aceleași lucruri. 
Părintele Teatrului absurdului, îm-
preună cu irlandezul Samuel Beckett, 
a irupt în noua formă teatrală la 
Paris, dar, vine o frază a lui Nicolae 
Manolescu din Istoria Literaturii 
Române ce invită la discuții: „Arghezi 
este veriga lipsă dintre Urmuz și 
Eugène Ionesco”... Urmuz a avut 
o operă de numai 50 de pagini, 
însă a fost revendicat de dadaiști și 
suprarealiști, iar Eugène Ionesco i-a 
recunoscut infl uența. Cât despre 
Tudor Arghezi, da, și el a scris teatru al 
absurdului, sceneta „Neguțătorul de 
ochelari” reprezentând un fascinant 
text în materie.

  Cred că discuția despre Teatrul 
absurdului trebuie să pornească 
de la...Caragiale, în piesele lui, ca și 
în realitatea românească existând 
inegalabile Scene de absurd!... Luați 
numai aceste luni de Pandemie 
din România și din Politichia 
dâmbovițeană! Ce vreți mai absurd?!

...Nu pot omite în această discuție 
Originalitatea lui Salvador Dali care, 
printr-un ocol aparent irațional (a 
se revedea tablourile „Persistența 
Memoriei” și „Crucifi carea”!), acordă 
Actualității banale virtualitate și 
modernism. Un alt sens, sintetizat în 
volumul său „Jurnalul unui nebun”, 
prin acea expresie celebră: „Singura 
deosebire dintre mine și un nebun 
este că eu...nu sunt nebun”!

Dramaturgii Români 
contemporani și Actualitatea!

...Nu-i deloc ușor să te ancorezi 
în Actualitate, să iei atitudine, ca 
Diogene, împotriva nedreptăților 
Zilei, dar Dramaturgii Români 
Contemporani se pot mândri cu o 
atitudine fermă, de negare a unei 
Actualități false, bolnave. Nu, însă, 
fără a plăti tribut greu, satrapilor 
comuniști ai Culturii Române pentru 
care și umbrele deveneau amenințări 
în interminabilele „vizionări”, ce au 
dezvoltat și stilul „șopârlelor” aluzive. 
Și, totuși, Dramaturgia Română, cu 
mici excepții, a fost una de Atitudine, 
de refuz al unei Societăți socialiste 

multilateral...îngropate! Voi oferi 
câteva exemple de „piese grele”, 
citite, văzute pe scenă, puse la sufl et:
Dumitru Radu Popescu - „Dirijorul”, 
„Acești îngeri triști”, „Paznicul de 
la depozitul de nisip”; Ion Băieșu - 
„Dresoarea de fantome”, „În căutarea 
sensului pierdut”, „Fantomiada”; Tudor 
Popescu - „Concurs de frumusețe”, 
„Paradis de ocazie”, „Arta prezicerii pe 
termen scurt”; Fănuș Neagu - „Echipa 
de zgomote”, „Paiața sosește la timp”, 
„Scaunul singurătății”; Teodor Mazilu 
- „Proștii sub clar de lună”, „Acești 
nebuni fățarnici”; Dumitru Solomon: 
„Țara lui Abuliu”, „Repetabila scenă a 
balconului”; Viorel Cacoveanu - „Mă 
propun director”, „Sentință pentru 
martori”, „Noapte bună, Europa”; Paul 
Cornel Chitic: „Mârâiala”.

...Iar lista poate continua, spre 
cinstea Dramaturgiei române!

Importanța Regiei 
în actualizarea profundă 

a textului dramatic!

...Din fericire, România încă are 
regizori care se apleacă și asupra 
pieselor autorilor autohtoni. Și avem 
atâtea exemple în care directorii 
de scenă au ridicat nivelul textului 
dramatic.

...Alexandru Tocilescu a potențat 
umorul caustic al lui Tudor Popescu, 
reușind din „Concurs de frumusețe”, 
spre exemplu, un spectacol jucat 
rapid „sold out” și trezind, tot rapid, 
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vigilența „băieților cu ochi albaștri”!.. 
La fel și cu piesa necunoscutului fost 
activist C. Turturică, „Comedie roșie”, 
la Naționalul bucureștean, în 2006, 
din care eminentul regizor a făcut 
un Paradox al actualității, prin care 
Atitudinea Prezentului, ca un recurs 
la Actualitatea de apoi, critică falsa 
Actualitate comunistă.

...Florin Fătulescu, retras din 
1987, în California, unde, în Cetatea 
fi lmului, a câștigat mai toate premiile 
teatrale, oferă un alt exemplu despre 
forța miraculoasă a regiei, cel născut 
la Brașov, făcând din „În căutarea 
sensului pierdut”, piesa lui Ion Băieșu, 
montată la Petroșani, cu o trupă 
de „tineri frumoși și furioși” (Ștefan 
Ionescu, Virgil Flonda), un spectacol 
absolut formidabil, de mai multe ori 
propus să fi e interzis!

...O superbă lecție de actuali-
zare a unui text românesc, și încă 
unul din 1932 („Ultima oră” de 
Mihail Sebastian), a reușit Mircea 
Cornișteanu care, în decembrie 2017, 
la Teatrul de Comedie, a realizat un 
încântător „Breaking News”!

...Concluzia este una singură: 
există Dramaturgi Români ancorați 
în Actualitate, trebuie doar...citiți!

...Dacă tot vorbim despre 
Actualitate, cea a Regiei românești 
oferă și exemple de cum nu trebuie 
mutilat un text clasic doar de dragul 
modernizării cu orice preț. Și este 
vorba, culmea, despre regizori 
excelenți, chiar de geniu! Nu voi da 
nume, sunt destule, și ele invită la 
o dezbatere mai largă. Nu voi purta 
mască, însă, semn că nu pot uita 
„Hamletul” și „Frații Karamazov” de 

la „Odeon” și, în mod special „Trei 
Surori” de la Naționalul bucureștean, 
în care personajele lui Cehov ajung la 
Cabana „Vârful cu Dor” din România, 
unde vin colindătorii cu „Ța, ța, ța, 
căpriță ța!”, apare și Putin, și un 
extraterestru!?! Și destule altele!

Cui prodest?!
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Lectura Jurnalului unui trăsnit de 
Mircea M. Ionescu (Libris Editorial, 
Brașov, 2018), mi-a declanșat o 
reacție oarecum surprinzătoare. O 
solidaritate neașteptată cu auto-
rul, pe care l-am cunoscut acum 
două decenii, fără a-l reîntâlni 
până de curând. De unde, atunci, 
neprevăzutul efect al lecturii? 

Mă folosesc de acest text 
spre a încerca să expun și să(-mi) 
explic rațiunile subitei „afi nități 
elective”. Pe care am înregistrat-o cu 
mirare demnă a fi  etalată public. În 
benefi ciul propriu, în cel al autorului, 
dar sper că puțin și spre folosul unui 
eventual cititor. În spiritul celebrei 
poziționări hermeneutice propuse 
de Nicolae Steinhardt în Dăruind vei 
dobândi și Prin alții spre sine. Însă fără 
a accepta din principiu și viziunea 
cioraniană folosită la ilustrarea celui 
de-al doilea volum citat: „Critica este 
un contrasens: se cuvine să citim 
nu pentru a-i înțelege pe ceilalți, ci 
pentru a ne înțelege pe noi înșine”. 
Mai degrabă convins că înțelegerea 
de sine e o nouă șansă acordată 
înțelegerii celuilalt...

În primul rând, Jurnalul e un 
joc răsfrânt de oglinzi ale memoriei, 
proximitatea trăirii împletindu-se 
cu rememorări treptate, aparținând 
unui trecut intermediar, prelucrată 
de luciditatea istoriografi că a 
autobiografului din prezent. Ca și 
cum amintirea ar fi  făcut halte de 
reajustare între trecutul îndepărtat și 
prezentul acut. Cu o fi losofi că nevoie 
de sinteză, în căutarea unui sens al 
vieții ce numai oarecare nu a fost. 

Cartea întreagă înregistrează 
cristalizarea aceasta a conștiinței de 
participant la istoria recentă. Fiindcă 
accesul individului la instituționalizarea 
memoriei se complică acum, la 
vremea revendicării democratice a 
istoriografi ei, accesibilă oricui începe 
să resimtă amprenta veșniciei asupra 
imediatului. A trăi mai aproape 
de istorie devine o perspectivă 
comună pentru tot mai mulți. Din 
ce în ce mai atinși de servituțile 
libertății, ei s-ar putea proteja 
câteodată cu sentimentul istoriei de 
traumele confruntării prezentului. 
Mai ales când reușesc să-l combine 
convingător de consolator cu 
înțelepciunea fi losofi ei. 

Jurnalul unui trăsnit așază 
asemenea subtilă nadă în calea 

cititorului preocupat de trecutul 
(încă) recent (nici fericit, nici eroic, 
doar în curs de reumanizare), prin 
care autorul revendică constant 
statutul de explorator al meandrelor 
memoriei. Oferind, drept recompensă 
subtilă, șansa lecturii mai presus de 
amintire, în urzeala unor sensuri ce nu 
s-au deșirat nici din cauza distanțelor 
geografi ce, nici a șocului provocat de 
tulburările istoriei. Exilul în America 
sau răsturnările aduse de anul '89 
nu-l timorează pe autor, fi indcă el 
privește pe deasupra, dincolo de 
„accidentele”, oricât de sfâșietoare, 
din biografi a personală sau comună. 

Poate și de aceea, atmosfera 
retrospectivă creată în carte 
consolidează senzația de continuum 
istoric. Ar fi  un abuz grav să susținem 
că aproape nimic nu s-a schimbat 
în România. Economia, societatea, 

politicul nu mai seamănă defel cu ceea 
ce erau acum mai bine de trei decenii. 
Însă slăbiciunile spiritului public 
românesc s-au conservat insidios 
și traumatic, în pofi da aspirațiilor 
de schimbare în bine a traiectoriei 
noastre comune. Rezultând un 
climat social de armistițiu precar 
în confruntarea surdă, ca o gherilă 
de zgomote, a taberelor polarizate 
intens, grotesc, dezarticulat, fi indcă 
inapte și dezinteresate de dialogul 
aplicat și efi cient. 

Iar confruntarea cu această 
atmosferă îl șochează câteodată pe 
Mircea M. Ionescu, pentru ca, alteori, 
să-l trimită la gândul, chiar mai 
neliniștitor, că decăderea amenință 
această vreme. O concluzie limpede 
în acest sens: „O spun clar, răspicat, 
fără echivocuri, chiar dacă, sunt sigur, 
îi voi deranja pe unii: cu excepțiile 

Peripețiile unui trăsnit în lumea învârtiților
Daniel Ștefan Pocovnicu
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de rigoare, sportul românesc nu se 
mai oprește din căderea sa liberă. 
Mai poate fi  oprit, oare?, aceasta-i 
întrebarea!” (Sportul, ca și societatea 
românească, p. 111). Extrasă din 
analiza unor date sintetice, cum 
e palmaresul olimpic al României 
din ultimii 60 de ani (Legendele 
plâng, „groparii” hăhăie și distrug în 
continuare, p. 161).

În pofi da unor asemenea 
concluzii triste, realismul autorului 
îl împiedică ferm să pice în capcana 
utopică a nostalgiei romantice 
hipnotizate de trecutul mai mult sau 
mai puțin personal. Alegerea exilului 
pe care a făcut-o în 1986 îl împiedică 
categoric. Există în această carte o 
dimensiune etică, echilibrată tocmai 
de percepția realistă asupra trecutului 
și prezentului. Menținerea calmă în 
orizontul idealului de obiectivitate 
la care tinde jurnalistul de onoare îl 
ajută și pe Mircea M. Ionescu să vadă 
lumini și umbre de o parte și de alta 
a hiatului istoric instalat la anul 1989. 

În al doilea rând, frapează 
autodesemnarea de „trăsnit” a 
autorului. Prin multitudinea sensurilor 
conotate, termenul sugerează 
traiectoria muchiei de cuțit între 
meliorativ și peiorativ - pozitivul sau 
negativul condiției proprii. Excelentă 
capcană de muște pentru cititor, în 

care și eu căzui numaidecât. Fascinat 
de pătrunderea în intensiunea 
selecției lexicale ce traduce o 
neîndoielnică asumare existențială. 
Un trăsnit e un „lovit de trăsnet”, un 
„aiurit”, un „extravagant”, poate un 
„ciudat”, un „năstrușnic”, „o persoană 
care comite fapte neobișnuite”. Deși 
autorul nu elimină nici conotațiile, 
mai „tehnice”, ale nebuniei, smintelii, 
țicnelii, zăpăcelii, ce contribuie și ele 
la interesul discuției de față.

Care sunt faptele neobișnuite 
prin care Mircea M. Ionescu se 
impune atenției cititorului din 
postura de trăsnit? Răspunsul e 
destul de simplu și surprinde în 
sinteză acest personaj al propriului 
dramatism existențial: gesturile de 
îndrăzneală prin care se hazardează 
să înceapă periodic câte o viață nouă, 
pornită aproape de la zero. Nu atât 
începuturile în sine șochează, cât 
renunțările dureroase pe care, uneori, 
le presupun unele (re)debuturi. Ceea 
ce sperie la un asemenea om: curajul 
aparent nesăbuit al renunțării la 
confort, sub imperiul unei (ne)fericite 
nevoi de ruptură între compromis și 
complicitate. Aș zice la modul în care 
se rupe, când și dacă se rupe, pisica 
la români! 

Jurnalul unui trăsnit mi-a amintit 
cumva de Gulliver. La întoarcere din 

prima călătorie petrecută în Lilliput 
și Blefuscu, întrebat de căpitanul 
vasului care-l recuperase despre 
locurile pe unde umblase, eroul lui 
Jonathan Swift constată că povestea 
lui îl face să pară cu mintea tulbure. 
Ca să schimbe această impresie, 
el scoate din buzunar vacile și oile 
minuscule aduse din tărâmurile 
lăsate în urmă. Notațiile sintetice, 
miniaturi în proza amintirii lui Mircea 
M. Ionescu, conduc spre dovezi 
oarecum asemănătoare. Îndeplinind 
cam aceeași misiune: să demonstreze 
că extravaganța alegerilor lui iese, 
chiar evadează din comun. Dar și că, 
odată eliberat din această temniță 
a noastră, a tuturor, spiritul fi ecărui 
cititor ar putea compensa diferența 
ce-l despărțea, odinioară, prin 1981, 
pe Al. Paleologu de Constantin Noica: 
„El nu admite distincția, care-mi pare 
capitală, între bunul-simț și simțul 
comun. Sunt total deosebite, deși 
seamănă. Orice teorie a cunoașterii 
începe obligatoriu cu o critică a 
simțului comun și a aporiilor în care 
acesta cade inevitabil.” (Amicus Plato 
sau... despărțirea de Noica, Eikon, 
Cluj-Napoca, 2006, p. 34)

Pentru simțul comun, e relativ 
difi cil de acceptat cum un absolvent 
de fi losofi e alege o carieră de 
jurnalist sportiv. Cu mult mai comod 
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când citește explicația oferită în 
„Acarul lui Dumnezeu” a schimbat 
drumurile vieții mele, excepțional 
elogiu adus dimensiunii majore de 
cronicar sportiv a lui Fănuș Neagu. 
Argument superb al pledoariei că, 
uneori, nebunia minții ar putea 
ascunde o specială sănătate a 
inimii, din care se extrage ceea ce 
obișnuim a numi bunul-simț. Prin 
care Mircea M. Ionescu explică 
limpede și foarte convingător de 
ce a preferat cronica de fotbal unei 
posibile cariere universitare sau de 
cercetare în domeniul fi losofi ei: „Mă 
acaparase Stilul inconfundabil al lui 
Fănuș Neagu, regele metaforei, din 
tabletele lui semnate în „Scânteia 
tineretului”, la început, fascinantele 
„Cronici pestrițe” din lumea sportului 
pe care le-am citit, în volum, de cinci-
șase ori, inegalabilul nea Fane, cel 
care a dat sportului altă dimensiune, 
în zbor de metaforă, înnobilând 
gazetăria sportivă.” (p.167)

Se întâmplă că, în copilărie și 
adolescență, am avut printre jucăriile 
la îndemână și colecția revistei Sport. 
Bogat ilustrată, chiar dacă alb-negru, 
m-a apropiat de întreg fenomenul 
sportiv românesc și nu numai. Mai 
important, cuprinderea și calitatea 
ei dădeau seamă de ceea ce cartea 

lui Mircea M. Ionescu surprinde 
clar: în miezul epocii ceaușiste, 
între sport și cultură se stabilise o 
punte de comunicare pe care, azi, 
n-o mai putem visa. Galeria de mari 
jurnaliști sportivi pe care autorul o 
consemnează în carte confi rmă ceea 
ce – cred – venea în consecința unui 
proces cultural și de civilizație început 
înainte de al Doilea Război. În timp 
ce criza cu care se confruntă sportul 
românesc de azi a debutat, cel mai 
probabil, pe la sfârșitul deceniului 
opt și începutul deceniului nouă 
din secolul trecut. Pentru cel ce 
intra în magnifi ca lume, întâlnirea 
cu marile nume ale jurnalismului 
atașat fenomenului sportiv aducea 
cu accesul într-o subtilă școală 
fi losofi că platoniciană, una destul 
de ancorată în real: „Masa Presei” 
a însemnat pentru mine, în acele 
vremuri, un fabulos curs de gazetărie 
sportivă de cinci stele sub cerul liber, 
așa, ca... Academia lui Platon.” (ibid.) 
Interpretare ce explică formula etică 
forte a trăsnitului, fulgerat, când te-
ai aștepta mai puțin, de subtilul său 
idealism.

În această „felie” din viața lui 
Mircea M. Ionescu, un celebru episod 
ar putea fi  relevant: fi nala Cupei 
Campionilor Europeni, câștigată 

de Steaua la Sevilla în 1986, meci 
comentat alături de Doru Voicilă, 
din tribună, pentru Radio România. 
Și eu am fost la Sevilla (pp. 45-53) 
rememorează cum performanța 
inegalată a fotbalului nostru se 
confrunta cu același confuz registru 
al realității românești din ceaușism, 
recompensată contradictoriu cu aus-
teritate acreditată ideologic. Senzație 
repercutată deja în frământările 
cronicarului sportiv, care se pregătea 
să părăsească țara.

Oarecum puși în gardă de prima 
lui alegere, e mai simplu să admitem 
că, la un moment dat, hotărăște să 
fi e și arbitru de fotbal: „... Opt  ani am 
făcut și pe arbitrul de fotbal, luând-o 
de jos, de la meciurile de sector 
pe toate coclaurile Capitalei, până 
la Divizia B, am condus și un meci 
internațional de juniori (România-
Libia 1-0), plus o „tușă” la amicalul 
Steaua-Legia Varșovia (0-0). Numai 
ca să demonstrez că se poate arbitra 
fără să iei un leu în plus peste barem, 
un bilet de tren, o sticlă de orice. Și 
ca să cunosc regulamentul în cel mai 
mic detaliu, așa cum apare el, cu totul 
altfel, în vâltoarea fazelor din teren. 
Să am un atu când critic un arbitraj. În 
același timp, mi-am zis că e un mijloc 
nimerit să fac mișcare, de două ori 
pe săptămână antrenamente, pe 
”«Dinamo sau în fața blocului, în 
Parcul Tineretului de la Polivalentă»”. 
(Am fost, cândva, arbitru de fotbal, p. 
84).

Ceea ce îmi amintește de un 
tânăr absolvent de fi lologie, ajuns 
asistent universitar, care credea că o 
a doua licență, în fi losofi e, îl va ajuta 
să-și lărgească orizonturile. În timp ce 
era receptat de înguste minți relativ 
academice drept amenințător, dacă 
nu de-a dreptul trădător. Parafrazez 
aici, ca valabil în ambele cazuri, sfatul 
lui Garabet Ibrăileanu din Privind 
viața: în locul unei motivații nobile, 
ce nu va fi  crezută, inventează una 
mai puțin nobilă, ca să eviți a-ți fi  
găsită una de-a dreptul josnică!

Destinul a făcut ca un regretat 
membru al familiei mele să fi e 
direct implicat în fenomenul sportiv 
românesc (în primul rând fotbalistic). 
De la el am afl at în detaliu despre 
jocurile de culise ce controlau 
alchimia rezultatelor din campionatul 
de fotbal autohton. Despre care 
Mircea M. Ionescu scrie cu o anume 
detașare care îl prinde bine. Fără 
patimă sau invidie, ceea ce îl face 
cu atât mai credibil chiar și pentru 
cititorul neavenit (dacă nu cumva 
corupția din fotbalul românesc – că 
pe a altora n-o cunosc – n-a intrat 
deja în galeria locurilor comune ale 
mentalului colectiv). 

În asemenea circumstanțe, 
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devine mai simplu de înțeles dorința 
ulterioară a cronicarului sportiv 
de a-și exersa pana în registrul 
dramaturgiei. Un domeniu care i-a 
oferit numeroase satisfacții, dar și 
suferință, înainte și după 1989. Un 
număr impresionant de piese scrise 
și jucate în țară și străinătate, premii 
și spectacole remarcabile. Din câte 
îmi amintesc, la Bacău, autorului 
dramatic Mircea M. Ionescu i-au 
fost jucate trei piese în premieră: 
Aventurile unei femei cuminți, Dona 
Quijota, America de-Acasă.

Succesele obținute pe toate 
liniile, atâtea câte au fost posibile, pe 
care mulți le consideră răsunătoare 
până azi, satisfăcătoare și sufi ciente, 
fac, cu siguranță, cel mai greu de 
înțeles decizia ulterioară a exilului, 
asumat în vara anului 1986: „Azi, 
exact în 4 iulie 1986, deci acum 30 de 
ani, am găsit în mine, om cumpătat, 
nebunia de a evada din societatea 
socialistă multilateral îngropată, din 
România mea de sufl et” (4 iulie, ziua 
în care nu-mi găsesc locul, sufl etul, p. 
173). Așa greu de conceput încât nu 
mă miră aproape deloc faptul că cea 
mai confortabilă explicație ar putea 
face apel la teoria conspirației. De 
care Mircea M. Ionescu nu se teme și 
nu se ascunde. E atâta spațiu pentru 

exersarea suspiciunii în această 
poveste, pe câtă negare plauzibilă 
permite ea! Din păcate, ceea ce 
scapă aproape invariabil tuturor 
suspicioșilor patologici ai acestei 
lumi este faptul că intervenția teoriei 
în cauză nu simplifi că niciodată 
situația, dimpotrivă, o complică, 
îndepărtând-o de orice liman. Și lasă 
înscris temeinic gustul amar al unei 
imposibile transparențe, de factură 
mai degrabă utopică. În vreme ce 
spiritele înguste rămân doar a se 
speria invariabil și defi nitiv de ea.

Deși, nici în America, nici în 
România, lucrurile nu par așa, 
alegerea meseriei de taximetrist la 
New York îmi apare a fi  un gest de 
smerenie. Ceea ce nu înseamnă că 
virtutea aceasta e distribuită uniform 
în branșă. Ea să fi  fost forța motrice a 
mitului sau legendei mai mult urbane 
privind indubitabila reușită de 
odinioară a românului în Occident? 
Pe care se baza o bună parte a 
curajului acelor oameni obișnuiți (nu 
neapărat intelectuali disidenți sau 
nemulțumiți discreți cu notorietate, 
cum a fost Mircea M. Ionescu) care 
evadau din România comunistă.

La noi, zona profesională a 
șoferilor de taxi e amenințată de 
no mens' land-ul dintre lege și 

fărădelege, de piața gri spre neagră 
etc. În State, pare să fi e o meserie 
deosebit de solicitantă, grea, 
obositoare, riscantă din pricina 
preaplinului libertății. Totuși, Mircea 
M. Ionescu a reușit să extragă din 
ea un benefi ciu neașteptat (pentru 
cineva care n-a încercat-o, cel puțin): 
școala politeții cu care s-a deprins pe 
viață. 

Altcumva, cititorului, acest 
episod îi reamintește lecția dură a 
capitalismului, pentru care nu atât 
haina îl face pe om, cât haina trebuie 
să se potrivească cu locul omului: 
„La Compania unde venisem cu 
noaptea-n cap să închiriez taxiul 
erau, la ora aceea criminală, patru 
tineri din Haiti, Honduras, Vietnam și 
India, plus doi americani, cum aveam 
să afl u după ce s-au ridicat, ca la o 
comandă, la intrarea mea, iar boss-ul 
de la ghișeu a tresărit și el, crezând că 
sunt vreun inspector venit în control. 
Nu mai văzuseră un cerșetor de dolari 
la sacou și cravată, în haină de blană 
luxoasă și cu o căciulă strălucitoare. 
Nici primii mei pasageri nu mai 
întâlniseră așa ceva, iar când le-am 
răspuns că sunt din România, m-au 
întrebat uimiți dacă toți taximetriștii 
sunt atât de bine îmbrăcați în țara 
mea natală.” (Cum să uit prima mea 
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zi de taximetrist la New York?, p. 95) 
Morală greu de priceput într-o țară 
unde proprietari de limuzine locuiesc 
adesea cu chirie în garsoniere. Ceea 
ce demonstrează încă o dată că, în 
tărâmul celor liberi, fi scul e mult mai 
de temut decât Dumnezeu.

Mircea M. Ionescu se mândrește 
foarte tare cu această școală a 
vieții, pe care nimeni nu i-o poate 
contesta sau elimina din CV. Însă 
demonstrează și că a făcut-o la timpul 
potrivit, adică pe întreaga durată a 
maturității, începută timpuriu, nu 
neapărat înainte de a fi  petrecut un 
timp temeinic pe băncile școlii cu 
profesori, manuale și tot felul de 
cărți. Legătura aceasta cu realitatea 
sporește forța cuvintelor folosite de 
jurnalist și scriitor. 

Așa se face că autorul 
Jurnalului unui trăsnit are de partea 
argumentelor sale faptele înseși. 
Afi rmă că a plecat în America nu pentru 
a scăpa din țara natală, ci dintr-un sistem 
opresiv. Iar în 1999, demonstrează că, 
atunci când nu mai găsește rațiuni 
să se afl e departe de țară, se întoarce. 
Iar revenirea acasă poate că e decizia 
cea mai șocantă pentru cei mai mulți 
dintre compatrioți. Fiindcă distruge 
fără menajamente iluziile din care 
și-au fabricat cu îndârjire disperată 
mitul Occidentului, de care cu greu 
îndrăznesc să se despartă, ca de 
cuibul protector al unui preaputernic 
frate mai mare. Cazul acesta este, 
totuși, unul special: scriitorul are 
o relație aproape primejdios de 
apropiată cu limba maternă.

Pe acest sens apasă dramaturgul 
Mircea M. Ionescu în mesajul unei 
piese recente, America de-Acasă. 
Unde subliniază că, odată întors 
în țară, a avut de înfruntat aceiași 
învârtiți (cu tot cu urmașii lor deveniți 
aprigi întreprinzători), între care 
supraviețuise mai mult sau mai 
puțin confortabil odinioară. Iar 
observația aceasta îmi servește să 
înțeleg mai bine țara unde trăiesc. 
De la o vreme, mă întreb serios care 
e marele câștigător al revoluției 
române? Pe care am acceptat-o cu 
acest nume, după ce am pierdut șirul 
„contribuțiilor” datorate loviturilor 
de palat și conspirațiilor orchestrate 
de organizații securitare „bune” 
sau „rele”. Răspunsul e aproape loc 
comun și l-am regăsit rostit destul 
de frecvent în Jurnalul unui trăsnit: 
bișnițarul este! Mai importantă decât 
acest răspuns, nu tocmai agreabil, e 
conștiința caracterului inevitabil al 
victoriei lui. Era singurul om de acțiune 
dotat corespunzător, grație adaptărilor 
remarcabile la climatul confuz cre-
puscular al ceaușismului târziu, în care 
benefi cia de complicitatea mai mult 
sau mai puțin tacită a autorităților. 

Că nomenclatura, securitatea și 
miliția tolerau, când nu patronau 
direct, rețelele economiei subterane 
am afl at, poate, din documentarul 
deja celebru al Ilincăi Călugăreanu, 
Chuck Norris versus comunism (2015). 
Și mult mai aplicat din interviurile 
sociologice cuprinse în volumul 
Bișnițari, descurcăreți, supraviețuitori, 
coordonat de Zoltan Rostas și Antonio 
Momoc (Curtea Veche, București, 
2013). O demonstrație pătrunzătoare 
privind continuitatea surprinzătoare 
a mecanismelor economice ale lumii 
românești ante și postdecembriste: 
„Înainte de 1989, totuși, se credea 
că acest comportament va dispărea 
odată cu dispariția penuriei. Ar fi  
fost logic și benefi c. În realitate 
însă ceea ce s-a constituit ca o 
cultură nu dispare automat odată 

cu schimbarea condițiilor care au 
generat-o, ci acționează imperturbabil 
în continuare. Ba mai mult, în 
condițiile introducerii economiei de 
piață de după 1989, această cultură 
s-a consolidat și s-a «îmbogățit» 
cu fenomenul corupției și cel al 
evaziunii fi scale.” (Zoltan Rostas, Al 
zecelea volum sau despre experiențe de 
supraviețuire, în op.cit., p. 9) 

Materialismului de criză al 
comunismului i-a luat locul materialismul 
de abundență și dezordine libertară 
al mereu incipientului capitalism 
românesc. Impresia aceasta puternică 
de continuitate aproape neabătută 
transpare frecvent și din Jurnalul unui 
trăsnit, unde autorul compară adesea 
corupția dinainte cu cea de după 
revoluție. De parcă doar un trăsnit e 
capabil să-și cheme în sprijin până 
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și calculul statistic spre a descifra 
cât de formale, artifi ciale și imorale 
sunt cele mai multe dintre evaluările 
performanței realizate în România de 
azi. Am găsit de înțeles un asemenea 
argument la un pasionat de sport, 
pe care, alături de alți mulți români, 
a încercat să-l conserve drept ultim 
bastion simbolic al competiției reale, 
într-o lume tot mai cangrenată de 
corupție sistemică: „La Concursul de 
debut «Dramaturgie în doi» am primit 
37 de piese. Mi-a trebuit mai bine 
de o lună ca să le citesc pe toate, pe 
câteva luându-le și într-o deplasare 
în Albania. Le-am lecturat cu atenție, 
cu pixul alături. De aceea mă întreb, 
nu fără surprindere: cum pot fi  citite 
în două săptămâni câte 70-80 de 
texte câte se primesc la Concursuri 
de tradiție, de către oamenii din juriu 
care mai au și alte obligații?! Și, uite 
așa, pun o întrebare: câte Premii sunt 
acordate pe criteriul valoric? Aștept 
numai răspunsuri sincere.” (Bășcălia 
premiilor, p. 110)

Grele întrebări mai reușește 
Mircea M. Ionescu să lanseze! 
Bibliografi ile fără măsură din vremea 
studenției mă făceau să mă întreb 

dacă încurajează lectura pe diagonală 
sau comportamentul de descurcăreț? 
Începând din acele vremuri, asist tot 
mai interzis la edifi carea unei domnii 
a improvizației din ce în ce mai 
fl agrante, ridicată la rang de instituție 
și de climat moral. Se vorbește în 
multe circumstanțe despre bișnițarul 
de azi. Care s-a orientat spre aproape 
toate câmpurile vieții economice, 
sociale, politice. Există bișnițari 
printre constructori, mecanici auto, 
electricieni, instalatori și zugravi, cum 
și printre profesori, chiar universitari, 
medici, polițiști, securiști, avocați, 
procurori, judecători. Cât despre 
politicieni, comportamentul le este 
aproape inclus în fi șa postului. 

Iar corupția din sport, mai 
ales din fotbal, se înscrie cu brio 
în descriere, așa cum o realizează 
autorul jurnalului, vechi cunoscător 
detașat al domeniului. Ce s-a 
intersectat tangențial cu fenomenul 
bișniței, zona de origine a multor 
afaceriști ai epocii noastre, pe care 
vechiul cronicar sportiv îi recunoaște 
cu o anume răceală disprețuitoare. 
Năravul acesta se îndărătnicește 
la români să conserve un vechi 

comportament aproape feudal, un fel 
de monopol tacit asupra resurselor 
restricționate artifi cial până și într-o 
epocă ce ne servește până la refuz 
refrenul abundenței. 

De altfel, monopolul vânat 
vertiginos de marile corporații 
transnaționale cu rădăcini adânci în 
occident încearcă aceeași nostalgie 
nebună după bunul-plac. Că alte 
diferențe nu văd când plătesc 
gazele sau lumina. Decât, eventual, 
că operatorii occidentali vor să-și 
maximizeze profi tul punându-ne tot 
pe noi la treabă, să ne citim de unii 
singuri contoarele. Cum ar spune 
un veteran al jurnalisticii românești, 
Corneliu Vlad, „capitalismul liberal 
tinde spre concentrarea și formarea 
de monopoluri care elimină orice 
concurență, reducând alegerea 
consumatorului și face să crească 
prețurile (ori să scadă calitatea).” 
(Nu democrația liberală e soluția, 
în Cavalerii noilor apocalipse, UZP, 
București, 2020, p. 81)  Ceea ce ar 
putea însemna că, într-un sfârșit, 
ne-am integrat în lagărul lumii 
libere?!

Aduce, oare, trăsnitul lui Mircea 
M. Ionescu cu Pietonul aerului din 
piesa omonimă a lui Eugen Ionescu? 
Are și el curiozitatea să afl e ce e cu 
Trecătorul din Anti-Lume, locul despre 
care ni se explică: „Nu există nicio 
dovadă că există, dar dacă ne gândim 
la ea, asta dovedește că ea există 
în chiar gândirea noastră.” (Teatru 
III, traducere de Dan C. Mihăilescu, 
Univers, București, 1996, p. 149). 

Aș zice că e posibil dacă acceptăm 
drept punct de convergență 
dezinvoltura pasajului între lumi. 
Dar poate și o logică a inadaptării 
neobosite, o tentație a reluării 
jocului de la început, în nebuneasca 
iluzie că ceva s-ar putea întâmpla 
mai bine, mai convingător. Pe care 
imaginarul inadaptării la comunism 
a transpus-o în ceea ce aș numi 
contra-utopia anticomunistă, reacție 
maniheică de sens opus, parțial 
legitimă, la totalitarismul comunist. 
Rapid ingerată de o masă în căutarea 
unei noi tutele mentale, a prietenilor 
ideali, a aliaților absoluți care ne 
vor numai binele și mor de grija 
noastră. Stăpânită de un sindrom 
vizibil până azi, când aderența 
euroatlantică ar trebui să ne țină loc 
de orice: de libertate, de căutarea 
propriei formule organice de cultură 
și civilizație, chiar și de foame sau 
de sete... de-a dreptul deranjați 
să recunoaștem că am devenit 
un important furnizor de resurse 
(naturale și umane deopotrivă) 
neprelucrate și needucate, adică 
ieftine, convinși că supraviețuim pe 
un morman de fi are vechi... aspirând Că
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intens la statutul de sclavi cibernetici 
ai unor investitori ce n-au mișcat un 
deget și tot ne-au convins cum ne 
oferă fericirea pe tavă. Încă mă întreb 
dacă asta nu e mita pe care am fost 
siliți sau prostiți să o plătim ca să 
luăm examenul de admitere în lumea 
liberă, unde totul e permis dacă e 
garnisit cu marketing și imagine?!

E acesta efectul pervers al 
accentuării postdecembriste a 
bovarismului occidentalizant, ce a 
transfi gurat anul 1990 în ocazia 
accederii în „paradisul terestru”? 
Eugen Ionescu (care chiar știa el 
ceva!) surprindea tulburător o astfel 
de formulă a polarizării: „Chiar dacă 
acceptăm că-i un locuitor din Anti-
Lumea cea mai apropiată de lumea 
noastră, atunci ar trebui să aibă părul 
negru, și nu alb. Noi nu putem zări 
decât imaginea în negativ. Dacă 
nouă ni se pare bătrân, atunci el este 
în realitate tânăr.” (loc. cit., pp. 151-
152).

Sau cum ar spune Sorin 
Antohi: „Numai în asemenea reverii 
geoculturale, eventual construite 
pe versiuni epurate ale Occidentului 
(valori ale înaltei culturi, ale moralei, 
meritocrație şi hedonism etc.), își 
găsesc sufl etele occidentalizanților 
izbăvirea: despărțindu-se de trupuri 
confi scate de smârcuri natale, ele 
zboară imperturbabil peste spațiile 
tot atât de puțin atrăgătoare ale 
vecinilor şi ajung la liman.” (Românii în 
1995: geografi e simbolică şi identitate 
socială, în Iordan Chimet, Momentul 
adevărului, Dacia, Cluj-Napoca, 1996, 
p. 266).

Episoadele perioadei petrecute 
de Mircea M. Ionescu în Occident 
oferă o cu totul altă perspectivă 
asupra situației: același echilibru 
tipic gazetăresc ne ajută să vedem 
binele și răul împletindu-se natural, 
într-o imagine de un realism sănătos, 
stenic. Iar gestul întoarcerii acasă 
indică limpede situația de fapt. 

Altcumva, trăsnitul nu face decât 
să experimenteze o cu totul altă 
formulă a supraviețuirii, nici mai grea, 
dar nici mai ușoară, pur și simplu 
una în care sunt puse la încercare cu 
totul alte slăbiciuni și virtuți? Varianta 
aceasta m-ar putea ajuta să percep 
diferit ecuația de mișcare a trăsnitului 
Mircea M. Ionescu, cu gândul la un 
răspuns oferit de Bérenger ziaristului 
din aceeași piesă, deja citată, Pietonul 
aerului: „Cred, mai degrabă, că-i vorba 
de nevoia unei regenerări lăuntrice. 
Voi putea oare să mă reînnoiesc? În 
principiu, da, în principiu, da, fi indcă 
nu-s de acord cu mersul lucrurilor. 
Numai acela care nu e de acord cu 
mersul lucrurilor poate să fi e mereu 
nou, sau deosebit. Adevărul rezidă 
într-un fel de nevroză... Nu sănătatea, 

ci nevroza este adevărul, adevărul de 
mâine împotriva aparentului adevăr 
de astăzi.” (Eugen Ionescu, loc.cit., p. 
133-134)

În cazul acesta, care să fi e 
distanța corectă, ca să nu zic optimă, 
între nevroza aceea și frustrarea 
cea de toate zilele a intelectualului 
actual? Ultim cârtitor inadaptat la 
noua „sistematizare” a umanității în 
curs de înglobare (sau înglodare?) în 
algoritm. 

Un răspuns plauzibil am găsit 
în spectacolul cu piesa lui Mircea 
M. Ionescu, Valoroasa actriță fără 
teatru, realizat de Teatrul Municipal 
„Ariel” Râmnicu-Vâlcea la Centrul de 
Cultură „George Apostu” din Bacău, 
în 11 septembrie 2020. One woman 
show susținut de Cătălina Sima, în 
regia/ scenografi a lui Alin Holcă și 
coregrafi a Mălinei Andrei. Povestea 
unei actrițe șomere, care se confruntă 
cu bestiarul moravurilor unei 
societăți așa hipnotizate de patimile 
propriului teatru cotidian, încât 
nu mai gustă, fi indcă nu înțelege 
mare lucru din arta dramatică. 
Partitură difi cilă, solicitantă fi zic 
și psihic, de care protagonista s-a 
achitat cu un devotament și o 
energie a reprezentării actoricești 
demne de toată admirația și lauda. 
Antrenată de text și regie să acopere 
un vast interval interpretativ de 
coloratură pe cât de diversă, pe 
tot atât de intensă. Extrăgând o 
multitudine de emoții superbe din 
zbaterea aceea de pasăre măiastră 
surprinsă într-o plasă prozaică fără 
îngăduințe. Dezavantajată doar de 
o programatică emfază a registrului 
lubric. În vogă, e drept, realistă, 
poate, dar nu neapărat favorabilă 
transpunerii scenice a mesajului 
textului lui Mircea M. Ionescu. Totuși 
reechilibrată de fantastica lectură 
coregrafi că pe care o implementează 
pe scândură Mălina Andrei prin 
intermediul aceleiași Cătălina Sima. 
Un caleidoscop corporal și gestual 
ce surprinde, de la emoționant până 
la traumatic, încleștarea fantastică 
dusă azi între spiritualitatea creativă 
a spontanului și mecanicismul ele-
mentar, primar, robotizând efi cient 
dezumanul. Sau despre cum se 
poate evada din moara frustrării 
sexuale pe fereastra discretă, subtilă, 
a dragostei de viață, cu tot ce ea 
îți oferă. Remarcabil am găsit și 
desenul de lumină și umbră realizat 
de Ionuț Marinache. Un spectacol 
de frumoasă grădină ce a benefi ciat 
de participarea autorului în cercul 
restrâns al unui public destul de 
intim. 

Reprezentația acesta m-a 
îndemnat să citesc textul piesei, 
cuprins în recentul volum Dallas 2020: 

teatru (Tracus Arte, București, 2020, 
pp. 139-165). Incitat și de America 
de-Acasă, spectacolul realizat în 
cadrul rezidenței de teatru realizate 
la Centrul de Cultură „George Apostu” 
în fi nalul anului trecut. Atunci am 
găsit în mesajul dramaturgului o 
invitație la receptarea unui teatru de 
resurecție socială a culturii române. 
Prin repoziționarea artistului în 
lumina de refl ector a reprezentației, 
silită a ține locul, a suplini tot mai 
evidenta inefi ciență a comunicării, 
adică a reprezentării politice. 

Altfel spus, Mircea M. Ionescu 
propune actorului să joace 
importantul rol de ultim reprezentant 
al tensiunii rezultate din funcționarea 
mecanismelor interacțiunii sociale, 
ce nu-și mai găsește altă formă 
de expresie publică, comunitară. 
Soluție cu atât mai evidentă în vreme 
de pandemie, când spectacolul 
politic n-a mai prea fost posibil, 
iar forța de comuniune a rețelelor 
sociale nu a prea convins. Un teatru 
în care reprezentația ar trebui să 
preia în sarcină cel puțin o parte 
din responsabilitatea reprezentării 
sociale. 

Cui s-ar face că nu pricepe aluzia, 
îi amintesc de prestațiile îndelung 
televizate ale lui Donald Trump, 
înainte de a ajunge la Casa Albă 
sau de faptul că Ucraina și-a ales 
drept președinte un actor. De altfel, 
la ultimele alegeri prezidențiale, și 
noi am avut pe listă actori. Poate că 
nu întruneau atât condițiile minime 
ale reprezentației estetico-sociale, 
cât și pe cele, mult mai complexe, 
ale reprezentării social-politice, dar 
prezența lor spune ceva important. 

Nu e în acest comentariu vreun 
joc simpluț de jucat cu soarta 
românilor. Cred doar că e cazul să 
înțelegem, inclusiv din mesajul 
teatrului lui Mircea M. Ionescu, că 
arta și cultura trebuie să-și facă tot 
mai mult o datorie de onoare din a 
transmite public nevoia disperată de 
comunicare a societății românești. 
Pe care o putem rezuma într-o 
simplă întrebare: timp de patru ani, 
după ce a votat, cum mai participă 
la decizia publică cetățeanul 
obișnuit din România, fără simpatii 
sau apartenență politică asumată? 
Se pot umple câteva pagini cu 
răspunsuri demagogice, însă când e 
vorba de mecanismele concrete ale 
comunicării politice, răspunsul se 
referă mai degrabă la mulțimea vidă 
a neputințelor noastre de cetățeni 
ai unei societăți democratice. Pe 
care unii încearcă să le orchestreze, 
să le pună în scenă direct în stradă. 
După scenarii ce nu ne reprezintă 
totdeauna pe chiar așa de mulți, cum 
vor să pară.
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Din această perspectivă am 
reacționat cu insatisfacție la excesul 
de trivial adus în spectacolul 
teatrului vâlcean. Fiindcă citind 
partitura propusă de autor, am 
constatat o menținere a interesului 
pe comunicare expresivă, tăioasă, 
limpede și lucidă, ironică, argotică 
uneori, decât pe o frustrare 
exacerbată în vulgar. Ceea ce ar 
asigura reprezentației actorului 
și reprezentării intelectualului 
mai multă forță de convingere. 
Al doilea gând, însă, mi-a 
reechilibrat receptarea, conștient că 
sensibilitatea altei generații e mai 
afectată, poate, de amenințarea 
fl agrantă a prostituției intelectuale 
pe care societatea actuală o găsește 
„simpatică”, „agreabilă” poate!

De unde virtutea forte, reținută 
în sarcina jurnalistului, dramaturgului 
și scriitorului Mircea M. Ionescu: că 
nu ezită să-și exprime nemulțumirea, 
insatisfacția, nefericirea, fără a 
lăsa umoarea neagră să-i îmbibe 
sufl etul de lehamite. Am primit în 
Jurnalul unui trăsnit destule soluții de 
supraviețuire, în condițiile expunerii la 
supradoza de frustrarea tipică zilelor 
acestea. Admirația și recunoștința 
față de părinți, profesori, maeștri și 
prieteni de toate calibrele, rezistența 
îndârjită pe baricadele culturii, 
dragostea pentru apropiați sau 
tonusul mândriei naționale, neobosit 
de oricâtă realitate dureroasă. Ba 
dimpotrivă parcă! 

Dar, mai presus de toate, se 
remarcă dorința, cheful de muncă, 
neobosita energie aspirând la 
expresie și construcție, poate cea mai 
demodată „patimă” pe care găsesc 
de cuviință a o sublinia aici. Cea care 
l-a animat pe Mircea M. Ionescu să 
reconstruiască, între 2010 și 2016, 
din postura de director, actualul 
Teatru „Tudor Vianu” din Giurgiu, 
căruia i-a asigurat un remarcabil 
repertoriu exclusiv național. Dovadă 
a solidarității de breaslă și a unui 
patriotism devenit pasăre tot mai 
rară. Sau lecția unui trăsnit care 
nu s-a încurcat de confort sau de 
frica distanței când s-a hotărât să-și 
exerseze oriunde, și nu doar aiurea, 
cât mai departe, americănescul drept 
la căutarea fericirii. Fiindcă s-a temut 
doar de banal și mediocritate. Alt 
model de intelectual, altcumva pro-
occidental decât se exaltă. Ceea ce 
impune un aparte omagiu.„V
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În a doua jumătate a lunii august, 
Centrul de Cultură „George Apostu” a 
găzduit o nouă ediţie a unui program 
de rezidenţe pentru artişti din 
domeniul dansului contemporan. 
Anul acesta, a benefi ciat de program 
Gina Şerbănescu, dramaturg şi critic 
de dans, o mai veche colaboratoare a 
Centrului, împreună cu Andreea Belu, 
coregrafă și interpretă. Cele două 
rezidente au lucrat la un proiect comun, 
(Co)incidental Histories. Stagiul lor a fost 
sprijinit prin programul de burse 
„Gabriela Tudor”, oferit de Fundația 
„Gabriela Tudor” din Bucureşti și 
Centrul de Cultură „George Apostu” 
din Bacău, fi ind cofi nanțat de 
Administrația Fondului Cultural 
Național. Ca de obicei, la fi nalul 
rezidenţei, Andreea Belu a prezentat 
un spectacol work in progress. Tot 
atunci, Gina Şerbănescu a precizat 
pentru public liniile directoare 
ale proiectului, ilustrându-le prin 
proiecţia video a unor interviuri pe 
care le-a luat mai multor coregrafi  
români şi străini.

Proiectul (Co)incidental Histories 
este, în esenţă, un duplex româno-
portughez cu miză dublă, istorică şi 
estetică. El este menit, pe de o parte, 
să pună în evidenţă nişte similitudini 
de evoluţie istorică între spaţiul 
lusitan şi cel românesc. Cele două 
sunt aşezate la extremele Europei, 
una vestică, cealaltă răsăriteană. Prin 
fatalitatea geografi ei şi a geopoliticii, 
ambele sunt bastioane (neo)latine, 
apărând, de-a lungul timpului, 
ţinuturile centrale. Inevitabil, 
frontiera româno-lusitană a fost mai 
expusă, iar urmările n-au întârziat 
să apară. Totuşi, asemenea spaţii 
intermediare sunt totodată un 
creuzet de schimburi şi interferenţe 
etnice şi culturale. 

Pe de altă parte, (Co)incidental 
Histories urmăreşte punctele de con-
vergenţă între cele două istorii ale 
dansului. Construcţia spectacolului 
este mult îndatorată preocupărilor 

coregrafei pentru rafi narea conștiinţei 
corporale, pentru  conexiunile dintre 
mişcare, senzaţie şi emoţie, dintre 
manifestarea exterioară şi semnalele 
subtile transmise de „simţul interior“, 
chinestezic. De la acesta din urmă 
emană senzaţii legate de mişcarea şi 
echilibrul propriului corp. Astfel de 
preocupări sincronizează căutările 
Andreei Belu cu o direcţie extrem de 
actuală în dansul contemporan. 

În baletul clasic, mişcarea 
interpretului preia o fi gură pre-
stabilită, asociată cu o anumită 
emoţie. Mişcarea recuperează astfel 
un simptom motrice al afectivităţii, pe 
care convenţia academică l-a reifi cat. 
Însă dansul modern şi continuatorii lui 
de astăzi reconsideră această relaţie 
dintre mişcare şi afect, îi inversează 
polaritatea. Cum? Coregraful mo-
dern şi cel contemporan nu mai 
încearcă să umple cu propria 
emotivitate o fi gură goală, o mişcare 
convenţională, aleasă dintr-un 
inventar standardizat. Dimpotrivă, 
îşi caută propria expresie corporală 
în ecoul motrice al senzaţiilor şi 
stărilor lui interioare. Este convins 
că „orice percepţie – înainte chiar de 
conştientizarea unei senzaţii şi (…)  
emoţii – provoacă descărcări motorii“, 
aşa cum observa Annie Suquet. 
Compoziţia clasică este un ansamblu 
de mişcări codifi cate şi gestionate 
raţional de inteligenţa asociativă – de 
arta combinatorie – a coregrafului. 

Dansul contemporan este însă, prin 
natura lui, un câmp experimental 
larg cât tot imprevizibilul sensi-
bilităţii (şi senzorialităţii) omeneşti, 
cu amprenta lor kinezică. Acestea 
sunt câteva dintre principiile care 
structurează discursul kinezic al 
Andreei Belu, cel puţin în spectacolul 
de la Bacău.

Tăcerea şi nemişcarea corpului 
întins pe planşeu la începutul 
spectacolului Andreei Belu sem-
nalează aceeaşi intenţie de in-
teriorizare a mişcării, de coborâre 
spre sursa ei psiho-senzorială intimă, 
preintenţională şi „pre-expresivă“, 
cum spunea Eugenio Barba. Din 
această imperceptibilă „rumoare“ 
interioară se naşte, ca o proiecţie şi o 
amplifi care a ei, mişcarea exterioară a 
dansatorului – involuntară, „inconştientă“, 
cum voia Isadora. Din aparenta 
nemişcare iniţială izbucneşte ex-
plozia de energie a dansului de 
după. Cum se întâmplă adesea 
în dansul contemporan, Andreea 
Belu ne reaminteşte astfel că mai 
mult decât un imaginar corporal, 
decât o „reprezentare mentală“ 
premeditată de coregraf, spectacolul 
oferă – dansatorului şi asistenţei – 
prilejul unei „experienţe“1. Una care 
conduce spre rădăcinile organice, 
subliminale ale mişcării, ale dansului 
în mod particular. În (Co)incidental 
Histories, imobilitatea de la început 
se prelungeşte prin mişcări lente, în 

(Co)incidental 
Histories
Nicoleta Popa Blanariu
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progresie infi nitezimală, pe alocuri 
cu o alură de plutire în  imponderabil 
– un fel de „dans al infi mului“, cum 
visează Myriam Gourfi nk.

Trecerea de la orizontala 
aparent imobilă la postura verticală, 
în plan kinezic, are un anume corolar 
narativ, inserat prin coloana sonoră 
din prima parte a spectacolului: un 
interviu luat de Gina Şerbănescu 
unei coregrafe care, în anii regimului 
comunist, se opune cenzurii. Discuţia 
introduce în spectacol tema relaţiei 
artistului cu puterea, a creativităţii şi 
a libertăţii de expresie care sfi dează 
opresiunea ideologică. Coregrafa 
decantează şi esenţializează referinţa 
istorică pe care o conţine interviul. 
Ea extrage de acolo, ca emblemă 
a unei situaţii existenţiale, relaţia 
libertate – constrângere, opresiune – 
sfi dare, pe care o traduce în termenii 
corporalităţii: prin trecerea de la 
postura orizontală la cea verticală, 
în picioare la propriu şi la fi gurat; de 
la mişcările centripete, de repliere 
şi apărare cu palma ridicată, la 
cele ample, ascendente, curajos 
afi rmative; de la fi gurile impasului, 
ale şovăielii şi vulnerabilităţii la 
căutarea fără complexe a expresiei 
neînregimentate unei ideologii 
alienante. Exigenţa autenticităţii 
pare să o evoce un gest à la Isadora 
Duncan – cu mâinile  unite în dreptul 
pieptului, în căutarea „mişcării 
prime“: aceea din care dansul 
izvorăşte ca un fl ux de mişcări 
chemându-se instinctiv una pe alta, 
după „principiul valului“, în fl ux şi 
refl ux, aşa cum dorea Isadora. Sau 
după „logica simplă, vulnerabilă“ a 

corpului, cum murmură vocea din 
fundal. Este experienţa libertăţii în 
manifestarea ei corporală, dincolo de 
norme estetice şi rigori ideologice. 
În această secvenţă, corporalitatea 
aduce o referinţă intimă, subiectivă. 
(Memoria traumei, înscrisă în 
corp, poate resuscita vechi stări 
de conştiinţă.) Coloana sonoră, în 
română şi portugheză, introduce 
însă un cadru istoric exterior, care 
modulează semnifi caţia expresiei cor-
porale şi o obiectivează întrucâtva. 

La Bacău, Andreea Belu ne-a 
propus un work in progress, dar 
unul deja închegat, cu secvenţe de 
mişcare nu o dată surprinzătoare. 

Am reţinut mişcări de o fl uiditate 
pură, care coboară uşor, fără 
poticnire, de la creştet, prin braţe 
şi tors, până la baza coloanei, 
ca o înfi orare de val ori de undă 
seismică. Apoi, confi guraţii aproape 
neverosimile ale corpului, rezultate 
dintr-o deconstrucţie a obişnuinţelor 
motrice, dintr-o recompunere in-
solită a segmentelor corporale şi a 
elementelor de mişcare. Principiul 
acesta de (de)compoziţie coregrafi că 
are legătură cu ideea că dansul 
„participă la redefi nirea subiectului 
contemporan“2. Principiul nu e 
nou, dar este ingenios folosit de 
Andreea Belu. De aici, unele imagini 
coregrafi ce de o stranie poezie.

Nu pot decât să salut tandemul 
Gina Şerbănescu – Andreea Belu, care 
lucrează la proiect şi să-i doresc, în 
această privinţă,  o grabnică recidivă . 
Cu o escală în Bacău, de ce nu?

Note:
1 Annie Suquet, „Scene. Corpul 
dansând: un laborator al percepţiei”, 
în Alain Corbin, Jean-Jacques 
Courtine, Georges Vigarello (coord.), 
Istoria corpului, vol. III (coord., 
Jean-Jacques Courtine), traducere 
din limba franceză de Simona 
Manolache, Mihaela Arnat, Muguraş 
Constantinescu, Giuliano Sfi chi, 
Bucureşti: Editura Art, 2009, p. 481.
 2 Ibidem.
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Prezență discretă în publicistica 
postdecembristă, Marius Manta este 
un gazetar solid, cu principii și valori 
bine așezate. Filolog temeinic, el are 
preocupări diverse din sfera a tot ceea 
ce înseamnă frumosul. Îl preocupă 
nu doar literatura, ci și teologia, 
fi losofi a sau muzica. E pasionat de 
urși, de locomotive&trenuri, de 
ceasuri&mecanisme, de orgi, desene 
animate sau alte drăcării. E și oleacă 
de colecționar. Nu-i un îmbâcsit de 
profesor, ci un tip curios, bine mobilat 
intelectual, atent la lumea în care 
se mișcă. Nu-l dai la întors, fi indcă 
reperele sale sunt clare. L-aș defi nit 
drept un conservator dacă nu m-aș 
teme că termenul a căpătat conotații 
ușor peiorative. Un conservator în 
sensul dat de britanici, dar unul care 
trăiește aici, la porțile Orientului... În 
provincia unde nu se întâmplă (mai) 
nimic...

„Stilul e omul”, a zis odinioară 
George-Louis Leclerc, conte de 
Buff on. Să-l credem nu pentru că e 
conte, ci pentru că e băiat deștept, 
naturalist și scriitor deopotrivă. 
Nicicând această butadă nu mi 
s-a părut mai potrivită ca în cazul 
lui Manta. Stau mărturie sutele de 
articole scrise de vreo 20 de ani 
încoace, de când practică gazetăria. 
Aparent introvertit și imobil, Marius 
Manta e, de fapt, un observator care 

a învățat lecția stăpânirii de sine. 
Sobru la exterior, e mereu pus pe 
șotii. De la el te poți aștepta oricând 
la surprize. Așa e și scrisul său. După 
un previzibil Literaturbahn (2014), 
a surprins pe toată lumea cu un 
volum de versuri, Tată și fi u (2015), 
pentru ca apoi să se bage Ucenic la 
iconari (2017), iar acum, în vremuri 
pandemice, a ieșit nu cu unul, ci 
cu două volume, Cronofi abile și 
Interviuri, care probează mobilitatea 
sa.

De unde „cronofi abile” și de 
ce acest titlu? Explicația vine din 
sistemul elvețian de certifi care a 
calității, unde desemnează acele 
ceasuri capabile să-și păstreze 
nealterate proprietățile după ce 
au fost supuse unor diverși factori 
perturbatori. În cazul publicisticii, 
opțiunea echivalează cu un crez, 
pe care Marius Manta și-l asumă 
liminar: „Având acest punct de 
reper în orologerie, mi-am propus 
o rubrică electivă care să adune în 
chip fericit cărți menite să reziste 
timpului, ideologiilor, modelor 
literare. Astfel, suita de cronofi abile 
nu ar fi  interesată decât de ceea 
ce rămâne cu adevărat valoros, 
reprezentativ pentru datele organice 
ale unui neam. Cărți de ieri, cărți ale 
prezentului, cărți necunoscute, cărți 
uitate; cărți ce au nevoie de o nouă 
«punere în scenă», de o reîntâlnire cu 
marele public. Cronofi abilele vor fi , 
implicit, un pariu peste timp – uneori 
ar putea părea îmbătrânite, în afara 
modei, dar mecanismele interioare 
vor fi  nealterate, vor purta în chip 
metaforic aceeași dorință de frumos, 
de adevăr.”

Consecvent, Marius Manta 
ne propune o selecție a textelor 
publicate de-a lungul anilor, 
selecție care îi completează profi lul 
intelectual și scriitoricesc. Pe cele 
mai multe le știam din revistele unde 
au fost publicate, însă reunite sub 
semnul cronofi abilelor ele exercită 
un alt efect, întrucât dau o imagine 
de ansamblu a unui jurnalist cultural 
de cursă lungă. Manta nu e un 
one man show. La el e de apreciat 
perseverența, încrederea nesmintită 
că trebuie să scrie despre teme 
durabile. Că trebuie să-și vadă de 
propriul drum. Drum care se traduce 
în a scrie despre cărți și despre 

oameni care chiar contează.
Iar pentru a-i înțelege aria 

de preocupări e sufi cient să 
enumăr câțiva dintre autorii și 
artiștii comentați sau să amintesc 
subiectele de care se ocupă: Mihai 
Eminescu, Jean Bart, Părintele 
Galeriu, Ernest Bernea, Dinu Pillat, 
Ioan Es. Pop, Mircea Cărtărescu, 
Cristian Bădiliță, corul Madrigal, 
Patericul Mare, literatura carcerală, 
broderii și țesături la Putna etc. Nu 
lipsesc „necunoscuții”. Fiindcă pentru 
Marius Manta nu notorietatea 
contează, ci relevanța dincolo de 
mod și timp. Așa că scrie și despre 
Ignatie Grecu, Dumitru Manolache, 
Gheorghe Macarie, Danny Madlen, 
Gheorghe Zărnescu, Emil Simion, 
Adriana Ambrosie, Ioan Enache și 
alții, cu egală grijă, convins că și ei 
merită loc în arca sa.

Marius Manta scrie empatic. 
Alegerea unui subiect echivalează 
cu o primă judecată de valoare. 
Cam de fi ecare dată, analizele sale 
încep cu o punere în temă, cu rol 
justifi cativ, după care cronicarul își 
argumentează opțiunea, evidențiind 
relevanța cărții respective. El nu se 
războiește cu nimeni, fraza fi ind 
lipsită de nerv și de intenții polemice. 
Asta pentru că singura lui luptă e cea 
„cu moda timpului”, așa cum spune 
despre Părintele Galeriu. Formula îl 
caracterizează din plin.

Dintr-un alt unghi, Cronofi abile e 
un fel de listă a lui Manta. Una care 
îi dezvăluie gusturile, principiile și 
valorile. Una care îl defi nește drept 
un ins serios, convins, după cum 
mărturisește, că omul se poate 
apăra de invazia neantului doar 
prin credință și cultură, prin artă 
și frumos. S-a vorbit și se vorbește 
despre „rezistența prin cultură” 
pentru a defi ni atitudinea unor 
scriitori înainte de 1989. Între timp, 
sintagma s-a cam demonetizat. 
Marius Manta o reîncarcă semantic, 
fi indcă în vremurile astea confuze 
e nevoie să ne întoarcem la ceea ce 
contează cu adevărat.

Rezistența lui Marius Manta
Adrian Jicu
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Poate nu-i exagerat a spune 
că Ion Budai-Deleanu este primul 
nostru literat în sensul modern al 
cuvântului. Cronicile moldovenești 
și muntenești, cu toate realizările 
lor literare, contează mai mult ca 
documente. Neculce e un scriitor cu 
mai mare tentă estetică, mai ales în 
O samă de cuvinte, bun povestitor 
este și în Letopiseț, dar aici primează 
informația istorică. Istoria ieroglifi că 
(1705) e un exercițiu de digitație 
pentru dobândirea „deprinderii 
ritoricești”, cu difi cultăți de limbă și 
de construcție sintactică, sub nivelul 
cronicilor. Și să nu uităm că „istoria” 
n-a circulat, iar textul defi nitiv se 
produce abia prin 1973. Țiganiada, 
„product nou și original”, cu toate că 
a fost elaborată peste aproape un 
secol după Istoria ieroglifi că, apăru 
sub tipar în 1875-1877. Concomitent 
cu textele literare, luministul 
Budai-Deleanu scrie lucrări despre 
originea romană a poporului român 
și originea latină a limbii române, 
lexicoane. Conștient de contribuția 
sa, cărturarul nostru nota într-o 
prefață: „Pus-am temeiul culturii”. 
Nu-i nicio exagerare. El a pus și 
temeiul literaturii noastre în accepție 
mai nouă.

Și nici măcar nu i se cunoaște 
chipul! Contemporanii și urmașii i-au 
alcătuit portretul din cuvinte: „mai 
lingvist decât Klein, Șincai, Maior și 
egal cu aceștia în istorie” (Al. Papiu-
Ilarian); el a trecut „de la graiul popei 

de biserică la stofa zeilor” (Nicolae 
Iorga); „prin Budai-Deleanu cultura 
noastră stabilește contacte cu 
istoriografi a iluministă și romantică 
europeană, prin care se ridică la o 
interpretare modernă” (Pompiliu 
Teodor”; „marea sinteză artistică a 
clasicismului, a iluminismului și a 
culturii populare a realizat-o autorul 
Țiganiadei” (Ovidiu Papadima). Cu 
toate acestea, cel mai interesant e 
că se fructifi că în epopee elemente 
stilistice ale folclorului românesc. 
Ideea de imitație se exclude, în 
adevărul ideii de sinteză, fără urmă 
de protocronism, sunt noutăți chiar 
și pentru eposul comic european. 
„Comedia literaturii” (Nicolae Manolescu) 
deschide traseul scrisului românesc 
și G. Călinescu găsește explicația 
plauzibilă: „Budai-Deleanu este cu 
desăvârșire occidental fără a pierde 
din spiritul țăranului ardelean (...) De 
aceea opera lui Budai-Deleanu pare 
azi așa de modernă și hrănită cum e 
din tradiția sătească, deși începută 
înainte de 1800, lasă în urmă ca 
învechite atâtea lucrări dintre 1830 și 
1850”. Trecem peste idolatri.

Una dintre cele mai izbitoare 
forme ale modernități în Țiganiada 
este folosirea metafi cțiunii, formă 
de fi cțiune care amintește continuu 
cititorului faptul că citește o lucra-
re fi ctivă. Deși asociată cel mai 
adesea cu literatura postmodernă 
(John Barth, Robert Coover, Kurt 
Vonnegut, Thomas Pinchon), utili-

„Țiganiada” și metaliteratura
Constantin Trandafi r
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zarea metafi cțiunii se găsește și în 
vechime: Povestiri din Canterbury, Don 
Quijote, Cum vă place etc. Metafi cțiunea 
postmodernă subliniază propria con-
tradicție și fi indcă este eufuistică, 
precum Țiganiada, aglomerează tropi și 
construcții ingenioase de tip alegoric, 
folosește structuri de sintaxă poetică 
precum paralelismele, antitezele, 
parantezele, intertextualitățile, proce-
deele eufonice, alterații, repetiții, 
succesiuni ritmice. Prima sursă a meta-
literaturii aparține lui Budai-Deleanu, 
„poetul”, „autoriul”, cum își zice el, și 
apoi toți lectorii-interpreți din acea 
aventură eroicomicăsatirică de la 
subsol. Restul ne mai rămâne nouă, 
cam puțin, și în măsura în care ne 
arogăm metacritica sau, altfel spus, 
ceva însușire literară a discursului. 
Subtitlul este inspirat de La secchia 
rapita: Eroicsatiricomic. Ori de câte 
ori vom face analogii, nu vom uita 
că Țiganiada, o sinteză (personală) 
de înrâuriri, rămâne „întru totul 
o creație proprie” (G. Călinescu). 
Ea oferă repertoriul complet al 
intertextualității, pastișa, șarja, paro-
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dia, citatul, aluzia, comentariul, 
glosa etc. O perfectă ilustrare a 
„literaturii de gradul al doilea”, cu 
formularea lui Genette, este această 
scriere „tituluită Țiganiada”. Prologul 
observă cum eroii lui Homer și Virgiliu 
au crescut întru „podoaba și măestria 
voroavei”. Interesant cum autorul 
nostru bagă de seamă „că mai mare 
parte la aceasta este a scriptorului”, 
nu a eroilor Ahile, Ulise, Enea. Istoria 
neamului românesc a avut bărbați 
de vârtute, au lipsit însă astfel de 
„meșteri întru alcătuirea voroavei” 
și de aceea s-a iscat „neajungerea 
limbii românești”. Totuși, la un 
anumit moment dat, Budai-Deleanu 
a simțit răvășindu-se în sine „nește 
scântei din focul ceresc al muselor”, 
dar lipsindu-i resursele homerice 
a izvodit această „poeticească 
alcătuire”, o jucăreauă parodică, 
comico-satirică și un eroism burlesc, 
cu scopul de a introduce „un gust 
nou de poezia românească”, epică, 
mai lesnicioasă cititorilor să acceadă 
în „desișurile Parnasului”. A avut 
și imboldul Batrahomiomahiei lui 
Homer. Semnează anagramatic 
Leonachi Dianeu. 

Epistolia închinătoare cătră Mitru 
Perea, vestit cântăreț, aduce noi 
completări metaliterare, unde prie-
tenul său Petru Maior este solicitat să 
asculte și să judece, mai întâi o schiță 
biografi că a lui Budai în ipostaza de 
țigan. Caută a găsi originea (anti)

eroilor săi ba în Egipt, neam din 
faraonii cei slăviți, ba mai sigur din 
India. Afl ăm că această „izvodire 
poeticească” e inspirată de un anume 
Mârza. O altă sursă, scrisă, a găsit-o 
la mănăstirea Cioara, în Ardeal. Apoi, 
pătrunzând mai adânc în fi cțiune, îl 
invocă pe Mitrofan care, chipurile, 
a fost la nunta lui Parpangel și i-a 
iscodit un „epitalamiou” à la Theocrit 
și Catul. „Însă tu – îi atrage atenția 
lui Mitru Perea - bagă samă bine, 
căci toată povestea mi se pare că-i 
numai o alegorie în multe locuri, 
unde prin țigani să înțăleg ș-alții, 
cari tocma așa au făcut și fac, ca 
și țiganii oarecând. Cel înțelept va 
înțălege”. Tot aici Budai-Deleanu își 
deconspiră și alte izvoare ale epopeii, 
începând cu Batrahomiomahia, epo-
peea „șuguitoare” a lui Homer, și 
continuând cu La secchia rapita a 
lui Tassoni, Gli animali parlanti de 
Casti. Cu adaosul propriu, din text 
și din partea de jos a scrierii, și cu 
contribuția scribilor din infrapagină, 
precum și a criticilor literari pro-
priu-ziși, sunt evocați Cervantes 
(Don Quijote), Ariosto (Orlando furioso), 
Paul Scarron (The Comic Novel), 
Metastasio (Temistocle), John Milton 
(Paradise lost), Aloys Blumauer (Virgilis, 
travestit), Voltaire (La Pucelle d’Orleans), 
Friedrich Gottlieb Klopstock (Mesiada), 
Giuseppe Barett (Frusta Literaria). 
Argumântul și invocarea muzei sunt 
componente specifi ce epopeii. Și 

lauda adusă scrisului într-un text 
literar e metafi cțiune curată:

„Musă! ce lui Omir odinioară,
Cântași Vatrahomiomahia, 
Cântă și mie, fi i bunișoară, 
Toate câte făcu țigănia, 
Când Vlad-Vodă îi dede slobozie
Arme ș-olaturi  de moșie”.

„O, tu hârtie mult răbdătoare
Care pe spate-ți, cu voie bună,
Toată înțelepția de sub soare
Și nebunia porți împreună,
Poartă ș’aceste stihuri a mele,
Cum ți le dau, bune și rele”.
                                                         

*

Tentativa teoretică, motivația 
psihologică și estetică se continuă 
în narațiunea propriu-zisă, de la 
început până la sfârșit. Să numim 
câteva situații comentate împreună: 
defi larea bufă a țiganilor, alegerea 
unui vodă al lor, fără succes, sfatul lui 
Tandaler de a înfrunta dușmanul cu 
ochii închiși, pentru mai mult curaj, 
răpirea Romicăi („Ellina țigănească”) 
„de cel rău” și pribegirea lui Parpangel 
în căutarea iubitei sale prin iad și 
prin rai; verifi carea loialității țiganilor 
de către Vlad Vodă și un convoi 
muntenesc, travestiți, motivarea lor 
că n-au știut că-s munteni deghizați, 
vitejia arătată când îi atacă turcii 
adevărați, fi indcă au crezut că-s 
munteni prefăcuți; căderea Satanei 
în melancolie, replica sfi nților în 
frunte cu Sân-Mihai, confruntarea 
dintre Argineanul și Mahomet („Sunt 
român și Argineanu mă chiamă,/ Om 
de credință și fără temă”). Cântul al 
X-lea și al XI-lea înfățișează o lungă 
și grotescă înfruntare între țigani 
„să hotărască ce stăpânie/ ar fi  bună 
pentru țigănie”. Sunt trei căpetenii 
care pledează pentru forme de 
guvernământ favorabile. Slobozan 
preamărește republica, Baroreu 
monarhia și Janalău republică mo-
narhicească. Neînțelese de mulți, 
ideile politice, iluministe mai ales, 
sunt enunțate, dar luate în răspăr, se 
iscă „sfadă și gâlceavă”, „unii cu alții 
să lua de păr”: 
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„Puțin lipsea ca să nu se bată 
Câteodată toată țigănia. 
Se învrăjbise acum ceată cu ceată,
Și neputându-și ține mănia
Tocma când era sfatul mai mare
Atuncia ei să sfădea mai tare”.

La început, în josul paginii, 
teoreticul aparține în prima vari-
antă autorului care lămurește el 
cuvântul „musă” că e de origine 
grecească - și enumeră pe cele 
nouă muze. Născute din Jupiter, ele 
sunt „fecioare vergure” și „afl ătoare 
de muzică și poetică”. Lor le cere 
ajutor poetul să cânte, clarifi când 
totodată sensul „poeticesc” al cuvin-
telor și precizează că pentru stihuri, 
„mai cu samă șuguitoare”, și „pentru 
mai lesne înțelegere [poetul] le-au 
despărțit în strofe, după gustul 
italienesc”. Dezvoltă elogiul hârtiei 
și detestă deșertăciunea disputelor 
„theologhice” „care era pe acele 
vremi”. Care vremi, cel înțelept va 
înțelege. Și la mănăstirea Cioara se 
manifestau asemenea disensiuni 
care au învrăjbit Ardealul și „au 
rădicat război asupra uniților”. Lauda 
lui Vlad Vodă are tot o propensiune 
poetică în relevarea laturii eroice a 
Țiganiadei. Pe de altă parte, poeții 
sunt obișnuiți să însufl ețească 
lucrurile și existențele fără trup, 
ceea ce face ca transfi gurarea să 
îmbogățească lumea cu resurse 
ale imaginației, dar și cu „ajutoriul 
muselor” inspiratoare. Tot de poetică 
ține și creația de personaje, ceata 
lui Parpangel era cea mai de frunte, 
având culoarea cea mai tranșată: 
„scripea de neagră”. Autorul  a 
vrut să-l urmeze pe Homer al cărui 
personaj Nestor a trăit trei veacuri 
și face pe Ducul (it. duca, lat. dux) 
Drăghici cu multe veacuri, n-avea 
niciun dinte căzut și acum ținea a 
șaptea muiere. Poetul îi cere ajutor 
lui Apollon („drăguțul bade”) să-l 
însufl ețească pentru a-l cânta pe 
Tandaler inimosul, harnic și tare, 
curajosul conducător al celei mai 
alese cete, a aurarilor. Un antierou 
notoriu este Corcodel, vrăjitor, 
tâlhar și fur, în relație cu Dracu din 
răspântie, cum scrie și la Pravilă. 
„Autoriul zice că din cronică a luat, 
deci nu văd pricine pentru ce să nu 
îl credem”. Și exemplifi că și înde-
letnicirea de fi lolog erudit: „bală” 
vine din latinescul „bellua” înseamnă 
jivină groaznică și necurată; „halgaș”, 
cuvânt unguresc care înseamnă 
„taci”; „zânește” adică se face ziuă; 
„manumissie” carte de slobozie în 
Ardeal, „dada” este țigănește „tatul”, „a 
bucinare” se zicea sufl a în bucium, 
„coloană” vine din latinescul „columna” 
adică „stâlp”, francezii zic „la colonne”. 
Ahile e un viteaz înadins, Parpangel, 

„un viteaz satiricesc și de șagă”. 
Nebunia lui Parpangel e amestecată 
cu turbare, adică furor cum zic latinii, 
iar poetul nostru recunoaște că l-a 
imitat pe Ariosto, Orlando furioso. 
Becicherec arată ca un fel de Don 
Quijote, „istorie care s-a izvodit 
întâi pe spaniolie, iar acum se afl ă 
tălmăcită și întraltre limbi”. Poetul 
face trecerea de la bătaia îngerilor 
la ceea ce s-au întâmplat cu țiganii. 
„Parnavel cel cu gura mare, care din 
toată țigănime sbiera, chiuiea, țipa 
mai tare”, e imitat după Homer, fi ind 
în Troia unul care se chema Stentor. 
„Poetul (…) și-a pus în gând ca la 
tot începutul cântecului, să facă o 
preurare și îș’ ia câte o thémă, după 
care apoi se abate spre continuarea 
poveștii”. Și așa mai departe….

*
                                                               
Infrapagina receptorilor apare 

în ediția din 1812. Putem zice și 
noi comedia lecturii textului. O 
adevărată aventură a metacriticii, un 
text spectacol. Sunt 34 de personaje 
în galeria de comentatori ai poemei. 
O categorie este reprezentată de 
Mitru Perea, Erudițian, Filologos, 
Onochefalos, Criticos, Popa Mustrul 
și chiar, în ipostaza bunului simț 
popular, Simplițian, care (îi) inițiază 
pe căile literaturii, satirei, ironiei, 
alegoriei. Interpretările ce privesc 
fi cțiunea nasc un dialog serios 
în esența lui, comic în aparență, 
pentru susținerea ludicului. Ceea ce 
constituie structura spectacolului 
este diversitatea lecturii. O altă 
categorie este reprezentată de 
Politicos, Păr. Evlavios, Sfântoevici, 
Ortodoxos specializați în antropo-
logie culturală și, împreună, fi ecare 
în felul lui, exprimă direcțiile posibile: 
fi lologie, istorie, religie, genetică, 
eseistică. Gustul nou de poezie 
românească, noima de bază a lui 
Budai-Deleanu, autor refl exiv, ocupă 
și infratextul în cea mai mare măsură. 
La critica orală („I-auzi ce spune 
poetul…”) iau parte și  auditori de talia 
lui Corcodel și Cocon Idiotiseanul, 
acesta, consumator de poezie 
populară, e nemulțumit de lungimea 
poemei care ar putea să fi e scurtată 
în opt versuri și musai să înceapă cu 
„Frunză verde de...”. Replica vine din 
partea lui Cocon Simplițian care ține 
să impună poezia cultă: „Dar lasă 
frate, nu critici ceea ce nu înțelegi, ca 
să nu te faci de râs; că așa, judecând 
ca tine trebuie să defăimăm pe toți 
poeticii și să cântăm purure frunză 
verde..” Toată gâlceava e și acum joc 
fi cționar. Și raportul comentatorilor 
cu autorul, disimulează apropierea și 
despărțirea:

„Iar ca să vă duc mai lesne în cale,
Iacătă voi să vă întreb pe cine
Vreți a pune pe scaunul moale
Dă domnie și lui să se închine
Vra, ca și unui vodă, țigănia?
Apoi, cui se cuvine bănia?”

„Mă tem, vere, de s-ar sfădi mai 
mult țiganii să nu ne ajungă și la noi 
rândul”, traduce Onochefalos.

Literatura subsolului dialoghează 
spectacolul ca într-o lucrare dramatică. 
Și apărarea și contrazicerea „poetului” 
se produc pe o scenă, teatrologic. 
Semifi cționarul Mitru Perea e porta 
voce a autorului, nu-l contrazice decât 
aparent, pentru dreaptă judecată. 
Partea istorică îi revine în totalitate, 
încât îi putem zice mai mult critic 
istorist. Criticos reprezintă critica ade-
vărată care nu-i decât pozitivă, Idio-
tisean e negativistul, Simplițian ilus-
trează mentalul colectiv, Filologos 
întruchipează, bineînțeles, critica 
lingvistică, Erudițian e când un fel 
de tematist, când antropolog. Pe 
Musofi los îl mai preocupă compa-
ratismul („Poetul nostru toate le-a 
împrumutat de la alții, ca să facă și 
mai plăcută izvoditura”), dar și teoria 
poeziei, ca pe Criticos. Onochefalos 
este eclectic, impresionist, un fanatic 
raisoneur al autorului și al operei. 

Foarte rar vom găsi comentatori de 
subsol inventați de un autor. Dar nicăieri 
de anvergura lui Ion Budai-Deleanu.
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Precedat de câteva confl agrații 
minore, Marele Război va izbucni, în 
mod neașteptat, la 28 iulie 1914, când 
Austro-Ungaria declară război Serbiei, 
ca urmare a asasinării lui Franz 
Ferdinand și a soției sale la Sarajevo 
(28 iunie 1914). În acel moment lu-
mea începutului de secol XX era 
împărțită în două blocuri militare: 
Puterile Centrale (Tripla Alianță, for-
mată în 1879 din Germania și Austro-
Ungaria, la care a aderat Italia în 1882 
și România în 1883) și Antanta (Tripla 
Înțelegere, constituită cu greu în 1907: 
Marea Britanie, Franța și Rusia), 
ulterior, în jurul acestora au aderat și 
alte state. Evident, la începutul 
secolului al XX-lea împărțirea colonială 
a Terrei era încheiată, dar Germania se 
simțea nedreptățită și aspira la o 
hegemonie mondială. Din punct de 
vedere economic, științifi c, cultural și 
militar, Germania era o putere de 
prim rang. Se spera astfel că războiul 
va dura până la Crăciun, în mai toate 
țările, (inclusiv România când în 1916 
a intrat în război) au avut loc 
manifestații de entuziasm, populațiile 
nebănuind nenorocirile și lipsurile 
care vor urma. Așadar, despre Marele 
Război s-a scris enorm, așa încât 

lucrarea lui Petre Otu* este, după cum 
ne informează în Introducere, o sinteză 
bazată pe propriile cercetări, benefi -
ciind de o bibliografi e selectivă, o 
cronologie a evenimentelor (1912 - 
1920), hărți, fotografi i de regi și 
împărați, ofi țeri superiori, oameni 
politici, tipuri de armament etc. În 
fi nalul Introducerii, Petre Otu precizea-
ză că numai în perioada 1944 – 2014 
s-au identifi cat 2.700 de titluri refe-
ritoarea la implicarea românească în 
Marele Război, dintre care 339 de cărți 
și 2361 de studii și articole. Petre Otu 
speră că volumul dumisale va capta 
atenția tuturor celor interesați de 
secvența românească a Marelui Război 
și de marea împlinire istorică a națiunii 
române din anul 1918 (p. 15). Dacă 
privim o hartă a Europei sud-estice 
(geograful german Johann August 
Zeune, 1778 - 1853, impunea terme-
nul de Peninsula Balcanică), vom 
constata că acest spațiu geografi c era 
punctul de convergență a trei imperii 
ce intrau adesea în confl icte de 
interese: Austro-Ungar, Otoman și 
Țarist, care alături de cel German vor 
dispărea în 1918. Benefi ciind de o 
populație eterogenă, afl ată în veșnice 
confl icte, Balcanii au fost denumiți și 
butoiul de pulbere al Europei (Bismarck 
prevăzând că un viitor confl ict va 
apărea în această zonă): Noțiunea de 
regiune balcanică sau Balcani este 
foarte greu de defi nit, indiferent de 
criteriul utilizat – fi zico-geografi c, etnic, 

cultural, politic etc. - , astfel că ea este 
una relativă care, în funcție de îm-
prejurări, poate să-și extindă sau să-și 
restrângă aria (p. 41). În 1910, cu 
sprijinul Rusiei, se formează Liga 
Balcanică alcătuită din Bulgaria, 
Grecia, Serbia, Muntenegru care vor fi  
aliate în Primul Război Balcanic 
împotriva Turciei. În ceea ce privește 
România, nedreptățită în urma 
războiului din 1877-1878, s-a orientat 
spre Puterile Centrale, deși opinia 
publică era fi lofranceză, Franța având 
un rol important în Unirea din 1859. 
Clasa politică românească se va diviza 
în susținători ai Puterilor Centrale sau 
ai Antantei, în funcție și de dorința de 
recuperare a Basarabiei, Bucovinei 
sau a Transilvaniei. În această stare 
efervescentă, România neutră în 
Primul Război Balcanic este vizitată 
de generalul Franz Conrad von 
Hötzendorf, marele duce Nicolae, iar 
divergențele româno-bulgare în pri-
vința părții sudice a Dobrogei puteau 
genera un război european. Marile 
Puteri recomandau României pru-
dență, cu atât mai mult cu cât 
pregătirea României pentru război 
era insufi cientă: În concluzie, criza 
balcanică a găsit armata într-o situație 
precară sub raportul structurilor 
organizatorice, al instruirii, dotării și 
trupelor, al încadrării și pregătirii 
cadrelor (p. 74). Totuși, Armata Româ-
nă trece Dunărea, ocupă Silistra 
îndreptându-se spre Sofi a. La inter-

I. România în
Primul Război Mondial

Ionel Savitescu

Lucrarea de față nu este o 
istorie exhaustivă a participării 
României la Marele Război, ci o 
sinteză bazată, în principal, pe 
propriile cercetări efectuate de-a 
lungul timpului asupra acestei 
problematici atât de complexe, 
accentul căzând pe aspectele 
politice, diplomatice și militare. 
(Petre Otu)
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venția lui Nicolae II se trece la înche-
ierea păcii, cu atât mai mult cu cât 
epidemia de holeră începea să se 
manifeste. Pacea se încheie la Bucu-
rești (august - septembrie 1913), 
România obținând Cadrilaterul (7.500 
km2) își mărește suprafața la 138.500 
km2 și o populație de 7,5 milioane de 
locuitori, devenind astfel o putere 
regională în Balcani: Războiul româ-
no-bulgar din anul 1913 a fost mai 
mult o operațiune de mobilizare și de 
logistică, dar confruntările armate 
practic au lipsit (p. 183). Cadrilaterul va 
fi  deținut de România, cu o mică 
sincopă (1916 – 1918), până în 1940, 
când la 7 septembrie la Craiova este 
atribuit Bulgariei. În acel an nefast, 
1940, România pierduse și Ardealul 
de Nord, Basarabia, Bucovina și 
ținutul Herța. În acest context, țarul 
rus Nicolae II (deși Rusia făcea parte 
din Antanta), face o vizită (1 - 14 iunie 
1914) la Constanța regelui Carol I, 
vizită care avea și un motiv secundar: 
căsătoria prințului Carol cu fi ica lui 
Nicolae II, Olga. Apoi, când nimeni nu 
se aștepta a intervenit dublul asasinat 
de la Sarajevo (28 iunie), iar după o 
lună tensionată, Serbia, neacceptând 
condițiile Vienei, este atacată de 
Austro-Ungaria, confl agrație care în 
câteva zile va angrena ambele blocuri 
militare. Semnalăm că la pagina 109 
data de 15-28 iulie 1913 este de fapt, 
1914. Între Wilhelm II și Nicolae II are 
loc un schimb de scrisori pentru 
evitarea confl ictului; din păcate, 
confl agrația dezlănțuită va atrage în 
orbita ei tot mai multe state. La Belle 
Époque se încheiase și s-a inaugurat o 
alta întinsă pe parcursul întregului veac 
XX, plină de orori, de confruntări ce au 
întrecut în violență tot ce cunoscuse 
istoria omenirii până atunci... războiul 
s-a prelungit dincolo de cele mai pesi-
miste prognoze, iar violența confrun-
tărilor, pierderile umane imense și 
distrugerile materiale au atins cote 
inimaginabile... Cu Primul Război Mondial 
a început epoca decăderii Europei, 
proces defi nitivat după a doua con-
fl agrație mondială (pp. 111 – 112). Și 
astăzi se dezbate cum ar fi  trebuit să 
acționeze Austro-Ungaria având în 
vedere că asasinate s-au comis și 
înaintea celui de la Sarajevo și după 
acesta? Ambele blocuri erau bine 
înarmate și, probabil, că războiul ar fi  
început și fără pretextul asasinatului. 
Astfel, Germania avea elaborat un 
plan Schlieff en prin care spera să 
învingă Franța în 6 săptămâni, apoi să 
atace Rusia. Wilhelm II renunțase la 
mai vechea politică a lui Bismarck, de 
a nu ataca Rusia. Curând, se va 
constata că Germania i-a subestimat 
pe francezi, belgieni, ruși. Miracolul 
de pe Marna (5-12 septembrie 1914) 
a salvat Franța, iar mitul invincibilității 

germane s-a spulberat. Planul Schlieffen 
eșuase, von Moltke este schimbat cu 
von Falkenhayn. În Est după unele 
succese contra germanilor și austri-
ecilor, rușii sunt zdrobiți de Hindenburg 
și Ludendorff  la Tannenberg și Lacurile 
Mazuriene. Înfrânt, generalul rus Sam-
sonov s-a sinucis. Izbucnirea războ-
iului a îngrijorat România, care sconta 
pe neutralitate, armata era insufi cient 
pregătită și dotată pentru un război 
de asemenea anvergură. Un acord 
ruso-român încheiat în 1914 accepta 
retrocedarea Transilvaniei dacă Ro-
mânia se alătura Antantei. Moartea 
lui Carol I (27 septembrie - 10 octom-
brie 1914) grăbește participarea 
României de partea Antantei. În Vest, 
războiul devine unul de poziții, au loc 
confruntări sângeroase la Verdun și 
Somme, iar în Est ofensiva Brusilov a 
determinat România să se alăture 
Antantei: Prin urmare, sub raportul 
capacității combative, în august 1916, 
când România a intrat în război, 
armata română nu era cu mult mai 
pregătită decât în august 1914 sau în 
iulie 1913 (p. 168). Așadar, la 29 iunie / 
4 iulie 1916, Brătianu semnează 
intrarea României în război alături de 
Antanta. Convenția politică între 
Antanta și Ion I.C. Brătianu cuprindea 
7 articole (p. 171 / 172). Armata româ-
nă din Carpați condusă de generalii 
Constantin Prezan, Averescu și Ioan 
Culcer avea misiunea să pătrundă în 
Câmpia Ungară și să amenințe 
Budapesta. Consiliul de Coroană des-
fășurat la Cotroceni în 14 / 27 august 
1916 prezidat de regele Ferdinand 
hotărăște intrarea României în război 

alături de Antanta. În aceeași seară, 
Edgar Mavrocordat, ambasador al 
României la Viena, înaintează declara-
ția de război adresată Austro-Unga-
riei. Bineînțeles, au existat opoziții 
pentru această alegere: P. P. Carp, 
Alexandru Marghiloman, T. Maiorescu. 
Anul 1916, Apreciat anul marilor bătă-
lii, 1916 s-a încheiat fără ca vreuna 
dintre taberele beligerante să obțină un 
rezultat decisiv (p. 180). Aliații se 
întâlnesc la Chantilly (15 / 16 noiem-
brie 1916), von Falkenhayn este 
înlocuit la conducerea Marelui Stat 
Major cu Hindenburg, Franz Joseph 
se stinge (21 noiembrie 1916), iar în 
Rusia ministrul de externe Sazonov 
este schimbat cu Stürmer care dorea 
o pace separată cu Germania: În 
concluzie, la intrarea în război, armata 
română era destul de numeroasă, dar 
avea mari neajunsuri în ce privește 
structura organizatorică, dotarea, 
instruirea, calitatea corpului de cadre, 
doctrina, organizarea terenului etc. S-a 
spus că am fost prea mici pentru un 
război așa de mare, dar această 
apreciere este valabilă parțial... cu 
excepția Germaniei, toate celelalte 
armate participante la confl ict au fost, 
în bună măsură, nepregătite pentru 
tipul de confruntare din anii 1914 – 
1918 (p. 186). Ofensiva din Transilvania 
a înregistrat lupte dârze pe Olt, la 
Cerna, Petroșani, Sibiu. În Sud, armata 
română este învinsă la Turtucaia: 
prima mare înfrângere a armatei 
române în campania începută la 15 -28 
august (p. 192). Manevra de la 
Flămânda condusă de generalul 
Alexandru Averescu, soldată tot cu un 
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eșec datorat vitregiilor naturii și erorilor 
umane, bătălia de la Flămânda a fost 
cu mult mai bine organizată și condusă 
în comparație cu cea de la Turtucaia... 
Evaluarea ei este obiect de controversă 
istorică (p. 197). Bătăliile pentru 
ocuparea trecătorilor – la Oituz, 
Eremia Grigorescu lansează formula 
Pe aici nu se trece! apoi, Predeal, Valea 
Jiului – au scos în evidență slăbiciunea 
armatei române și chiar a comanda-
mentului. La solicitarea lui Brătianu 
sosește în țară Misiunea Militară Fran-
ceză condusă de generalul Berthelot, 
care reorganizează și îndrumă armata 
română. Rușii, nemulțumiți, trimit și ei 
o misiune militară condusă de Mihail 
Beleaev. Despre prezența Misiunii 
Militare Franceze în România se poate 
consulta cartea lui Marcel Fontaine 
Jurnal de război. Misiune în România, 
noiembrie 1916 – aprilie 1918, Huma-
nitas, 2016. Mărturii despre starea de 
spirit a populației întâlnim la Octavian 
Goga, Constantin Bacalbașa, Argeto-
ianu, Octavian Tăslăuanu (la pagina 
228, scris Tăsluanu) impresionează. 
După bătălia de la Neajlov / Argeș, 
Capitala este ocupată de trupele 
Puterilor Centrale. Exodul în Moldova 
a fost deplorabil: Campania a pus în 
evidență faptul că România și armata 
sa nu erau pregătite pentru un război al 
erei industriale, ale cărui dimensiuni 
depășiseră tot ce cunoscuse istoria 
militară până atunci (p. 216). A urmat 
o iarnă (1916 / 1917) foarte grea la 
care s-au adăugat presiunile rusești în 
privința Tezaurului și a transferării 
autorităților române în Rusia. Tezaurul 
este transportat la Moscova în două 
etape, din care s-au făcut restituiri în 
1935, 1956, 2008. În fi ne, în 28 
februarie / 8 martie 1917 (nu 1918, 
cum este scris la pagina 229) izbuc-
nește revoluția în Rusia, se formează 
un guvern provizoriu condus de prin-
țul Lvov (2-15 martie 1917), Nicolae II 
abdică în favoarea fi ului Alexei, sub 
regența lui Mihail, fratele țarului. 
Dinastia Romanov își încheiase exis-
tența. A urmat preluarea puterii de 
către bolșevici (25 octombrie / 7 no-
iembrie 1917) și încheierea păcii cu 
Germania la Brest – Litovsk, 3 martie 
1918. În februarie 1917, SUA rupe 
relațiile cu Germania, apoi din aprilie 
1917 se afl au în stare de război, 
pentru ca în decembrie 1917, SUA să 
declare război Austro-Ungariei. Anul 
1917 este caracterizat prin bătălii de 
uzură în Vest. Pe frontul din Moldova, 
Puterile Centrale suferă trei înfrângeri 
răsunătoare: la Mărăști (Ofensiva de la 
Mărăști a fost o adevărată capodoperă 
de artă militară, care a evidențiat 
calitățile de comandant ale genera-
lului Alexandru Averescu avansat 
mareșal în 1930, p. 238), Mărășești (cea 
mai mare confruntare de pe frontul 

român din vara anului 1917 și una 
dintre cele mai ample purtate de 
Antanta în același an, p. 240). Ambele 
bătălii – Mărăști, Mărășești – rămân 
după generalul Gheorghe Dabija 
glorii nepieritoare (p. 248). Pentru 
Averescu bătălia de la Mărăști este 
prima victorie adevărată a armatei ro-
mâne moderne (p. 249). În fi ne, Oituz 
(Această ultimă zvâcnire nu a mai 
putut schimba soarta bătăliei de la 
Oituz care se încheiase cu o nouă 
victorie pentru armata română, p. 
247). Victoriile românești sunt ad-
mirate și apreciate de Aliați. Din 
păcate, la 6 decembrie 1916, Puterile 
Centrale intrară în Capitală supunând 
populația la un regim de ocupație 
dur. În Oltenia și în Vrancea se cunosc 
cazuri de rezistență armată. Se 
introduce calendarul gregorian (8/21 
ianuarie 1917, p. 257). Totuși, în Micul 
Dicționar Enciclopedic, 1972, p. 139 se 
indică anul 1919. La pagina 257, nota 
2 este menționat Gerhard Vellurg, de 
fapt, Velburg. În timpul ocupației 
germane, fi logermanii s-au manifestat 
în favoarea acestora, P. P. Carp dorind 
schimbarea dinastiei. Pentru armatele 
inamice șederea în România a fost o 
adevărată binefacere economică, be-
nefi ciind de hrană din belșug și 
trimițând pachete la familiile lor. 
Soldații bulgari au încercat să fure 
manuscrise slave de la Academie și 
moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, 
dar au fost opriți de către Mackensen: 
În concluzie, România ocupată de 
Puterile Centrale a suportat constrângeri 
multiple și un regim de exploatare 
sistematică, ea devenind o bază de 
aprovizionare pentru Germania și 
Austro-Ungaria, confruntate cu lipsuri 
extrem de serioase (p. 260). La 
propunerea generalului rus Șcerbacev, 
la Focșani (în casa Apostoleanu) se 
încheie, la 26 noiembrie / 9 decembrie 
1917, un armistițiu între trupele 
Puterilor Centrale și armatele ruso-ro-
mâne. În februarie 1917 pe harta 
Europei apar noi state, iar Basarabia 
se unește cu România (27 martie/9 
aprilie 1918). După o pace preliminară 
la Buftea (20 februarie/5 martie 1918), 
la 24 aprilie/7 mai 1918, la București 
se încheie pacea României cu Puterile 
Centrale. Între Rusia și Puterile 
Centrale pacea se încheie la Brest-
Litovsk (18 februarie/3 martie 1918), 
în condiții umilitoare pentru Rusia 
bolșevică, dar acceptate de Lenin 
pentru a câștiga timp, totodată, Lenin 
fi ind îndatorat Germaniei că i-a 
facilitat accesul la putere. Anul 1918 
începe favorabil pentru Puterile 
Centrale în Vest, dar ofensiva germană 
se va împotmoli pe Marna (15 iulie/4 
august 1918). La pagina 297 se 
precizează că la data de 12 martie 
1917 Misiunea Militară Franceză a 

părăsit România, anul 1917, fi ind, de 
fapt, 1918. În timpul guvernării 
Marghiloman se produce unirea 
Basarabiei cu România. Intervenția 
americană în sprijinul Antantei va 
grăbi înfrângerea Puterilor Centrale. 
Wilhelm II abdică (9 noiembrie 1918), 
iar pe 11 noiembrie se încheie 
armistițiul de la Compiègne. Conse-
cințele războiului au fost neprevăzute: 
dispar imperii, se refac vechi state, 
apar altele noi, iar unele își reîntregesc 
teritoriul. Pierderile umane au fost 
imense atât în rândul armatelor 
combatante, cât și al populației civile. 
Tot în 1918, Bucovina, Transilvania și 
Banatul se unesc cu România. A urmat 
intervenția armatei române în Ungaria, 
în fi ne, la Paris s-au desfășurat 
conferințele de pace și încheierea 
tratatelor de pace. Prin recuperarea 
teritoriilor strămoșești, România de-
vine o țară de mărime mijlocie în 
Europa, cu o suprafață de 295.049 
km2 și o populație de 14,7 milioane 
de locuitori. Dacă P. P. Carp considera 
că România a avut noroc, Petre Otu 
scrie în Cuvânt de încheiere: Evident 
că a fost vorba de o șansă istorică, de 
un moment unic, fără de care un 
asemena deziderat nu era posibil a fi  
materializat... Prin urmare românii nu 
au reprezentat excepția acelui moment 
istoric cu totul aparte, ci s-au înscris 
într-un simplu proces la nivelul 
continentului european (p. 342). 
Bibliografi a selectivă și Indicile de 
nume proprii completează o lucrare 
de excepție.

* Petre Otu, România în Primul 
Război Mondial. Ghid ilustrat complet, 
Editura Litera, 2019.
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II. Societatea deschisă
și dușmanii ei

Autor al unei opere importante, 
Karl R. Popper (1902 – 1994) își va 
dezvălui adevăratele posibilități cre-
atoare în îndepărtata Noua Zee-
landă, unde s-a retras în 1936, aici 
dând la iveală Mizeria istoricismului, 
apoi opera fundamentală cu titlul de 
mai sus*, care îi va aduce consacrar-
ea universală ca fi ind unul din marii 
fi lozofi  ai secolului al XX-lea. S-a ob-
servat, poate, pe bună dreptate, că 
dacă Hitler și nazismul nu ar fi  existat 
această carte nu ar fi  fost scrisă. Însă, 
tot răul spre bine. Părăsind Austria 
natală și stabilindu-se un timp pe in-
sula de sud a Noii Zeelande, la 
Christchurch, în calitate de lector la 
Canterbury College, post obținut 
prin intervenția prietenilor săi von 
Hayek și Ernst Gombrich. Până la 
scrierea acestei cărți, care a marcat o 
răscruce în gândirea universală, Pla-
ton, Aristotel, Hegel și Marx fi indu-ne 
prezentați altfel de cum eram obiș-
nuiți, Popper dăduse la iveală Logica 
cercetării științifi ce (1934) și Mizeria 
istoricismului (1944 – 1945), iar pen-
tru scrierea Societății deschise și 
dușmanii ei a învățat greaca veche, 
pentru a-i citi în original pe Platon și 
Aristotel, a solicitat cărți și biblio-
grafi e din Europa și după ce a trudit 
timp de cinci ani a publicat-o în Eu-
ropa. Așadar, avem în fața noastră un 
tom masiv de peste 780 de pagini, 
secționat în două părți: Vraja lui Pla-
ton (cuprinde zece capitole și o 
anexă) și Epoca marilor profeții: Hegel 
și Marx (14 capitole), urmate de 
Încheiere (capitolul 25) și două Supli-
mente, precedate de prefețe la edi-
țiile întâia și a doua, mulțumiri, intro-
ducere. Textul propriu-zis al cărții 
cuprinde 536 de pagini, iar restul 
până la 783 sunt Notele ce conțin in-
formații suplimentare, trimiteri bibli-
ografi ce, informații ce întregesc tex-
tul propriu-zis. Evident, o lectură 
istovitoare, dar reconfortantă și cu 
satisfacții spirituale. Deși în Prefața la 
ediția a doua, Popper scrie că O carte 
nu este niciodată încheiată... în Pre-
fața celei dintâi ediții precizează: Car-
tea este o introducere critică în fi lozo-
fi a politicii și a istoriei și o examinare a 
principiilor reconstrucției sociale. Sco-
pul ei și linia de abordare urmată sunt 
indicate în Introducere. Chiar și atunci 
când privește înspre trecut, probleme-
le ei sunt problemele epocii noastre; 
iar eu mi-am dat toată silința să le ex-

pun cât mai simplu cu putință, în spe-
ranța de a clarifi ca niște lucruri ce ne 
privesc pe toți (p. 9). Prin urmare, In-
troducerea este edifi catoare în ceea 
ce urmărește de-a lungul cărții Karl 
R. Popper. Volumul întâi – Vraja lui 
Platon – este precedat de două citate 
semnifi cative: al lui Pericle (favorabil 
Societății Deschise) și Platon (contrar 
Societății Deschise). Citatul din Platon 
este aplicat, bunăoară, și în secolul 
XX în cele două totalitarisme domi-

nante și rivale: de dreapta și de stân-
ga. Conducătorul (Cârmaciul), Führe-
rul atoateștiutor, recomandând așa-zișilor 
cetățeni când să se scoale, să se spe-
le, să mănânce, să-și mai pună o 
haină în plus în timpul iernii. Su-
pravegherea atentă a populației s-a 
observat, de necrezut, și la incași. 
Recomandările urmăreau anihilarea 
individului. Până la abordarea lui Pla-
ton, Popper își începe pledoaria sa 
cu explicarea istoricismului, se opreș-

Cartea urmărește, de la origini și în evoluția lor istorică, 
ideile care impulsionează și întrețin teoriile și doctrinele po-
trivnice libertății omului... Capodoperă absolută, marea nou-
tate a cărții a fost aceea că Popper a găsit originea și rădăcina 
tuturor ideologiilor ierarhice și antidemocratice în Grecia și la 
Platon. Cu alte cuvinte, în însăși cultura care a pus bazele de-
mocrației și societății deschise. (Mario Vargas Llosa)
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te la Hesiod, la Heraclit din Efes (a 
fost un gânditor de o inegalabilă forță 
și originalitate, p. 32), fi lozof care-și 
poftește oaspeții în bucătărie, pen-
tru că sunt și aici zei, emblema fi lozo-
fi ei sale Toate se mișcă și nimic nu stă 
pe loc, Totul curge, Nu ne putem scu-
funda de două ori în același râu (Cra-
tylos adăugând că nu o putem face 
nici măcar o dată). Heraclit a instituit 
conceptul de logos (ordinea cos-
mică). În gândirea lui Heraclit lumea 
este foc și totodată logos. Dintre 
înțelepți este citat Bias din Priene de 
la care ne-a rămas maxima: Omnia 
mea mecum porto (Tot ce-i al meu 
port cu mine). Invazia lui Cirus din 
secolul VI î. Hr. amenința orașul 
Priene, ai cărui locuitori l-au întrebat 
pe Bias ce lucruri să ia cu ei, înțelep-
tul răspunzându-le prin celebra ma-
ximă, ce dovedea că în astfel de îm-
prejurări au valoare realizările 
spirituale, nicidecum acelea materi-
ale. În sfârșit, Platon trăiește într-o 
epocă de războaie și lupte politice, 
iar încercările sale de a-și impune ideile 
politice în cetatea Siracuza din Sicilia 
s-au soldat cu trimiterea sa în târgul 
de sclavi de la Egina, de unde genero-
sul Anniceris l-a salvat, altfel, proba-
bil, că un șir de fi lozofi  începând cu 
Aristotel n-ar fi  existat. Platon aspi-
rase la existența unui stat ideal, per-
fect: Această credință în lucruri per-
fecte și neschimbătoare, numită de 
obicei Teoria Formelor sau a Ideilor, 
a devenit doctrina centrală a fi lozofi ei 
sale (p. 38). Statul perfect este văzut 
de Platon în epoca Vârstei de Aur. În 
expunerea sa asupra lui Platon, 
Popper, deși admiră o seamă de lu-
cruri din fi lozofi a lui Platon, și nu doar 
din părțile ei pe care le considera 
socratice, ... precizează: Dimpotrivă, 
mi-am propus să distrug ceea ce, după 
opinia mea, este dăunător în această 
fi lozofi e. Ceea ce voi încerca să ana-
lizez și să critic este tendința totalitară 
din fi lozofi a politică a lui Platon (p. 
50). Fiind un cercetător al societății, 
Platon este un sociolog în înțelesul 
pe care Comte, Mill, Spencer îl 
dădeau sociologiei. În concepția lui 
Platon, statul perfect (ideal) este 
identifi cat în constituțiile dorice din 
Sparta și Creta. Statul ideal este rega-
tul oamenilor înțelepți, asemănători 
cu zeii, dar este de neînțeles cum 
ajunge să se schimbe devenind suc-
cesiv timarhie (timocrație – adică 
conducerea nobililor care urmăresc 
onoarea și gloria), apoi oligarhie 
(conducerea familiilor bogate), de-
mocrație (domnia libertății, adică 
anarhia): Democrația apare atunci 
când săracii, biruind, îi ucid pe unii 
dintre cei bogați, pe alții îi alungă, 
restului îi dau parte egală în drepturi 
cetățenești, ca și în demnități... (p. 58). 

A se vedea și opinia lui Churchill asu-
pra democrației. În sfârșit, tirania 
este ultima fază de boală a unei soci-
etăți: Odată cu tirania se ajunge la cea 
mai deplorabilă formă de stat (p. 59). 
După Republica, în care Platon dis-
cută cele patru tipuri de stat, chestiu- 
nea este reluată în Omul politic (p. 
60). În statul ideal, Platon distinge 
trei clase: conducătorii (fi lozofi i), răz-
boinicii, lucrătorii. Statul trebuia con-
dus de fi lozofi  a căror superioritate 
derivă din rasă, educație, scara de 
valori: În practică, totul este lăsat pe 
seama înțelepciunii marelui legiuitor 
(un fi lozof asemănător divinității, a 
cărui imagine, mai ales cea zugrăvită 
în Legile, este neîndoielnic un au-
toportret; vezi și capitolul 8, p. 95). În 
fi ne, preocupat de faptul ca cetatea 
să aibă cârmuitori buni, Platon 
acordă atenție eugeniei. Deși Popper 
nu o spune, problema raselor și a eu-
geniei a fost reluată de contele Gobi-
neau (Eseul despre inegalitatea rase-
lor umane), apoi de Sir Francis Galton, 
și de Leonard Darwin. Platon a acordat 
mare atenție educației muzicale și 
gimnasticii în formarea unor oameni 
superiori. Expunând programul poli-
tic al lui Platon, Popper îl consideră a 
fi  unul totalitar: ... eu cred că progra-
mul politic al lui Platon, departe de a fi  
superior din punct de vedere moral to-
talitarismului, este, în fond, identic cu 

acesta (p. 103). În expunerea sa, 
Popper examinează ideea de drep-
tate la Platon, apoi, celebra triadă 
platoniciană: BINE, ADEVĂR, FRU-
MOS. După Platon statul este drept 
atunci când cârmuitorul cârmuiește, 
lucrătorul lucrează și sclavul își ac-
ceptă condiția de sclav (p. 106). În 
epoca lui Platon dreptatea era dată 
de privilegiile de clasă, astăzi abolite, 
iar indivizii să fi e tratați în mod egal. 
La întrebarea lui Platon Cine trebuie 
să cârmuiască? răspunde că cei mai 
înțelepți și mai buni, lucru de care 
Popper se îndoiește: Înclin să cred că 
guvernanții au fost numai rareori inși 
deasupra mediei umane și adesea au 
fost chiar sub ea. Și cred că este rezo- 
nabil ca în politică să adoptăm prin-
cipiul de a fi  cât mai bine pregătiți pen-
tru eventualitatea cea mai proastă, 
deși, fi rește, putem încerca în același 
timp să realizăm pe cea mai bună (p. 
140). În susținerea teoriei sale, Platon 
a fost infl uențat de Socrate, gânditor 
original, care-și făcuse din maxima 
delphică cunoaște-te pe tine însuți 
deviza vieții sale, maximă interpre-
tată drept a-ți cunoaște limitele, 
Socrate exprimându-se că știe că nu 
știe nimic,  evident, câți dintre oamenii 
politici de astăzi ar avea puterea 
morală să se exprime astfel: Socrate 
sublinia că el nu este înțelept; că nu se 
afl ă în posesia adevărului, ci este un 
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căutător, un explorator, un iubitor al 
adevărului. Acest fel de a fi , explica el, 
este exprimat de cuvântul fi lozof, 
adică iubitor de înțelepciune și cău-
tător al acesteia, ca opus sofi stului, 
adică înțeleptului de profesie (pp. 149 
– 150). Socrate își avertizase semenii 
să aibă grijă de sufl etele lor. Socrate 
nu și-a renegat principiile și a accep-
tat senin condamnarea. După Socrate, 
Antistene rămâne un fi lozof cu-
noscut la Atena, deși Socrate îi 
spunea că-i vede trufi a prin găurile de 
la haină. În schimb, Platon și unchii 
lui (Critias și Charmides) l-au trădat 
pe Socrate, spune Popper (p. 212). 
Surprinde, deci că Platon în Republi-
ca admite că suveranul poate minți, 
înșela pe dușmani sau pe cetățeni. În 
concepția lui Platon, regele – fi lozof 
este întemeietor și legiuitor al statu-
lui. Tot în Republica, Platon pretinde 
că paznicii (cârmuitorii) trebuie să 
cunoască mitul Numărului și al 
Căderii Omului, iar lipsa de interes 
pentru eugenie va conduce la de-
generarea rasei. Necunoașterea 
Numărului nupțial (evident, invenția 
lui Platon) duce la degenerare, iar 
Popper scrie: Vedem astfel că nimeni 
în afară de Platon însuși nu cunoștea 
secretul și cheia calității de bun paznic. 
Ceea ce nu poate să însemne decât un 
singur lucru. Regele – fi lozof este Pla-
ton însuși, iar Republica formula 
revendicarea de către Platon a puterii 
regale – putere ce socotea că i se cu-
vine, de vreme ce întrunea deopotrivă 
cerința de a fi  fi lozof și calitatea de 
descendent și moștenitor legitim al lui 
Codros martirul, ultimul dintre regii 
Atenei care, potrivit spuselor lui Pla-
ton, s-ar fi  jertfi t pe sine spre a păstra 
regatul pentru copiii săi (p. 171). Iar 
mai la vale, Popper adaugă ...în spa-
tele suveranității regelui – fi lozof stă 
dorința de putere. Frumosul portret al 
suveranului este un autoportret (p. 
174). La pagina 630, în fi nalul notei 
48, ni se precizează că după Tarn, 
Alexandru nu a fost prea impresio- 
nat de învățătura lui Aristotel, ci mai 
mult de Diogene, dar între Alexandru 
și Aristotel există un schimb de 
scrisori celebre, în care Alexandru 
preciza că dorea să se distingă prin 
cunoștințe nu prin fapte de arme, iar 
din Diogene Laertiu cunoaștem 
multe anecdote puse pe seama lui 
Alexandru și Diogene. În sfârșit, după 
ce dovedește accentele totalitare ale 
gândirii lui Platon, în ultimul capitol 
al volumului întâi, Popper scrie: În lu-
mina celor spuse, rezultă clar că tran-
ziția de la societatea închisă la soci-
etatea deschisă poate fi  considerată 
una dintre cele mai profunde revoluții 
prin care a trecut omenirea (p. 193), 
iar dacă grecii au început această 
revoluție care, după cât se pare, este 

încă la începutul ei – tranziția de la so-
cietatea închisă la societatea deschisă 
(p. 194). Dacă Sparta s-a opus 
evoluției spre societatea deschisă, 
Atena prin construcțiile maritime, 
comerțul și imperialismul naval a 
sprijinit-o. De-a lungul timpului, 
aceste două tipuri de societăți s-au 
succedat, evoluția civilizației, re-
voluțiile, confl agrațiile au contribuit 
la prăbușirea societăților închise, 
oamenii adaptându-se la noul tip de 
societate. Astfel, Platon vede rădăci-
na răului în prăbușirea societății în-
chise existentă în Sparta, dar nu e mai 
puțin adevărat că și Sparta alunecase 
pe panta decăderii, deși se opunea 
schimbării. În fi nalul acestui capitol 
al X-lea, concluzia lui Popper este 
certă: Nu ne mai putem întoarce nicio-
dată la pretinsa inocență și frumusețe 
a societății închise... nu ne mai putem 
întoarce la o stare de implicită supu-
nere față de magia tribală... Cu cât 
încercăm mai mult să ne întoarcem la 
vremurile eroice ale tribalismului, cu 
atât mai sigur ajungem la Inchiziție, la 
poliția secretă și la un banditism ro-
mantizat... Nu există întoarcere la o 
armonioasă stare de natură. Dacă ne 
întoarcem, vom fi  siliți să străbatem 
până la capăt drumul înapoi – să 
revenim la animalitate (p. 219). Per-
sonal, când mă gândesc la Aristotel 
îmi revin în minte două lucruri: dic-
tonul Mi-e prieten Platon, dar mai 
prieten mi-e adevărul, deși Popper îl 
acuză pe Aristotel de ipocrizie (v. p. 
678, nota 1 de la capitolul 11), și fap-
tul că Aristotel a părăsit Atena pen-
tru ca cetatea să nu comită o a doua 

crimă împotriva fi lozofi ei. Contrar 
așteptărilor noastre, Aristotel, în 
opinia lui Popper, n-a fost un gândi-
tor de originalitate pregnantă, Sta-
giritul mărginindu-se la unele sis-
tematizări, la problemele empirice, 
precum și acelea de biologie. A fost, 
evident, creatorul logicii, Popper ad-
mițând că Aristotel merită din plin, 
după cum a pretins el însuși (la fi nele 
tratatului său Respingerile sofi stice), 
din partea posterității o vie re-
cunoștință și totodată îngăduință față 
de lipsurile cercetării sale (p. 225). 
Popper îl citează pe Gomperz care 
observă: Căci, este realmente straniu 
să constați că unul dintre cei mai 
mari învățați din toate timpurile, 
dacă nu cel mai mare, refuză să fi e un 
cărturar de profesie. Ar fi  preferat să 
fi e un diletant și un om de lume... (p. 
228). Din analiza idelor politice ale 
lui Platon și Aristotel, Popper a dorit 
să scoată în evidență aportul acesto-
ra la înfrânarea societății deschise, 
contribuind, totodată, la apariția 
fi lozofi ei oraculare a lui Hegel, părin-
tele istoricismului și al totalitarismului 
modern (p. 246). Așadar, Hegel este 
un urmaș fi del al lui Heraclit, Platon, 
Aristotel, dușmani ai societății des-
chise, iar Hegel se pune în slujba 
statului prusac devenind în epoca 
modernă un reper pentru extrema 
stângă marxistă și extrema dreaptă 
fascistă. Dacă Revoluția Franceză 
(1789) redescoperise Marea Gene-
rație (Pericle, Socrate, Democrit, Pro-
tagoras) și creștinismul, Hegel con-
tribuise la redescoperirea ideilor 
platonice: Hegelianismul este renaș- 
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terea tribalismului (p. 255). Hegel, 
spune Popper, este veriga lipsă din-
tre Platon și forma modernă a totali-
tarismului. Tot Popper spune că He-
gel nu a fost un talent. Scrisul său este 
indigest... Cât despre conținutul lu-
crărilor sale, acesta se remarcă doar 
prin pronunțata sa lipsă de originali-
tate. În tot ce a scris Hegel, nu e nimic 
care să nu fi  fost spus mai bine înaintea 
sa. (p. 256). Stilul lui Hegel era con-
siderat de apologeții săi fără îndoială 
scandalos. Aspra critică făcută de 
Popper la adresa lui Hegel fusese 
precedată de persifl area lui Schopen-
hauer (om integru, inteligent, iubitor 
al adevărului), care socotea drept 
motto la fi lozofi a lui Hegel cuvintele 
lui Shakespeare: lucruri de smintiți 
grăite și necugetate (p. 257). Hegel 
inaugurând după Schopenhauer 
epoca imposturii sau epoca iresponsa-
bilității (K. Heiden), Schopenhauer 
făcându-i un portret devastator: He-
gel, instalat de sus, de către puternicii 
zilei, drept Marele Filozof atestat, era 
un șarlatan sec, insipid, grețos și igno-
rant, care a atins culmea neobrăzării 
mâzgălind și servind cititorilor cele 
mai smintite nerozii mistifi catoare. 
Aceste nerozii au fost proclamate zgo-
motos drept înțelepciunea nemuri-
toare de către discipolii interesați, fi ind 
repede acceptate ca atare de toți 
proștii, care și-au unit astfel glasurile 
într-un cor al admirației cum nu s-a 
mai auzit nicicând. Largul câmp de in-
fl uențare spirituală pe care l-au oferit 
lui Hegel cei afl ați la putere, i-a permis 
acestuia să izbutească, să corupă din 
punct de vedere intelectual o gene-
rație întreagă (p. 257). Popper își con-
tinuă expunerea examinând punc-
tele de vedere ale lui Hegel asupra 
istoricismului, libertății, naționalis-
mului (Tendințele pe care le denotă 
acest termen au în mod neîndoielnic o 
strânsă afi nitate cu revolta împotriva 
rațiunii și a societății deschise. Națion-
alismul apelează la instinctele noastre 
tribale, la pasiuni și prejudecăți, și la 
dorința noastră nostalgică de a scăpa 
de povara responsabilității individu-
ale, pe care el încearcă s-o înlocuiască 
printr-o responsabilitate colectivă sau 
de grup, p. 274). Alexandru cel Mare a 
dorit crearea unui stat universal care 
să înglobeze diferite seminții, idee 
întâlnită și în gândirea indiană (un 
rege universal), iar anterior acestuia 
Sumerul, se pare, că fusese prima ci- 
vilizație internațională (a se vedea S. 
N. Kramer, Istoria începe la Sumer). 
Dacă Herder a contribuit la teoria 
naționalismului, Fichte a formulat teo- 
ria naționalismului german, punând 
accentul pe limba națională. Când 
Napoleon a ocupat Berlinul, Fichte a 
părăsit orașul, iar A. Mueller și W. von 
Humboldt au fost primiți de 

împăratul francez. Însă, întâlnirea 
Napoleon – Goethe din 1808 a de-
venit celebră. Napoleon i s-a adresat: 
Domnule Goethe, sunteți un om. Des-
tinul este astăzi politica. Iar Goethe 
despre Napoleon: Acest compendiu al 
omenirii. Fichte este încondeiat nega-
tiv de Popper (p. 279). În sfârșit, dis-
cutând onestitatea intelectuală a lui 
Hegel (p. 283), Popper nu-l consideră 
nici fi lozof, nici istoric, ci propagandist. 
Dacă Fichte considera că națiunea se 
întemeiază pe limbă, Hegel introduce 
teoria istorică a națiunii (p. 282). 
Mergând mai departe în analiza sa, 
Popper consideră că rasismul mo-
dern nu se bazează pe Hegel + Pla-
ton, ci Hegel + Haeckel. În fi ne, spre 
fi nalul acestui capitol, Popper îl mai 
citează pe Schopenhauer care încer-
case să stăvilească infl uența lui He-
gel, Popper la rându-i afi rmând: Far-
sa hegeliană a făcut destul rău. E cazul 
să-i punem capăt. Suntem datori să 
vorbim – chiar cu prețul de a ne mur-
dări prin atingerea acestui obiect 
scandalos care a fost demascat cu 
atâta claritate, dar din păcate fără 
succes, acum o sută de ani (p. 304). 
Popper revine asupra lui Hegel și în 
fi nalul cărții. Marx este, indubitabil, 
teoreticianul modern al comunismu-
lui (v. Manifestul Partidului Comunist, 
1848, scris împreună cu Engels), gân-
direa sa derivând din hegelianismul 
de stânga. Portretul pe care i-l face 
Popper este edifi cator: Marx a încer-
cat și, cu toate că în principalele sale 
doctrine a greșit, încercarea sa n-a fost 
zadarnică... Toți autorii moderni îi sunt 
îndatorați lui Marx, chiar dacă nu-și 
dau seama de acest lucru... Nu poți 
vorbi cu dreptate des-pre Marx fără a-i 
recunoaște sinceritatea. Spiritul său 
deschis, simțul său pentru fapte, neîn-
crederea sa în verbiaj, cu deosebire în 
verbiajul moralizator, au făcut din el 
unul din luptătorii cei mai infl uenți ai 
lumii împotriva ipocriziei și fariseismu-
lui. A dorit cu ardoare să-i ajute pe cei 
asupriți și a fost pe deplin conștient de 
nevoia de a arăta cine este prin fapte, 
nu numai prin vorbe... Cred că sincerita-
tea sa în căutarea adevărului și onesti-
tatea intelectuală îl deosebesc pe 
Marx de mulți dintre urmașii săi (deși, 
din nefericire, nici el n-a scăpat cu to-
tul de infl uența corupătoare a unei ed-
ucații dobândite în atmosfera dialec-
ticii hegeliene, descrisă de Schopenhauer 
ca distrugătoare a oricărei inteli-
gențe)... În ciuda meritelor sale, Marx 
a fost, după credința mea, un fals pro-
fet... Mult mai important este că a in-
dus în eroare o mulțime de oameni in-
teligenți, făcându-i să creadă că 
profeția istorică este modul științifi c de 
abordare a problemelor sociale. Marx 
e răspunzător pentru infl uența devas-
tatoare a metodei istoriciste de gân-

dire în rândurile celor dornici să pro-
moveze cauza societății deschise (p. 
306). Totuși, la pagina 424, Popper 
scrie: După convingerea mea, cre-
dința lui Marx a fost credința într-o 
societate deschisă. Trăitor într-o epo- 
că în care exploatarea era nemiloasă 
– se muncea de la vârsta fragedă de 
6-7 ani, câte 14 ore pe zi, durata me-
die de viață era foarte redusă –, Marx 
a locuit în diverse metropole euro-
pene – Paris, Bruxelles, Köln, Londra 
– și a dat la iveală o operă bogată.
Capitalul, ce însumează peste 2.200 
de pagini, rămâne cea mai renumită, 
iar din gândirea sa au apărut două 
mari partide marxiste: comuniștii și 
social – democrații. Într-un anume 
fel, Marx condamna capitalismul din 
punct de vedere moral, intuind că 
această fază de dezvoltare a uma-
nității va fi  continuată de o alta. Din 
păcate, atât teoria cât și experimen-
tul faptic s-au dovedit eronate. După 
Popper, Marx A vrut să amelioreze so-
cietatea, iar ameliorarea însemna 
pentru el mai multă libertate, mai 
multă egalitate, mai multă dreptate, 
mai multă siguranță, nivel de viață 
mai ridicat și în mod special acea re-
ducere a zilei de muncă prin care 
muncitorul obține dintr-odată o oare-
care libertate (p. 431). Încheierea este 
consacrată sensului istoriei, Popper 
afi rmând că Istoria nu are un sens (p. 
495). Teoretizând astfel asupra con-
ceptului de istorie, Popper admite că 
se învață în școală istoria diferitelor 
imperii care s-au succedat de-a lun-
gul anilor, iar lupta pentru acapara- 
rea puterii a dus la crime și asasinate 
în masă, din epoci străvechi până în 
secolul XX, indivizi abili au acaparat 
puterea, eliminându-și rivalii. După 
alte criterii, Istoria cunoaște trei di-
recții: secretă (cunoscută de inițiați), 
ad usum delphini și istoria învățată la 
școală. Suplimentele și notele com-
pletează o lucrare de referință ce in-
tră în spațiul culturii românești cu 
întârziere.

* Karl R. Popper, Societatea deschisă și 
dușmanii ei. Volumul I, Vraja lui Platon. 
Volumul II, Epoca marilor profeți: Hegel 
și Marx. Traducere de D. Stoianovici, 
Editura Humanitas, 1992, 2017, 783 p.               
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Mario Vargas Llosa este, indubi-
tabil, unul dintre marii scriitori latino 
– americani, deținător al premiilor 
Cervantes, Nobel și Ovidius și tradus 
în numeroase limbi. În România, 
MVL este editat de predilecție la 
editura Humanitas, editură la care 
apare și unul dintre ultimele sale 
volume de eseuri*, consacrate maeș-
trilor liberalismului începând cu 
Adam Smith și încheind cu Jean – 
François Revel. Volumul în chestiune 
este precedat de un eseu cu un titlu 
enigmatic, la prima vedere, care dă și 
titlul volumului, explicat pe parcursul 
textului, Vargas Llosa dezvăluindu-și 
anii de formare ca scriitor, lecturile, 
mediile frecventate și convingerile 
sociale și politice. Așadar, dacă în 
tinerețe MVL fusese un adept al 
ideilor comuniste, vizitându-l pe 
Fidel Castro în mai multe rânduri, 
ulterior, Llosa va renunța la susținerea 
comunismului în favoarea liberalis-
mului. Călătorește în Mexic, în 
Uniunea Sovietică (în 1968, ocazie 

de a constata că, dacă ar fi  fost rus ar 
fi  avut două alternative: disidența 
sau Gulagul, Llosa fi ind impresionat 
negativ de sărăcia și decăderea 
morală a populației ruse, deși în 
presa occidentală Sartre era printre 
susținătorii fervenți ai comunismului 
sovietic, în timp ce Albert Camus era 
mai realist dezvăluind lagărele de pe 
teritoriul sovietic), în sfârșit, redac-
tează o scrisoare de protest contra 
încălcării drepturilor omului în Cuba, 
Castro răspunzându-i personal și 
interzicându-i să mai vină în Cuba. 
Acum intervine în viața lui Llosa o 
perioadă de incertitudini și revizuiri, 
respingerea naționalismului, des-
prinderea de socialism și acceptarea 
democrației:  Cu toate imperfecțiunile 
ei, care erau multe, democrația înlo-
cuia măcar arbitrarietatea cu legea și 
permitea alegeri libere, partide și 
sindicate independente de putere (p. 
13). Apropierea de liberalism și 
susținerea acestuia s-au produs în 
timpul șederii în Anglia, MVL pre-

dând la Universitatea din Londra și 
trăind acolo aproape 11 ani, în 
timpul guvernării lui Margaret 
Thatcher (Doamna de Fier), femeie 
instruită, cu lecturi bogate (von 
Hayek, Karl Popper, Arthur Koestler), 
Llosa cunoscând-o atât pe doamna 
Thatcher cât și pe Ronald Reagan, 
ocazie de a prezenta contribuția 
acestora în lupta cu Imperiul Răului la 
a cărui prăbușire au contribuit. 
Înarmat deci cu lecturi în spiritul 
liberalismului, dezvăluind imperfec-
țiunile societății tribale, Llosa revine 
în Peru la sfârșitul anilor '90, can-
didează la președinția țării, fără 
succes, alegătorii preferându-l pe 
peruanul de origine japoneză, 
Fujimori, care ulterior va fugi din 
țară. Primul eseu este consacrat lui 
Adam Smith (1723 – 1790), autor a 
două opere care au făcut carieră în 
cultura europeană și universală: 
Teoria sentimentelor morale (1759), și 
Avuția națiunilor (1776), apărută în 
mai multe ediții revizuite și com-
pletate. Operă eclectică în care sunt 
discutate teme de economie, istorie, 
politică, fi lozofi e: ...aportul său cel 
mai important și trainic este des-
coperirea pieței libere ca motor al 

III. Chemarea tribului

Cu toate că nu pare, este vorba de o carte 
autobiografi că. Descrie propria mea istorie 
intelectuală și politică, parcursul pe care l-am 
străbătut, de la tinerețea impregnantă de marxism 
și de existențialismul lui Sartre, la liberalismul 
maturității mele, trecând prin revalorizarea 
democrației, la care mi-au fost de ajutor lecturile 
din scriitori ca Albert Camus, George Orwell și 
Arthur Koestler. (Mario Vargas Llosa)
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progresului (p. 39). Dar în afara 
acestor scrieri, Adam Smith a mai 
fost pasionat de astronomie, de 
botanică, călătorește în Europa (1761 
– 1766), unde cunoaște câteva 
personalități ale culturii franceze, iar 
în Anglia fusese în relații de prietenie 
cu David Hume. Adam Smith s-a 
stins în 1790. Pe la mijlocul eseului 
despre Ortega y Gasset, MVL scrie 
următoarele despre fi lozoful spaniol: 
Să-l citești pe Ortega este întotdeauna 
o plăcere, o desfătare estetică, datorită 
frumuseții și dezinvolturii stilului său, 
clar, plastic, inteligent, cult, cu un 
vocabular inepuizabil, presărat cu 
ironii și la îndemâna oricărui cititor (p. 
73). Într-adevăr, Ortega y Gasset se 
impune prin bogata sa activitate 
publicistică (articole, eseuri, confe-
rințe) ca unul dintre intelectualii 
proeminenți ai primei jumătăți a 
secolului XX, dând la iveală câteva 
cărți de mare succes: Spania never-
tebrată. Schiță de refl ecții istorice 
(1922), Dezumanizarea artelor și alte 
eseuri de estetică (1925), Revolta 
maselor (1930). Spirit vizionar, 
Ortega năzuia la o viitoare Uniunea 
Europeană, într-o vreme când Euro-
pa era dominată de două extreme: 
dreapta fascistă și stânga comunistă. 
Spirit elitist, Ortega pleda în favoarea 
unei culturi creată de mari artiști și 
gânditori, care resping producțiile 
culturale ieftine. Singura carență în 
gândirea sa este neglijarea libertății 
economice susținută de Adam 
Smith. Iar despre Statele Unite pre-
tinde că nu sunt capabile să dezvolte 
știința, cultura ca în Europa. Din 
punct de vedere politic, Ortega era 
contra monarhiei, era liberal și de-
mocrat, în fi ne, devenise republican. 
În pofi da studiilor și a cărților sale, lui 
Ortega i s-a negat formația de fi lozof, 
fi ind considerat literat și jurnalist: 
Dimpotrivă, unul dintre meritele sale 
incontestabile este acela de a fi  fost 
capabil să ofere unui public nes-
pecializat, cititorilor profani, marile 
teme ale fi lozofi ei, istoriei și culturii în 
general, în așa fel, încât să le poată 
înțelege și să poată simți că temerile 
acestea îl privesc, fără a trivializa sau 
trăda din această cauză chestiunile pe 
care le trata (p. 74). Ortega a fost unul 
dintre puținii intelectuali europeni 
care a călătorit în America Latină 
(Argentina și Chile), în 1916 și 1928, 
apoi între 1939 – 1942 a locuit în 
Argentina, cunoaște intelectualitatea 
argentiniană (bunăoară, pe Victoria 
Ocampo), sugerează titlul revistei 
„Sur”, ține cursuri și conferințe la 
Buenos Aires, iar eseurile sale de 
cultură și istorie argentiniană au 
iscat polemici îndârjite care i-au 
grăbit revenirea în Europa (1945). 
Ultimul deceniu îi este total 

nefavorabil. În fi ne, o ultimă carac-
terizare remarcabilă: Citindu-i cele 
mai bune eseuri, îl asculți pe Ortega: 
tăcerile sale de efect, fl agelarea 
tăioasă prin adjectivul insolit, labi-
rintica frază care, deodată, se închide, 
rotunjind un argument, cu o în-
drăzneală retorică de matador. Un 
adevărat spectacol (p. 77). Pasionat, 
asemenea lui Ortega y Gasset, în 
tinerețe de ideile socialiste, Frederich 
August von Hayek (1899 – 1992) le 
părăsește în urma lecturii lui Carl 
Menger (Principii de economie po-
litică, 1871), devenind adeptul 
individualismului, al întreprinderii 
particulare și al pieței. Deși s-a 
consacrat economiei, nu a părăsit 
interesul pentru psihologie, dar în 
tinerețe avusese preocupări diverse. 
După obținerea doctoratului în 
drept (1921), von Hayek lucrează 
timp de cinci ani cu Ludwig von 
Mises (Privatseminar), persoană de la 
care a învățat cel mai mult. A urmat 
un stagiu de aproape un an la New 
York, revine la Viena, apoi este invitat 
la Londra unde rămâne până în 1949. 
A mai predat la Chicago, Fribourg, 
Salzburg. Devenise un cetățean al 
lumii. S-a stins în 1992 la Breisgau. 
Destinul i-a oferit șansa de a vedea 
că teoriile sale se adeveresc în timpul 
lui Ronald Reagan și Margaret 
Thatcher, iar ale lui John Maynard 
Keynes sunt infi rmate. În 1944 dă la 
iveală pamfl etul Drumul către 
servitute, transformat într-o carte 
conform căreia planifi carea centrali-

zată a economiei sapă în mod 
inevitabil la fundamentul democrației 
și face din fascism și din comunism 
două expresii ale aceluiași fenomen, 
totalitarismul, ai cărui viruși contro-
lează întregul regim, chiar și pe acela 
cu aparență mai liberă, care pretinde 
să controleze funcționarea pieței (p. 
86). Cartea s-a bucurat de mare 
popularitate în Marea Britanie și în 
SUA, dar după 1945 a fost interzisă în 
Germania pentru a nu supăra 
Uniunea Sovietică. Asemenea altor 
contemporani – von Mises, Popper, 
Isaiah Berlin – Hayek avea idei 
înnoitoare și în fi lozofi e, drept, 
sociologie, politică, psihologie, știință, 
istorie și etică. În sfârșit, Constituția 
libertății (1960) este considerată cea 
mai importantă carte a sa, concepută 
în trei volume (1973 – 1979): Hayek 
era riguros și convingător ca eseist, 
dar geniul său intelectual era lipsit de 
grație și eleganță stilistică, era dens și 
puțin rigid și, uneori, ca în acest 
excepțional tratat se încurca în expu-
neri, ceea ce îngreunează înțelegerea 
ideilor (p. 109). În 1989, când Hayek 
avea 90 de ani (nu 80 cum se 
precizează la pagina 96), publică 
Fatala aroganță care este una dintre 
operele cele mai importante ale 
secolului XX și, totodată, una dintre 
cele mai originale și revoluționare (pp. 
96 – 97). Întreaga activitate a lui 
Hayek fusese răsplătită în 1974 cu un 
premiu Nobel pentru economie. 
După MVL, Sir Karl Popper (1902 – 
1994) este gânditorul cel mai impor-
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tant al epocii noastre... am petrecut o 
bună parte din ultimii treizeci de ani 
citindu-l și studiindu-l, și că, dacă mi 
s-ar cere să desemnez cartea de 
fi lozofi e politică cea mai fecundă și 
bogată în idei din secolul al XX-lea, nu 
aș pregeta o secundă să aleg 
Societatea deschisă și dușmanii ei 
(p. 167). Născut în Viena imperială la 
începutul secolului XX – oraș cos-
mopolit, unde probabil că se născuse 
ideea societății deschise – Viena ... 
era poate orașul cel mai cult din 
Europa ... (p. 119), Popper începe să 
deteste naționalismul (o erezie îngro-
zitoare), pasionat de lectură, profi tă 
de biblioteca vastă a bunicului 
patern (150.00 de volume), duce o 
existență austeră s-a opus sionis-
mului și a crezut că înfi ințarea sta-
tului Israel a fost o tragică eroare (p. 
120), considerând că evreii trebuiau 
să se integreze acolo unde se afl au. 
Emigrează în Noua Zeelandă (1936), 
unde afl ă de sfârșitul tragic al unor 
rude și prieteni. Opera sa însumează 
câteva titluri incitante: Logica cer-
cetării științifi ce (1934), reeditată în 
1959 cu revizuiri și adăugiri. În exilul 
de la antipozi scrie Mizeria istori-
cismului (1944 – 1945), Societatea 
deschisă și dușmanii ei (1945), pentru 
care a învățat elina pentru a-i citi pe 
Platon și Aristotel, solicitând cărți din 
Europa și trăind într-o sărăcie care 
friza mizeria. Popper întreprinde o 
critică acerbă: Hegel este șarlatan, 
conformist, fl ecar, obscurantist, carac-
terizări care amintesc de Schopenhauer. 
A pus bazele statului totalitar, conce-
put la origine de Platon, iar Aristotel, 

de necrezut, este fondatorul verba-
lismului, limbajul pompos care nu 
spune nimic (p. 124): Capodoperă 
absolută, marea noutate a cărții a fost 
aceea că Popper a găsit originea și 
rădăcina tuturor ideologiilor ierarhice 
și antidemocratice în Grecia și la 
Platon... Însă, chiar dacă Popper ar fi  
exagerat în critica adusă ideilor lui 
Platon și Aristotel, cartea sa va rămâne 
mereu o certă analiză riguroasă a 
mecanismelor psihologice și sociale 
care îl determină pe individul suveran 
să evite riscurile pe care le implică 
libertatea și să prefere un regim 
dictatorial (pp. 124 – 125). Părăsind 
Noua Zeelandă, Popper se stabilește 
în 1946 în Anglia, obține cetățenia 
britanică, este înnobilat de regină, se 
bucură de prestigiu în lumea 
academică, are o confruntare verbală 
cu Wittgenstein pe tema Există 
probleme fi lozofi ce? În Logica cerce-
tării științifi ce (1934), Popper își 
manifestă optimismul și încrederea 
că trăim într-o lume bună (v. 
Leibnitz), în pofi da faptului că în 
secolul al XX-lea au existat Gulagul și 
Holocaustul atât de nocive. Evident, 
exegeza lui Popper este continuată 
cu alte aspecte ale activității sale, 
MVL precizând că Gândirea lui Popper 
s-a axat întotdeauna pe ceea ce este 
fundamental, pe marile probleme, 
adevărul și minciuna, cunoașterea 
obiectivă, și cea magică sau religioasă, 
libertatea și tirania, individul și statul, 
metafi zica și știința, ca și pe marii 
clasici (p. 162). În sfârșit, Llosa a avut 
șansa să-l întâlnească pe Karl Popper 
în locuința sa și să-i asculte con-

siderațiile despre Kant, și câțiva 
scriitori importanți ai secolului XX, 
iar în 1991, când Popper a împlinit 89 
de ani, MVL a participat la o Întâlnire 
cu Karl Popper, în care este uimit să 
constate că acest gânditor, adept al 
libertății individuale, preconiza o 
constrângere a televiziunii, interne-
tului și a programelor de socializare. 
La pagina 154 numele fi lozofului 
francez Auguste Comte este scris 
incorect (Compte). Eseul dedicat lui 
Raymond Aron (1905 – 1983) începe 
cu un succint portret fi zic al 
fi lozofului francez, pentru a trece 
rapid prin formația intelectuală, 
datorată, în parte, pasiunii pentru 
cultura germană, specializarea la 
Berlin și introducerea în spațiul 
culturii franceze a unor gânditori 
germani: A fost un gânditor cam 
excentric în tradiția culturală a Franței, 
care idolatrizează extremele liberal și 
moderat, un lider al virtuții politice 
saxone, cu bun-simț, un sceptic amabil 
care, fără mult succes, dar cu înțe-
lepciune și luciditate, a apărat mai 
bine de jumătate de secol, în cărți, 
articole și conferințe – la catedră și în 
presă – democrația liberală împotriva 
dictaturilor, toleranța împotriva dog-
melor, capitalismul împotriva socialis-
mului și pragmatismul împotriva 
utopiei (p. 172). Maeștrii săi au fost 
Montesquieu și Tocqueville. Deși a 
fost coleg și prieten cu Sartre, R. Aron 
s-a dezis de acesta în problema 
comunismului sovietic, Aron combă-
tând Gulagul sovietic, iar în timpul 
războiului s-a refugiat la Londra, 
intrând în Rezistența Franceză. Con-
centrându-și atacurile în special 
împotriva gânditorilor de stânga, 
Aron scrie Opiul intelectualilor (1955, 
socotit de François Furet o carte de 
luptă și fi lozofi e): trebuie precizat că 
eseul Opiul intelectualilor, mai mult 
decât împotriva comuniștilor, este 
scris împotriva criptocomuniștilor, 
tovarăși de drum sau proști utili, 
reprezentați, în Franța postbelică, de 
creștinii de stânga și de existențialiști, 
în special de Jean – Paul Sartre și 
Maurice Merleau – Ponty, împotriva 
cărora criticile autorului sunt incisive 
(p. 178). Nu a fost indiferent la 
revoltele studențești din mai 1968, 
care au cuprins Franța, multe dintre 
revendicările studenților rămânând 
nerezolvate. În sfârșit, eseul se înche-
ie cu câteva considerații pertinente 
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asupra lui Sartre și Aron, prilejuite de 
centenarul nașterilor (2005), când 
MVL se afl a la Paris, unde la Biblioteca 
Națională se deschisese expoziția 
Sartre și secolul său, vizitată de Llosa 
timp de trei ore fără a epuiza cele 
expuse. Bernard – Henri Lévy numise 
secolul XX Secolul lui Sartre, Llosa 
amintindu-și că fi ind în Peru îi citea 
cu aviditate cărțile și articolele sale, 
urmărind polemica dintre Sartre și 
Camus pe tema Gulagurilor sovietice, 
Sartre vizitând Uniunea Sovietică în 
anii '50 a declarat la întoarcere: Am 
constatat că în Uniunea Sovietică 
libertatea de critică este totală (p. 
190), perorând, totodată, Orice anti-
comunist este un câine. În schimb, 
centenarul lui Raymond Aron a fost 
unul discret, Aron susținând o 
reconciliere între Franța și Germania 
și edifi carea Europei. Astfel, dacă 
opera lui Sartre ne apare astăzi ca 
fi ind desuetă, articolele, eseurile și 
cărțile lui Aron sunt de mare 
actualitate. Sir Isaiah Berlin (1909 – 
1997) rămâne unul dintre cei mai 
discreți contemporani ai noștri, în 
pofi da științei de carte, cunoașterea 
unei duzini de limbi străine și a 
îndoielilor sale cu privire la liberalism. 
Opera sa imensă, puțin editată și 
cunoscută în afara lumii de limbă 
engleză, a rămas ferecată în publicații 
de specialitate și biblioteci. MVL s-a 
interesat de Berlin după ce i-a citit o 
carte nepărtinitoare despre Marx, 
concomitent circulând Vico și Herder 
(1976) și Patru eseuri despre libertate 
(1969). Discipolul Henry Hardy i-a 
editat un număr de cărți și cores-
pondența, restabilind dreptatea, 
fi indcă Isaiah Berlin a fost una dintre 
mințile cele mai importante ale 
timpurilor noastre, un gânditor 
politic și un fi lozof social de o extra-
ordinară erudiție (p .197). Stabilit în 
Marea Britanie, Isaiah Berlin a fost 
distins cu Medalia de Merit, a fost 
înnobilat de Coroană, iar lui Michael 
Ignatieff  i-a dezvăluit timp de 10 ani 
episoade ale vieții sale, cu condiția 
să fi e publicate postum: n-a încetat 
niciodată să se simtă, în forul său 
interior, un expatriat și un evreu, 
solidar cu o tradiție și o comunitate 
asupra cărora au planat, din timpuri 
străvechi, discriminarea, riscul și 
prejudecățile (p. 202). La pagina 203, 
anul 1977 este probabil 1997. În 
1945, Isaiah Berlin revine în Rusia ca 
diplomat britanic, având astfel șansa 
să-i cunoască pe Boris Pasternak și 
Anna Ahmatova pe care o vizitează și 
petrece în compania ei câteva ore, 
KGB-ul și Stalin având cunoștință de 
această vizită. S-au revăzut, peste ani 
în 1965, când Ahmatova primește la 
Oxford un doctorat onorifi c. După 
experiența diplomatică în Rusia, 

Berlin revine în Anglia, călătorește în 
SUA și Israel, apoi se consacră 
studiului dând la iveală noi eseuri 
despre libertate, interpretează un 
străvechi fragment al lui Arhiloc 
(Ariciul și vulpea) bine comentat de 
MVL care stabilește și o diversitate 
între marii creatori (arici sau vulpi), 
Berlin fi ind în categoria vulpilor, 
unde, probabil, se situează și Llosa. 
Numai în Tolstoi, spune Berlin, au 
conviețuit ariciul și vulpea. Alte eseuri 
discutate sunt acelea despre 
Churchill, Roosevelt, Weizmann. 
Readuce din uitare pe Hamann și 
Joseph de Maistre. În sfârșit, decesul 
și înmormântarea lui Isaiah Berlin 
s-au petrecut cu discreție, scriitorul 
lăsând posterității o operă vastă 
formată din eseuri, articole, recenzii, 
fără sinteze și lucrări fundamentale. 
MVL l-a întâlnit în două rânduri, 
asemănându-l cu Borges și Ortega y 
Gasset. Un ultim eseu al acestei 
fascinante cărți îi este dedicat lui 
Jean – François Revel (1924 – 2006), 
eseist și jurnalist francez de mare 
prestigiu, admirator în tinerețe al lui 
Gurdjieff  pe care l-a frecventat, 
asemănat cu Camus și Orwell, a 
luptat în Rezistența Franceză, a 
predat la Institutele Franceze din 
Mexic și Italia (Florența). De la prima 
carte La ce sunt buni fi lozofi i? (1957), 
de fapt, precedată de un roman 
nereeditat și până la memoriile sale 
în care Revel dezvăluie lucrurile 
incomode despre o serie de oameni 

politici ai momentului. Revel se 
remarcă ca ateu, anticlerical, apărător 
al laicismului și naționalismului. Alte 
cărți de efect sunt: Cabala cucernicilor 
(1962), Tentația totalitară (1976), 
Cum sfârșesc democrațiile (1982), 
Cunoașterea inutilă (1988). Dacă 
după dispariția lui Sartre și Aron, 
Revel devenise intelectualul de 
prestigiu al Franței, prin moartea sa, 
Revel lasă un gol intelectual în Franța, 
pe care nimeni nu l-a umplut în 
perioada următoare. Ea a privat 
cultura liberală de unul dintre cei mai 
talentați și căliți combatanți și ne-a 
lăsat pe noi, admiratorii și prietenii săi, 
cu o îngrozitoare senzație că am 
rămas orfani (p. 259).

* Mario Vargas Llosa, Chemarea 
tribului, traducere din spaniolă de 
Tudora Șandru MEHEDINȚI, Editura 
Humanitas, 2019, 259 p.        
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I

„Teatrul = patru scânduri, trei lemne, 
doi actori și o pasiune.” 

(Lope de Vega) 

Locul unde se aduna poporul 
la începuturile civilizației grecești 
pentru a sărbători diferiți idoli, 
se numea ,,teatru”. Acest loc era 
de obicei o colină pe care se afl a 
altarul rudimentar al zeității. 
Sărbătorile care reuneau cei mai 
mulți participanți, erau serbările 
dionysiace, serbări vesele, dedicate 
lui Dionysos - zeul vinului, veseliei 
și al producției agrare, ce exprimau 
bucuria încheierii ciclului agricol. 
Aici se prezenta de obicei o farsă 
populară, destul de impudică!  
De pe coasta dealului mulțimea 
strânsă putea să privească și chiar să 
participe la ritual. Acest loc a fost pus 
sub semnul divinității ,,Thalia” - muza 
comediei și a idilei. Decorul nu era 
altul decât cel natural.

Mai târziu s-a dovedit că 
piețele publice unde se făceau 
primirile oaspeților, ale solilor, ori 
ale războinicilor întorși la cămine 
încununați de lauri, sunt mai potrivite 
pentru astfel de manifestări. Aici 
erau ascultați și ,,naratorii” marilor 
evenimente (un fel de reporteri 
moderni). Pentru ca vorbitorul să 
fi e mai bine auzit, s-a simțit nevoia 
construirii unei estrade care se numea 
,,bena”, loc în care se sacrifi ca și 
animalul de jertfă -,,țapul” (tragos) -, 
care a dat numele tragediei.

Caracterul pur religios al 
primelor manifestări s-a atenuat 
cu timpul, interesul deviind asupra 
spectacolului în sine. Așa au apărut 

primele construcții de teatru în forma 
unor potcoave, (Epidaurus, Atena, 
Aspendos, Segesta, Kavala, Dodoni, 
Odeum, Efes etc.) în mijloc cu o 
arenă numită ,,orchestra”(dansator), 
unde evoluau dansatorii și corurile, 
iar în spate având ,,sckena”(cort) pe 
care jucau actorii. Spațiul sub formă 
semicirculară ocupat de public se 
numea ,,koilon”. În spatele lui era 
,,porticul”, care apăra mulțimea în 
caz de ploaie. Ornamentația scenei 
era făcută din coloane, frontoane și 
statui. Spectacolul începea odată 
cu răsăritul soarelui și de cele 
mai multe ori ținea până seara. 
Pentru ca reprezentația să nu fi e 
prea plictisitoare, pe lângă narator 
sau cântărețul faptelor vitejilor, a 
fost adăugat un ,,ipocrit” (așa se 
numea în grecește actorul) care 
avea rolul de a da răspunsuri și a 
ține companie aedului (recitator, 
cântăreț) ce preamărea virtuțile 
eroului. Mulțimii i-au fost satisfăcute 
în acest fel curiozitatea și plăcerea 
destinderii vreme de peste două 
secole... A venit tragedianul Eschil 
care a produs o adevărată revoluție 
în evoluția manifestării. El a introdus 
un al doilea ,,ipocrit”, așa că, acum 
erau trei actori, trei personaje, care 
interpretau scene nu numai din 
viața zeilor, ci și din a vitejilor, sau a 
eroilor naționali. Din acest moment, 
teatrul nu mai este legat exclusiv 

de cultul lui Dionysos ori al zeilor... 
Subiectele, tablourile, se succedau 
unul după celălalt... În acest context, 
alt tragedian, Sofocle, va introduce 
decorul în înțelesul modern al 
cuvântului (case, arbori, panouri), iar 
Euripide va muta corul din prim-planul 
scenei și-l va așeza în fundalul ei, 
concentrând interesul publicului 
asupra actorului.

Răspândirea creștinismului și 
năvălirile migratorilor au detronat 
statuile antichității, năruind totodată 
și templele și teatrele. Peste secole, 
manifestarea artistică va reînvia 
sub forma ,,misterelor”, care avea 
drept loc de desfășurare, ca și în 
Antichitate, mai întâi pajiștile, iar apoi 
piețele publice din fața catedralelor 
ce deveniseră centre de atenție și 
atracție pentru locuitori. Curentul 
Renașterii va restabili triumful ar-
telor, apărând arta profană, în care 
sentimentul religios va intra în operă 
doar ca factor secundar. Și textele 
teatrale, chiar dacă nu vor părăsi de 
tot temele religioase, se vor alimenta 
mai mult din faptele laicilor. Trupele 
fi ind nomade, spectacolele se țineau 
în pivnițe, subterane, curțile ori sălile 
boltite ale vechilor hanuri, de obicei cu 
mai multe caturi, amenajate ad-hoc. 
La una din extremitățile acestei 
locații, se ridica o ,,estradă”, o scenă 
simplă. Spectatorii, cei mai mulți 
din populația săracă a orașelor, 
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priveau stând în picioare când nu-și 
aduceau scaune de acasă. Clienții 
hanului, străinii găzduiți peste 
noapte și negustorimea, luau și ei 
parte la spectacole. Aceștia pentru 
a nu se amesteca cu ,,prostimea”, nu 
coborau, ci deschideau ferestrele 
culoarelor care dădeau spre acel 
spațiu sau curte interioară și asistau 
de acolo. Se prefi gurează astfel 
apariția lojilor.

Primele teatre, așa cum le 
cunoaștem noi astăzi, s-au construit 
în secolul al XVI-lea în Italia și în 
Spania. Arhitectul Serilo construiește 
la Vicenza în 1540, în curtea palatului, 
un teatru de lemn, care, 40 de ani mai 
târziu, reamenajat și îmbunătățit, 
cu o scenă pe trei părți închisă 
și acoperită, va deveni prototip. 
Arhitectura lor s-a perfecționat 
mereu până la sfârșitul secolului al 
XVIII-lea, când ajungem la teatrul 
tip din Bordeaux, construit de Victor 
Louis, slujind ca model pentru 
întreaga Europă. Sala crea impresia 
că te afl i într-un palat de la curtea 
,,Regelui Soare”! Deasupra scenei, 
la mijloc, era o liră pe două măști 
grecești: una care râde, alta care 
plânge - emblema Thaliei. Cortina de 
catifea grea, de culoare vișiniu închis, 
frumos brodată, ascundea, de ochii 
curioși ai spectatorilor, decorurile. 
Aceasta nu era deschisă, decât după 
al treilea gong! 

Dar, să facem un exercițiu de 
imaginație și să ne închipuim că 
privim o astfel de sală, în formă de 
jumătate de elipsă, de pe scenă, 
înainte de spectacol:
- lumina este răspândită de un imens, 
superb candelabru plin de lumânări 
aprinse, atârnat în mijlocul plafonului 
pictat, scoțând  la iveală bogăția de 
ornamente, basoreliefurile aurite, 
zecile de lampadare și aplice laterale, 
care creează o imagine feerică;
- jos, la nivelul pavimentului 
(pardoselii) sunt ,,stalurile”, un fel 
de lavițe cu spătar (mai târziu vor 
fi  înlocuite cu rânduri de scaune 
paralele cu scena). Ele erau rezervate 
numai bărbaților, pentru că ,,femeile 
nu s-ar fi  coborât în ele pentru nimic 
în lume, nici chiar întovărășite de 
soții lor. Pentru orice femeie, oricărei 
trepte sociale ar fi  aparținut, ar fi  fost 
o lipsă de respect de sine dacă ar fi  
apărut în stal la teatru” (V. Sardin). 
Aceste locuri erau ocupate de 
persoane înstărite;
- în jurul stalului, de-a lungul 
pereților, erau ,,benuarele”- lojile 
stal (destinate și femeilor mai 
nonconformiste!);
- deasupra lor, aliniindu-se, erau 

,,lojile propriu-zise”, mici separeuri 
(cămăruțe), fi ecare cu câte 6-8 scaune 
pentru populația ,,cu dare de mână” 
- bogătași, nobili etc. Aceste locuri 
erau cele mai scumpe. Lojile puteau 
fi  închiriate și chiar personalizate 
pentru mai multe spectacole;
- deasupra lojilor urma ,,balconul”, 
ca o continuare la înălțime a stalului, 
cu scaunele așezate semicircular în 
amfi teatru și vizibilitate spre scenă 
mai difi cilă. Având prețuri ceva mai 
mici, aici găseai populația mijlocașă, 
mai săracă;
- sus de tot, era ,,galeria”, fără scaune, 
de unde se urmărea spectacolul stând 
în picioare și privind actorii ,,în cap”, 
destinată celor săraci, studenților și 
elevilor. Intrarea era gratuită. Pentru 
ca aceste categorii de spectatori să 
ajungă acolo unde le era destinația, 
fi ecare din aceste spații aveau intrări 
și scări separate (participarea la actul 
cultural nu era îngrădită, dar clasele 
sociale erau foarte bine defi nite, 
chiar stratifi cate!).

Dacă interiorul descris mai sus, 
foarte fastuos, este cunoscut sub 
denumirea de ,,teatru în stil italian”, 
înveselitor, mai există și un alt tip 
de teatru, cel în ,,stil german”, având 
drept model Opera din Bayreuth, cu 
stalul ca un plan înclinat în formă 
de amfi teatru trapezoidal care se 
îngustează spre scenă, fără foarte 
multe ornamente, fără loji și de cele 
mai multe ori și fără balcon, mai 
auster, mai rece.

Și cortinele, care în unele teatre 
sunt adevărate opere de artă, au 
suportat de-a lungul timpului, în 
raport cu utilitatea, sistemul de 

construcție și modul de funcționare, 
diferite denumiri, patru fi ind cele 
mai cunoscute. Cortina grecească, 
,,tiraj”, care se deschide de la mijloc 
pliindu-se pe laterale; cortina 
germană, ,,ghilotină”, care cade 
sau dispare ridicându-se; cortina 
italiană, ,,fl uture”, care creează o 
nișă, de la mijloc ridicându-se faldat 
de la partea de jos în diagonală 
spre colțurile laterale sus și apoi 
cortina franceză, o combinație între 
cele enumerate. Pentru diversitate, 
surpriză ori necesitate se mai 
folosesc: cortina de metal (incendiu), 
cortina de lumini, de apă, de fum 
și cea sonoră. La apariția ei, se pare 
pe la 1600, cortina se deschidea la 
început și se închidea la sfârșitul 
reprezentației, orice altă folosire a ei 
fi ind considerată o ofensă la adresa 
publicului. Abia la 1828, la Opera din 
Paris, s-a tras o cortină între două 
acte, pentru a se putea scoate un 
practicabil (podium de teatru)!

De la sărbătorile lui Dionysos și 
misterele din fața catedralelor și până 
la experimentele lui Piscator, din prima 
jumătate a secolului al XX-lea, teatrul 
a evoluat în sensul unei neîncetate 
,,laicizări”. El s-a eliberat pe rând de 
orice opreliște, de orice îngrădire, 
regulă sau datorie, afundându-se tot 
mai adânc în realitate, în viață, pentru 
a clădi din ea fi cțiunea. Pus în afara 
legii prin mai multe Concilii (la 305, 
314, 452 sau 680 de la Constantinopol 
ș.a), teatrul va fi  repus în drepturi 
prin Edictul de la Nantes din 1685 
al lui Ludovic al XIV-lea, care declară 
că: ,,...teatrul poate să încânte în chip 
nevinovat mulțimile, de la felurite 
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îndeletniciri dăunătoare...”. De acum 
teatrul își desparte drumul de calea 
bisericii. Sala de teatru va fi  loc de 
reprezentație și pentru spectacolele 
muzicale de operă, operetă și chiar 
simfonice. Cea mai veche Operă 
din lume este Teatro „San Carlo” din 
Napoli – 1737, cu 41 de ani înaintea 
celebrei săli a Operei „Scala” din 
Milano – 1778.

În spațiul românesc primele 
construcții pentru manifestări 
populare, descoperite de arheologi, 
sunt resturile de amfi teatre din 
cetățile Sarmizegetusei și ale Mintiei, 
iar primele demonstrații de teatru 
laic au avut loc spre sfârșitul secolului 
al XVII-lea, ca o răspândire târzie a 
„commediei dell’arte” și de preluare 
a unor obiceiurilor populare, sub 
forma jocurilor de măști, sau a 
ritualurilor de nuntă. Cea mai veche 
sală de teatru, care s-a păstrat, este 
cea din Oravița, inaugurată în 1817, 
iar primul spectacol de teatru în limba 
strămoșească are loc la 27 decembrie 
1816 într-o sală amenajată în casele 
boierului Constantin Ghica din Iași, 
unde un grup de beizadele (fata și 
băiatul nobilului Sturza și băiatul 
proprietarului Ghica) au reprezentat 
pastorala „Mirtil și Hloe” după 
Gessner și Florian în traducerea și 
sub îndrumarea lui Gheorghe Asachi. 
Și la București, trei ani mai târziu, 
are loc un asemenea eveniment 
într-o sală de la „Cișmeaua Roșie” 
în casele domniței Ralu, unde s-a 
jucat „Hecuba” de Euripide. Primul 
spectacol muzical în limba română 
are loc pe una dintre scenele din 
Iași la 11 aprilie 1834: este cântată 
pastorală - ,,Serbarea păstorilor 
moldoveni”. Nici Botoșaniul nu a 
rămas mai prejos și la 27 noiembrie 

1838, trupa lui Costache Caragiale 
împreună cu directorul Nicolini și 
elevi de la Școala Publică de Băieți, 
au prezentat în fața publicului 
botoșănean, „Uniforma lui Velington”, 
de Otto von Kotzebue. Despre 
acest eveniment s-a scris în „Albina 
Românească” din Iași de la 4 decem-
brie 1838.

Odată cu dezvoltarea gustului 
pentru arta dramatică și cu 
reîntoarcerea tinerilor români de 
la studii din centrele universitare 
ale Occidentului (Franța, Germania, 
Italia, Austria etc.), nevoia unor 
construcții special destinate tea-
trului se face imperios necesară. 
Apar primele încercări dramaturgice 
originale, care pun bazele literaturii 
dramatice românești, ce se va 
dezvolta sub jaloanele trasate de un 
V. Alecsandri, B. Petriceicu-Hasdeu, I. 
L. Caragiale, Al. Davila, B. Ștefănescu-
Delavrancea, M. Sorbul, V. Eftimiu, 
V. I. Popa, G. M. Zamfi rescu și mulți, 
mulți alții până la cei de azi... La 
jumătatea secolului al XIX-lea  se 
construiesc: Teatrul de la Copou 
din Iași, distrus de un incendiu 
în februarie 1882 (acest teatru a 
adoptat drept Statut de funcțiune 
pe cel al Comediei Franceze, 
instituind totodată Titlul de „Societar 
de onoare”, care după 1948 a fost 
desfi ințat, introducându-se din nou 
abia după 1990!), Teatrul cel Mare 
de la București, bombardat în 1944, 
Teatrul din Craiova, mistuit într-un 
incendiu și alte câteva. O amploare 
deosebită ia construirea de teatre, 
adevărate temple ale artei, spre 
sfârșitul secolului și începutul celui 
următor. Din 1894, fi rma austriacă 
„Fellner și Helmer”, construiește o 
serie de teatre de o rară frumusețe 

la Iași, Cernăuți, Cluj, Oradea, unul 
mai frumos decât celălalt. Și alte 
orașe se îmbogățesc cu astfel de 
clădiri de teatru: Caracal, Brăila, 
Timișoara, Arad, Galați, Focșani, 
Chișinău, Buzău, Turnu-Severin etc. 
Majoritatea acestor clădiri, cu unele 
modifi cări, se păstrează până astăzi, 
îndeplinindu-și menirea pentru 
care au fost construite. La Botoșani 
prima clădire de teatru își deschide 
porțile în 1860, Teatrul „Petrache 
Cristea” (fostul cinema Melodia), pe 
locul clădirii actualei Bănci de credit 
„Răscoala”; pe la 1900 apare Teatrul 
„Mihalache Popovici” (fostul cinema 
Luceafărul); iar între 1912-1914, se 
ridică actualul Teatru „Eminescu”. 
Astăzi în România există clădiri de 
teatru în aproape toate reședințele 
de județe, în unele chiar mai multe, 
iar acolo unde nu sunt, acestea sunt 
suplinite de Case de Cultură, cu 
intensă activitate teatrală. 

La 13 noiembrie 1884, pe scena 
Teatrului Național din București, are 
loc premiera spectacolului cu piesa 
„O scrisoare pierdută” de Ion Luca 
Caragiale. Peste ani această dată, va 
fi  recunoscută ca „Ziua dramaturgiei 
românești”!

Pe lângă spectacolul de teatru 
direct, pe viu, pe scenă, în deceniul 
trei al secolului al XX-lea apare și 
teatrul radiofonic, care va atrage tot 
mai mulți amatori spre aparatul de 
radio. La 18 februarie 1929, Radio 
România a transmis primul spectacol 
de teatru. Până în 1948, aceste 
spectacole de teatru se jucau în 
direct, în fața microfonului în timpul 
emisiei. Odată cu introducerea 
televiziunii la sfârșitul anilor ‘50, 
spectacolele de teatru vor fi  
transmise, la început în direct iar mai 
târziu înregistrate, și pe micul ecran, 
un spațiu săptămânal fi ind stabilit 
în program. Dar trăirile pe care ți le 
creează luminile rampei, contactul 
direct cu actorul, emulația publicului 
din sala de teatru participant la actul 
artistic, nu pot fi  înlocuite de nimic, 
căci, „născut din adorație religioasă, 
teatrul este un spectacol edifi cator, e 
arta care dă emoția cea mai directă. 
Se adresează deopotrivă ochiului 
și gândului. Se slujește de cuvânt, 
de mișcare, de atitudine, dar și de 
lumină și culoare. Teatrul este, deci, 
o îmbinare a tuturor artelor” (I. 
Cantacuzino).

În 1948, la Congresul oamenilor 
de teatru care s-a desfășurat la Praga, 
s-a propus și s-a aprobat înfi ințarea 
Institutului Internațional de Teatru 
(I.I.T.) ca un for de întâlniri și dezbateri 
pe teme din domeniu. Cu ocazia 
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deschiderii Teatrului Națiunilor din 
Paris în 1961, japoneza Arvi Kirvimaa, 
propune ca acea dată de 27 martie 
să devină „Ziua mondială a teatrului”, 
ocazie cu care în fi ecare an de atunci, 
o personalitate recunoscută din 
lumea artei teatrale transmite un 
mesaj către toate teatrele din lume 
și oamenii implicați în realizarea 
spectacolelor. În anii '80 ai secolului 
trecut în fruntea acestui Institut a 
fost și marele om de teatru, regizor și 
actor român Radu Beligan.

Într-un interviu dat pentru 
Studioul de televiziune Iași, regizorul 
și profesorul de teatru de sorginte 
botoșăneană Alexa Visarion spunea, 
cu referire în speță la teatru: ,,...arta 
dă mai multă viață vieții. Păcat că în 
tumultul de azi nu mai avem cariere 
ci numai proiecte. Uităm, din interes, 
poate, că proiectul este limitat și 
că doar cariera este de durată... din 
cauza aceasta nu mai avem actori, ci 
doar măști și e trist...”

Printre dramaturgii botoșăneni 
cei mai jucați sunt Ieronim Șerbu, 
Ludovic Dauș și Mihail Sorbul.

 
II

,,V-am dat teatru, vi-l păziți...”
(I. Văcărescu)

La inițiativa directorului Băncii 
Naționale din Botoșani, Hariton 
Haritonovici, și a încă unor fi lantropi 
botoșăneni la care se vor alătura alți 
126 de oameni bogați și, în fi nal, 
fi ecare botoșănean care era dispus să 
doneze o sumă cât de mică de bani, 
s-a constituit o societate anonimă 
pe acțiuni pentru construirea unui 
local de teatru pe măsura nevoilor 
și a pretențiilor unui oraș care 
constituia la sfârșitul secolului al 
XIX-lea o aglomerare umană ce-l 
plasa pe unul din primele cinci 
locuri între localitățile țării. Primăria 
orașului a salutat această idee, 
acordând pentru materializarea ei 
un teren situat chiar în fața acesteia, 
unde până atunci se afl a o veche și 
dărăpănată baie comunală.

Societatea pentru ridicarea 
teatrului se constituie la începutul 
anului 1912, dar legiferarea ei are loc 
între 9 aprilie, autentifi carea Actului 
Constitutiv și al Statutului Societății 
Teatrul „Eminescu” și 19 aprilie 
același an când Tribunalul Botoșani 
emite Hotărârea de înfi ințare și 
funcționare a respectivei societăți. 
Primul Consiliu de administrație este 
alcătuit din: D. Ursian - președinte, 
Gr. Goilav - vicepreședinte, N. Ciolac 
secretar, Șt. Ganea, I. Ursian, P. 

Vizanti, I. Mavrocordat, Al. Enacovici, 
M. Moschowitz, N. Enășescu, Al. 
Rosseti  - membri și V. Isăcescu, 
C. Zamfi rescu, A. Ciolac - cenzori. 
Acest consiliu, ca reprezentant ales 
și recunoscut, încheie un contract 
cu primăria Botoșani care își ia 
angajamentul să amortizeze fondul 
investit într-un interval de treizeci 
de ani, plătindu-se anual acțiuni în 
valoare de zece mii de lei, după care 
clădirea să treacă în proprietatea 
defi nitivă a primăriei. Construcția 
începe pe 23 septembrie 1912, când 
se pune prima piatră a fundației, cu 
care prilej se întocmește următorul 
text ce va fi  pus la temelie: „Aici în 
Botoșani, la capul țărei românești 
dinspre miază-noapte, oraș vestit 
odinioară, fi ind în calea comerțului 
dinspre apus și răsărit, străduitu-s-au 
fi ii săi, să înalțe un templu artei, unde 
străinii de neam să asculte, să învețe 
și să cunoască limba dulce a țărei...”.

Construcția a durat doi ani, 
proiectul fi ind întocmit de cu-
noscutul inginer-arhitect Grigore 
(Cristofi ) Cerchez, care în tot timpul 
execuției s-a arătat extrem de 
binevoitor, neîncasând niciun ban 
pentru întocmirea proiectului și nici 
pentru conducerea lucrărilor. Se pare 
că a renunțat și la unele cheltuieli 
personale și de transport! (Cine mai 
face azi așa ceva?). Antreprenorii 
lucrării, inginerii Reșcovschi și 
Motzoi, s-au străduit și ei să facă 
cât mai mari reduceri, furnizând în 
același timp materiale de calitate. 
Clădirea este terminată în acele 
vitrege condiții (începuse și războiul 
balcanic), într-o perioadă de mari 
lipsuri și cu o tehnică primitivă, în 
numai doi ani. (Cât ar dura astăzi?!).

A fost inaugurată în ziua de 
21 decembrie 1914, la orele 15,00. 

Intrarea era împodobită cu verdeață, 
iar sala pavoazată cu tricolorul 
național. După ofi cierea serviciului 
divin de către protoiereul județului 
Pr. Ec. Al. Simionescu, asistat de Pr. 
V. Pavelescu și Dc. I. Alexandrescu, 
au loc discursurile ofi cialităților 
și ale executanților, primul fi ind 
al președintelui Consiliului de 
administrație dl. D. Ursian. În 
încheiere, elevii Liceului ,,Laurian”, 
au prezentat o feerie în care muza 
Polymnia încoronează cu o cunună 
de lauri pe marele botoșănean 
Mihai Eminescu, al cărui nume îl va 
purta acest impresionant Templu al 
artei, urmat de spectacolul Teatrului 
Național din București, ,,Lorica 
noastră”, în regia lui Petre Gusty, 
având în distribuție pe domnii 
Soreanu, Livescu, Iancovescu și pe 
doamnele Giurgea, Nelly-Santa și 
Mărculescu.

Clădirea era un monumental 
palat în stilul eclectismului de școală 
franceză de la începutul secolului 
al XX-lea, cu o largă perspectivă, 
fi ind situat într-o piață vastă, în 
chiar centrul orașului. Avea o sală 
spațioasă, bogat ornamentată, 
cu 750 de locuri - stal, loji stal, loji 
balcon, galerie, toate îmbrăcate în 
pluș roșu, o scenă largă bine dotată, 
cu mari posibilități de montare, cu 
scări monumentale de marmură 
albă, un vast foyer și încălzire prin 
centrală proprie. Scena avea dublă 
deschidere, una spre sală, iar cealaltă 
spre o grădină de vară, concepută 
în amfi teatru, cu loji acoperite jur-
împrejur ce serveau și ca adăpost în 
caz de ploaie. Intenția inițiatorilor a 
fost ca în fața teatrului să se înalțe o 
statuie lui Eminescu. Pentru început 
s-a plasat un bust al politicianului 
Gh. Duca.
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Până la distrugerea din 8 aprilie 
1944, pe scena acestui teatru, s-au 
perindat nume de prestigiu ale 
culturii și ale artelor dramatice și 
muzicale românești: Tony și Lucia 
Sturdza-Bulandra, Ion Manolescu, 
Mărioara Ventura, Ion Maximilian, 
Constantin Nottara, Constantin 
Tănase, George Enescu, Nicolae 
Leonard, Elvira Petreanu, Vasile 
Vasilache, Ion Simionescu, Mihail 
Sadoveanu și mulți, mulți alții. Tot aici 
a răsunat pentru ultima dată în orașul 
său natal, vocea inconfundabilă a 
marelui Nicolae Iorga, participant la 
Congresul ,,Ligii Culturale” din 1938. 

De remarcat este faptul că 
imediat după Primul Război Mondial, 
societarii văzând difi cultățile prin 
care trece Primăria Botoșaniului, 
vor renunța la drepturile bănești 
cuvenite făcându-i „cadou” acest 
minunat palat.

Când în anii 1946-1947 se 
pune problema refacerii teatrului, 
guvernul de atunci, preocupat de 
„vânarea” politicienilor incomozi 
și a intelectualilor verticali care se 
împotriveau rusifi cării, va tot amâna 
chestiunea, în așa fel, încât în 1955, 
când în sfârșit se hotărăște să o facă, 
să constate că din clădire n-a mai 
rămas decât o ruină...  În loc să se 
refacă vechea construcție - superbă 
arhitectural -, se va ,,cârpi” cu o alta 
simplă și stalinistă, în stilul sov-
rom-construct, păstrând, în forma 
inițială, din vechea construcție, doar 
scena... Printre cei mulți muncitori 
de diferite (cu totul alte!) profesii 
angrenați în construcție era și 
,,Prințesa Ghika”. I se spunea simplu 
,,Prințesa”. Provenea din vechea și 
puternica familie Ghika, ramura 
de la Iași. Suferise o condamnare 
politică de ani grei. După eliberare, a 
ajuns să-și câștige pâinea lucrând ca 
muncitoare la reconstrucția Teatrului 
din Botoșani! Era ,,colegă” de serviciu 
cu muncitorii ipsosari din Trustul 21 
Montaj-Instalații București. Prințesa 
aplica foițele din aur de construcție 
pe discul din plafonul sălii mari. 
Toți o admirau și o apreciau pentru 
conduita ei aristocratică, cultura și 
seriozitatea cu care își îndeplinea 
sarcinile. Mai erau și alți muncitori 
debarcați aici din lagărele de 
muncă forțată… Se poate spune 
că teatrul acesta a fost refăcut de 
cei pe care guvernanții de atunci îi 
considerau o paria, fără origine social 
sănătoasă!… Va fi  inaugurat trei ani 
mai târziu, la 16 octombrie 1958 
cu spectacolul „Mielul turbat” de 
Aurel Baranga, o comedie în rigorile 
ideologiei de partid de atunci, în 

regia lui Paul Sireteanu și scenografi a 
botoșăneanului Constantin Piliuță. 
Festivitatea de deschidere a fost cu 
mare „tam-tam”, mai-marii partidu-
lui lăudându-se cu „realizarea extra-
ordinară a puterii de democrație 
populară instaurată de PMR, care 
interesându-se de muncitori și 
țărani, au ridicat acest teatru pentru 
ei, cei care nici nu puteau gândi în 
regimul burghezo-moșieresc că 
vor avea acces într-o asemenea 
sală”!! Iată și descrierea făcută de 
un cronicar în solda partidului: „(...) 
fostul local a fost mult depășit (sic?!). 
Sala majestuoasă, elegantă și practic 
amenajată... în formă de amfi teatru... 
e o adevărată bijuterie a orașului. 
Peretele din fund drapat cu pluș 
roșu, cortina în nuanțe aurii, cupola 
ornamentată cu aur, din fundul căreia 
iradiază o lumină plăcută, indirectă, 
foaierele de la intrare și de la etaj, de 
o eleganță impunătoare...” (Flacăra, 
Nr. 40, oct.1958). „Acesta este avutul 
vostru, spunea unul dintre cei 
din prezidiul de la inaugurare. Să 
mulțumim partidului pentru darul 
ce ne-a făcut!”

Spectacolele prezentate în 
această compoziție arhitectonică a 
sălii pot fi  împărțite în câteva etape, 
trei fi ind mai distincte: 
- etapa proletcultistă, 1958 – 1975, 
cu repertoriu impus, obligatoriu, 
fără posibilități de a-l modifi ca, 
aprobat de comisia de propagandă 
(cenzură) a partidului, de obicei din 
literatura sovietică ori a țărilor din 
„lagărul  socialist” și din literatura 
română postbelică inspirată de 
„succesele socialiste în lupta pentru 
crearea omului nou comunist”! 
Doar unele din marele creații ale 
dramaturgiei românești și-au găsit 
loc în repertoriu;
- urmează etapa cultului perso-
nalității, „celui mai iubit fi u al 
poporului”, 1975 – 1990, o etapă 
de îndoctrinare exacerbată în care 
reprezentațiile de teatru alternau 
cu spectacole festive închinate 
conducătorilor iubiți;
- după decembrie 1989 - etapa 
recuperării și necenzurării politice. 
Au dispărut piesele cu subiecte 
politice găsindu-și loc marile texte 
ale literaturii universale și românești, 
dar și o invadare a scenei cu kitsch 
și nuditate... La trei decenii de la 
evenimentele din Decembrie 1989, 
un mare actor, care a debutat pe 
scena teatrului botoșănean, declara 
că își ,,dorește un repertoriu de 
teatru românesc, care nu numai să 
placă ci să și folosească”...

Scena aceasta a fost onorată 

de prestația unor mari actori și a 
altor personalități ale artei teatrale 
și culturale românești: Margareta 
Pogonat, Darie Magheru, Adela 
Mărculescu, Stelian Preda, Ion 
Dichiseanu, Alexandrina Halic, Grigore 
Vasiliu-Birlic, Teofi l Vâlcu, Marietta 
Sadova, Constantin Codrescu, Radu 
Panamarenco, Marina Maican, Ștefan 
Ciubotărașu, Mihai Mereuță, Cezar 
Theodoru, Cazimir Tănase, Aura 
Râmniceanu, Viki Andronescu, 
Silviu Stănculescu, Nutzi Pantazi, 
Ana Vlădescu-Aron, Ion Șahighian, Ion 
Olteanu, Victoria Cociaș, Anca Ovanez, 
Constantin Dinischiotu, Visarion Alexa, 
Mihai Mălaimare, Dan Puric, Dan 
Alecsandrescu, Ion Sandri-Șcurea ș.a. 

Până la sfârșitul stagiunii a 
LX-a (2017-2018), Teatrul ,,Mihai 
Eminescu” din Botoșani adusese în 
fața publicului 385 de premiere în 
circa 12000 de reprezentații. Cele mai 
jucate primele cinci au fost: ,,Florin 
și Florica” (714 reprezentații); ,,Făt 
Frumos și balaurul” (634); ,,Eminescu” 
(314); ,,Nota zero la purtare” (248); 
,,Pupăza din tei” (217).

În anii 1993-1994 s-a încercat 
o refacere exterioară parțială a 
vechii arhitecturi care se completa 
reciproc cu bijuteria de vis-a-vis 
care este Palatul Primăriei... Din 
păcate n-a fost decât o încropire 
neinspirată și fără fi nalitatea dorită... 
După 2014 clădirea Teatrului ,,Mihai 
Eminescu” a intrat într-un program 
de reconstrucție și reabilitare pentru 
2 ani, dar care nu se mai sfârșește...

P.S. În prezent (2020) se lucrează la 
refacerea, cu contribuția Primăriei 
și a unor fonduri europene, nu 
numai exterioară ci și interioară 
a sălii, cu stal, loji, balcon, 
într-o formulă arhitectonică 
asemănătoare celei de teatru 
clasic de acum un secol când a 
fost deschis pentru spectatori. 
Reinaugurarea se preconizează a 
fi  în cursul anului viitor.
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De la Eminescu la Călinescu

Au trecut aproape două secole 
de când, în 1836, un observator 
european avizat precum Saint 
Marc Girardin - deputat, profesor 
la Sorbona şi viitor membru al 
Academiei Franceze – putea să scrie, 
premonitoriu aproape, următoarele: 
„Si les deux Principautés étaient 
réunies, il y auraient plus d'éléments 
de tiers – état  en Valachie et 
d'aristocratie en Moldavie”1.

Cu mai mulţi ani în urmă, 
aplecându-mă asupra civilizaţiei 
românior între medieval şi modern2, 
apoi asupra primei noastre 
modernităţi3, eu însumi evocam – 
pe urma iluştrilor reprezentanţi ai 
aşa numitei „sociologii beletristice”4 
care au fost Garabet Ibrăileanu şi 
Eugen Lovinescu - spiritul aristocratic 
moldav înnoitor, deosebit de 
cel valah tradiţionalist, mai afi n 
orizonturilor folclorice. Încercam să 
văd cum „Burgundia Orientului” – aşa 
denumeau călătorii străini ţinutul 
de la răsărit de Carpaţi – a fost de 
timpuriu deschisă către Occident 
şi cum cultura acestuia din vremea 
barocului şi a iluminismului neo-
clasic a înrâurit-o prin Polonia şi 
prin Austria, ba chiar paradoxal, prin 
europenizata Rusie post-petrină şi să 
înţeleg de ce s-a putut vorbi aplicat 
despre „boierismul moldovenesc 
în geneza revoluţiei paşoptiste5 
şi despre împrejurarea – afi rmată 
cândva de George Călinescu – că 
„moldovenii,  chiar de origine rurală, 
înclină  către mentalitatea boierilor”6.

Apariţia în Iaşi a „Junimii” în 1863 
- 1864, „asociaţie de doctori” potrivit 
aceluiaşi critic şi istoric literar, nucleu 
al orientării politice şi culturale 
conservatoare şi antiburgheze – 
opus vădit liberalismului „roşilor” 
bucureşteni –, cu membrii săi fon-
datori majoritatea boieri formaţi în 
spaţiul germanic şi cu marele său 
herald Mihai Eminescu pentru care 
„sufl area cuceritoare a Miezenopţii 
e mai tare spre Moldova”7, faţă 
de o Muntenie unde stăpâneau 
„rămăşiţele haimanalelor de sub 
steagurile lui Pasvanoglu şi Ypsilant 
şi resturile numeroase ale cavalerilor 
de industrie  din Fanar”   a  fost con-

Căile divergente ale primei modernități românești 
(secolele XVII - XVIII)
Răzvan Theodorescu

secinţa logică a unei lungi prefeţe 
istorice. Una care poate fi  ilustrată  în 
chip superlativ - ceea ce am încercat 
să fac de câteva ori – prin sfera artelor 
vizuale, a arhitecturii în primul rând, 
care au avantajul de a fi  extrem de 
grăitoare, prin chiar dăinuirea lor, 
pentru mentalitatea unei epoci, 
întregind datele de istorie literară, 
de istorie a credinţelor, de istorie 
instituţională.

Intră în această lungă prefaţă 
istorică a orientării Moldovei spre 
Apus, care a echivalat cu o constantă 
căutare a noutăţii culturale – total   
diferită de orientarea Munteniei şi 
a Olteniei spre Balcanii ortodoxiei 
şi Turcocraţiei, ambele cultivând 
tradiţionalismul istoric –, bazilica 
Bogdăneştilor de la Rădăuţi, goticul 
ştefanian sau înnoirea manieristă  
marcată de broderia funerară a lui 
Ieremia Movilă – atât  de debitoare 
picturii „sarmatice” poloneze – şi  
de sculptura turlei Dragomirnei lui 
Crimca, urmând apropierilor moldo-
muntene din timpul domniilor 
paralele, la Iaşi şi la Bucureşti, ale 
Mihneştilor Alexandru al II-lea Mircea 
şi Petru Şchiopul refl ectate de lăcaşuri 
precum Galata, Aroneanu şi Suceviţa 
şi anunţând momentele de diferite, 
chiar contradictorii, tendinţe stilistice 
cu limpezi explicaţii de istorie politică: 
momentul oriental al domniilor 
levantinizatului Radu Mihnea ilustrat 
de atât de „musulmana” biserică a 
mănăstirii Sf. Sava din Iaşi, închinată 
la Ierusalim, cu ctitor dregător 
grec, cu „protomastóron” creştin 
stambuliot şi egumen cipriot, 
continuat nemijlocit de primul 
deceniu al domniei vasiliene (1634-
1644) situat într-un timp al apropierii 
fi ului agăi Nicolae Coci de grupul 
greco-levantin din jurul sultanului 
Murad al IV-lea. Deloc întâmplător 
acesta este şi deceniul ridicării atât 
de orientalizatei biserici de la Trei 
Ierarhi – monument defi nitoriu al 
unui „baroc ortodox postbizantin” – şi  
al decorării curţii domneşti ieşene cu 
faianţa otomană de Iznikşi Kutahya, 
dar şi cu „ciniile” despre care scria 
Miron Costin, în fapt „chinezării” 
ajunse în repertoriul ceromplastic 
turcesc. Într-un sens absolut contrar - 
dar grăitor pentru căutările şi rapidele 

înnoiri moldoveneşti -, deceniul ul-
tim al domniei lui Vasile Lupu a fost 
cel al unei occidentalizări integrale 
ce mergea de la alianţa matrimonială 
cu Radziwili Republicii regale, la 
ecourile polono-italiene din „Pravila” 
de la 1646 – atât de deosebită de 
nomocanonica „Îndreptare a legii” 
muntenească – de la înălţarea Goliei 
atât de îndatorată barocului roman  
cunoscut prin Cracovia poate, la 
noul decor al curţii princiare, cel al 
ceramicii polono-lituaniene (adaug 
că foarte curând acestuia i se va 
adăuga faianţa olandeză de Delft)8. 

Dacă noutatea şi diversitatea 
stilistică au fost, continuu, în sfera 
vizualului, dominantele peisajuui 
cultural moldovenesc din anii '20 
până în anii '50 ai secolului al XVII-
lea, anii '60 şi '70 au însemnat aici 
afi rmarea aceleiaşi noutăţi şi a 
înclinaţiei apusene în creaţia culturală 
scrisă9 de la Miron şi Nicolae Costin, 
la Nicolae Milescu şi la Dosoftei 
mitropolitul, această pleiadă mirabilă 
fi ind încheiată de principele Cantemir 
care a deschis, de altminteri, un veac 
al XVIII-lea moldovenesc aristocratic, 
cosmopolit şi occidentalofi l. 

Spre deosebire de Muntenia 
şi Oltenia unde acest timp avea să 
se consume sub semnul tradiţiei 
locale brâncoveneşti ajunsă până 
la folclorizare în arhitectură, pictură 
murală şi de icoane sau sculptură 
decorativă, Moldova va cunoaşte cu 
totul altă tradiţie stilistică – şi doar la 
nivel boieresc –, cea a unui baroc de 
iniţială sorginte străină italo-polonă, 
italo-austriacă sau italo-rusească – 
să nu uităm că din împărăţia ţaristă 
veneau la Iaşi muzicieni ce cântau 
„Te Deum”-ul lui Giuseppe Sarti şi 
ofi ţerii francmasoni care organizau o 
„nouova loggia militare di Marte” –, un 
baroc apusean pigmentat ici şi colo 
de ecouri ale barocului şi rococoului 
din Stambul. Era timpul în care apar 
biserici din tradiţia Goliei precum 
lăcaşul, din 1761 al vechii mitropolii 
ieşene datorat lui Gavril Calimachi, 
zidit, ne-o spune un spiţer sibian, 
„nach der neusten Bauart” şi alta, tot 
la Iaşi, al cărei arhitect era un „Her 
Leopold”, alta la Târgu Ocna unde 
un Racoviţă punea în pisanie versuri 
franţuzeşti, o alta, rotonda neo-
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clasică a neamului Balş de la Leţcani 
sau elipsoidala Sf. Haralambie din 
Sărărie a unui neam epirot aici 
căftănit. Era peisajul construit în 
care vieţuiau şi ctitoreau ierarhi ca 
Leon Gheuca, Veniamin Costachi, 
Sofronie Miclescu – cu toţi proveniţi 
din boierime (spre deosebire de 
Ţara Românească unde un fi u de 
ţăran ajungea episcopul Clement 
al Râmnicului), acelaşi peisaj în care 
marii boieri din familiile Jora, Paladi 
sau Beldiman citeau sau tălmăceau 
din Marmontel şi Florian, din 
Volney şi Voltaire, din Montesquieu, 
Metastasio şi Fénelon, ba chiar 
comandau la Leipzig opere ale lui 
Rousseau şi Kant sau constituţia 
abia născutelor State Unite ame- 
ricane. Ei erau cei care, în acelaşi 
timp, îşi construiau o arhitectură 
palaţială concepută, o spunea con-
sulul britanic Wilkinson, „in the 
most modern style of European 
architecture” – din care s-au păstrat 
la Iaşi casele neo-clasice Sturdza şi 
Başotă, Balş şi Rosetti-Roznovanu –, 
înconjurate de grădini – „c'étaient 
de beaux jardins romantiques”, 
exclama cosmopolitul prinţ valon 
Charles Joseph de Ligne, cunoscător 
al jardinomaniei europene a veacului 
Luminilor.

Concentrând fast şi rafi nament, 
curtea domnească de la Iaşi putea 
să pară superioară la fi nal de epocă 
fanariotă unui alt călător englez, 
orientalistul Sir Robert Ker Porter 
care observa că „everything at this 
court (a lui Mihail Suţu s.m.) seems in 
a more polished and splendid style 
than is found in that of his kinsman 
of Wallachia (a lui Alexandru Suţu 
– s.m.)”. Situaţia cu totul specială 
a protipendadei Moldovei care, în 
frunte cu principii săi fanarioţi, apoi 
„pământeni”, apoi „regulamentari” 
ducea un trai comparabil celui al 
restului nobilimii continentului era 
limpede remarcată, în 1839, de 
diplomatul baron Charles de Bois-
Le-Comte: „à la tête se présentent les 
Boyards de première classe, fi ers de 
leurs richesses et de l'ancienneté de 
leur origine et conservent entre eux 
et les autres Boyards une séparation 
de rang, qui est déjà beaucoup moins 
marquée parmi la Valaques”. Lunga 
prefaţă istorică a modernităţii la care 
m-am referit şi în care am semnalat 
nu puţine discordanţe culturale 
moldoveneşti10 faţă de învecinata 
Ţară Românească este menită, de 
altminteri, să explice şi fenomene ce 
ţin de „durata lungă” a istoriei. 

Cercetarea regională în spiritul 
unei mai vechi „Landesgeschichte” 
a fost nu demult (2000) temă 
majoră de cercetare la Congresul 
Internaţional de Ştiinţe Istorice de 

la Oslo, unde s-a vorbit cu subiect 
şi predicat11 despre aşa numitul  
„Early Modern Regionalism” – exact 
subiectul meu aici – , cu rădăcini 
geopolitice, economice, sociale 
şi culturale. Sunt rădăcini care se 
regăsesc, sper, şi în abordarea de faţă 
şi care ar putea completa mai vechea 
discuţie a lui P.P. Panaitescu privitoare 
la „dualismul politic românesc”12   
creat de drumurile comerciale 
europene deosebite care traversau 
Moldova şi Ţara Românească şi de 
sistemul hidrografi c diferit al celor 
două principate. Marea rezervă 
funciară din Moldova – în contrast 
cu proprietatea obştilor libere 
din „plaiurile” subcarpatice ale 
Munteniei şi Olteniei, din Buzău până 
în Mehedinţi –, alinierea moldavă 
la mentalitata nobiliară est-central 
europeană - cu totul alta decât 
aplecarea constantă a Ţării Româneşti 
către Balcanii deja supuşi Porţii –, în 
fi ne gustul valah pentru tradiţie şi cel 
moldovean pentru noutate au fost, 
în cele două secole premoderne, 
elemente majore de diferenţiere 
pe care istoricul nu le poate ocoli 
în numele unei unităţi de civilizaţie 
care, evident, există oricum în primul 
rând prin limbă. Afi nitatea balcanică 
a ţinutului dintre Carpaţi şi Dunăre 
este, în mod natural, constanta pe 
care o găsim ilustrată de civilizaţia 
Ţării Româneşti de la lăcaşul bizantin 
al primilor Basarabi de la Argeş – cu 
prototipuri la Constantinopol şi Salonic 
–, la biserica monastică a Coziei – refl ex  
autohtonizat al lăcasurilor sârbeşti de 
pe valea Moravei –, la elegantele ctitorii 
pravoslavnice de la Dealu şi Curtea 
de Argeş cu atâtea împrumuturi 
din moschei turceşti de la Edirne şi 
Stambul13, argumentelor de istorie 
artistică adăugându-se cele din sfera 
tiparului unde era activ la nord de 
Dunăre muntenegreanul Macarie 
şi apoi sârbul Dimitrie Liubavici 
sau din aceea a gustului pentru 
interioare şi costume levantine ale 
deja amintiţilor Mihneşti legaţi de 
arhipeleagul grecesc şi de Veneţia. 

În această lume nobiliară cu 
năzuinţe permanente spre nou vom 
întâlni cazul, elocvent între toate, 
al unui tradiţionalism arhitectonic 
care a ilustrat fără întrerupere timp 
de un secol şi jumătate, de la 1570 
la 1720, o idee dinastică: este vorba 
de preluarea tipului de nartex lărgit 
transformat în necropolă princiară 
de la ctitoria lui Neagoe Basarab 
din Curtea de Argeş la biserica Sf. 
Troiţe din Bucureşti a lui Alexandru 
al II-la Mircea şi Radu Mihnea, 
de la mitropolia bucureşteană a 
lui Constantin Şerban la edifi ciul 
cantacuzinesc de la Cotroceni, de la 
biserica brâncovenească a mănăstirii 

Hurezi – devenită tragic cenotaf – la 
biserica samavolnic dispărută de la 
Văcăreşti a primului fanariot, atât de 
legat de dinastiile anterioare, Nicolae 
Mavrocordat14.

Tradiţionalism valah
şi inovaţie moldavă

Această linie a tradiţiei a evoluat 
în principatul românesc unde 
domnia lui Matei Basarab – întru 
totul contrară celei înnoitoare a 
contemporanului său Vasile Lupu – a 
putut deveni o paradigmă a spiriului 
naţional peste veacuri, cu ideologia 
sa ataşată „începuturilor de ţară” 
şi mitului născând al strămoşului 
Neagoe voievod15. 

Aceeaşi linie tradiţională era 
altoită pe o structură socială mult mai 
fl uidă decât în Moldova,  cu boiernaşi, 
„vătafi  de plai”, „cupeţi” şi meşteşugari 
ctitori de biserici – uneori împreună 
cu mitropoliţi şi mari boieri (lucru de 
neimaginat în Moldova vecină) –, ba 
chiar cu mezalianţe căutate precum 
cele ale Cantacuzinilor şi ale clientelei 
lor, cu ascensiuni rapide de felul celor 
ale Bibeştilor care în secolul al XVIII-
lea făceau comerţ cu porci, vite şi vin 
de Drăgăşani16 iar în cel de al XIX-lea 
dădeau doi principi Ţării Româneşti. 

Această Ţară Românească a 
tradiţiei unde se păstra geloasă într-o 
cheie folclorică adesea, moştenirea 
cărturărească anterioară – cazul cen-
trului de la Râmnic este elocvent –, 
unde noutatea occidentală din pictura 
lăcaşurilor era sever reprimată la 1805 ca 
„urâtă şi neprimită corcire papistăşească” 
– aceasta  chiar în vremea când la Iaşi 
pictau meşteri formaţi la Viena precum 
Eustatie Altini şi Ioan Balomir –, unde 
luxurianţa decorului vegetal zugrăvit pe 
faţadele bucureştene de la Stavropoleos 
răspundea gustului popular pentru 
pitoresc întreţinut până târziu de stihurile 
şi melosul colportate şi „românite” de un 
Anton Pann, erau în chip vădit zona unde 
forţa socială a „stării a treia” a născut o 
veritabilă atmosferă democratică17.

În faţa unei Moldove mereu 
înnoitoare, tradiţionalele Muntenia 
şi Oltenia au avut totuşi, izolate în 
epocă, dar legate între ele, câteva 
paranteze de noutate datorate 
câtorva personalităţi care prin stu-
dii, călătorii sau pur şi simplu gust 
cultural au înscris, între 1640 şi 1700, 
în sfera arhitecturii, a sculpturii 
decorative, a instrucţiei capitole de 
referinţă. Aceasta, nu trebuie uitat, în 
vremea în care un mitropolit precum 
Ştefan I dăruise bisericii sale o icoană 
unde fundalul era un peisaj de 
pictură italienizantă şi avea stemă cu 
elemente de heraldică barocă18, iar 
cărturarul chiot Pantelimon Ligarides, 
catolic ajuns ierarh ortodox înjgheba 
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la Târgovişte o „schola greca e latina 
insegnando a i primi del paese”19.

 
Un prim asemenea capitol a fost 

marcat în plină tradiţie mateină20, 
de cumnatul voievodului, Udrişte 
Năsturel, simpatizantul unor forme de 
cultură catolică, tălmăcitor în slavonă 
a mult celebrei „Imitatio Christi”, carte 
de căpătâi a Occidenului medieval, 
cu siguranţă iniţiatorul operei de 
cioplitor domnesc a sasului sibian 
Elias Nicolai, autorul monumentelor 
funerare ale neamului lui Matei vodă 
de la Târgovişte şi Arnota, lucrate în 
spiritul Renaşterii târzii germane şi 
a preferinţei baroce pentru steme şi 
poeme latineşti, în fi ne ctitor al acelui 
„unicum” arhitectonic din câmpia 
Ilfovului care este reşedinţa nobiliară 
de la Hierăşti ce unea elemente de 
arhitectură ale „Renaşterii înfl orate” 
ardelene cu cele venite din aria 
otomană balcanică21.

Al doilea capitol al noutăţii a 
fost cel datorat puternicului clan 
al Cantacuzinilor, deschişi chiar 
înnoirilor sociale22, descendenţi ai 
postelnicului Constantin – ctitorul 
somptuoaselor case prahovene 
de la Filipeştii de Târg „clădite ca la 
Istanbul”23 – care erau „Constantinus 
Cantacuzenus Constantinopolitanus”, 
studios la Padova, viitor mare stolnic, 
mentor şi apoi felon al princiarului 
său nepot24, interesat de geografi e 
ştiinţifi că – aşa cum o dovedeşte 
tipărirea hărţii Ţării Româneşti 
în Italia la 1700 –, dar şi pentru 
astronomie şi astrologie, creator al 
unei biblioteci de referinţă în epocă25 
sau fratele său spătarul Mihai, ctitorul 
monumentului unicat de rococo 
oriental care este, prin decorul său 
în stuc, bisericile de la Fundeni, ecou 
exotic al unor paravane extrem-
orientale văzute de el, probabil, în 
nordul Italiei şi al perechii sale de la 
1700 cu portalul de factură barocă 
italiană de la Colţea.

Tot o noutate europeană singulară 
va fi  la Mogoşoaia „prinţului aurului” şi 
nepotului cantacuzinesc edifi ciul cu 
loggie de inspiraţie venetă pe care 
Constantin Brâncoveanu a dorit să-l 
numească „palat” – aici, la 1702, în 
pisanie, cuvântul apare pentru întâia 
oară în limba română26 într-o vreme 
în care chiar în Franţa lui Ludovic al 
XIV-lea termenul de „palais” căpăta 
un sens strict aulic27.

 Cu mult cea mai mare parte a 
secolului al XVIII-lea muntenesc avea 
să se prelungească acest fenomen de 
arhitectură rezidenţială cantacuzină 
şi brâncovenească, transformat în epoca 
modernă într-un fapt curent, cu 
osebire în peisajul rural al României 
veacului al XIX-lea28. 

* * *
                       
Un tradiţionalism al Ţării 

Româneşti ce a condus treptat la un 
„democratism” al „stării a treia” – cu 
atâtea legături în târgurile balcanice 
ale Serbiei şi Albaniei, ale Bulgariei 
şi Greciei – şi în care s-a născut de 
fapt liberalismul muntean al unor 
C.A. Rosetti şi Ion C. Brătianu, paralel 
şi contemporan cu o tendinţă 
constantă spre noutate a Moldovei 
care şi-a vădit mereu înclinaţia 
„aristocratică – în relaţie cu nobiliara 
Polonie şi cu Austria imperială – ce  
a izvodit conservatorismul modern 
triumfător în spiritul critic junimist 
al unor Pogor, Carp şi Maiorescu – 
iată  cele două faţete ale civilizaţiei 
româneşti cisalpine în epoca dintre 
„unirea  lui Mihai Bravul şi „unirea” lui 
Cuza. 

Într-o paranteză esenţială şi 
fi nală voi repeta că o altă faţetă, 
aceea transalpină a Transilvaniei 
şi a Banatului nu este, în această 
istorie a civilizaţiei premoderne a 
românilor – cei mai numeroşi acolo, 
dar copleşiţi de alte „nationes” – 
un punct permanent de referinţă. 
„Împrejurarea este datorată, fi reşte, 
inexistenţei, acolo, în secolele XVI, 
XVII şi XVIII – cu  excepţia momentului 
Mihai Viteazul – a  unui stat al 
românilor apt a refl ecta modul de 
viaţă şi ideologia populaţiei  majoritar 
ortodoxă supusă unor dominaţii 
politice şi confesionale: maghiară şi 
austriacă, romano – catolică – unde 
îi găsim pe românii Nicolaus Olahus 
şi Ioan Caioni -, protestanţi - calvini, 
unde îi ştim pe cei doi Mihail Halici – , 
uniată ilustrată exemplar de „Şcoala 
ardeleană” pentru care poporul din 
care ieşea era  „romano valahicus”, 
în timp ce „naţiunile” dominante 
ardelene îl relegau în postura fol-
clorică de „plebs valachica”, ceea 
ce a făcut chiar şi în timpurile 
reformismului iozefi nist, ca ierarhia 
preoţească şi intelectualitatea româ-
nească de credinţă răsăriteană să-şi 
poată pune cu greu o pecete asupra 
faptelor culturale majore din aceste 
două provincii româneşti”29.

Paralel, cele două faţete extra-
carpatice s-au cristalizat tot mai limpede, 
chiar şi antagonic, în continuarea întâlnirii 
oamenilor şi ideilor de la Miazăzi şi de la 
Miazănoapte de Milcov în secolele XVII 
– XVIII, care s-au exprimat în grai tot mai 
cizelat, ele rămânând, după momentul 
unionist de la 1859 şi cu osebire după 
1900, aspecte provinciale ale unei culturi 
tot mai unitare, cu diversitate plină de 
viaţă şi de culoare pe care, ca istorici, 
trebuie să le căutăm, să le explicăm şi să le 
salutăm ca atare.

Note:
1 Souvenirs de voyages et d'études, Paris, 
1852, p. 196.
2 Civilizaţia românilor între medieval şi 
modern. Orizontul imaginii (1550 - 1800), 
I - II, Bucureşti, 1987.
3 Despre prima modernitate a românilor, 
în Academia Română, p. 183 - 206.
4 Şt. Zeletin, Neoliberalismul, ed. a III-a, 
Ed. Scripta, Bucureşti, 1992, p. 23.
5 Gh. Platon, Geneza revoluţiei române de 
la 1848. Introducere la istoria modernă a 
României, Iaşi, 1980, p, 155, 165,  253.
6 Istoria literaturii române de la origini 
până în prezent, ed. a II-a revăzută şi 
adăugită, Al. Piru, Ed. Minerva, Bucureşti, 
1982, p. 814.
7 Opere, XIII, Publicistică 1882 - 1883, 1888 
- 1889, Bucureşti, 1985, p. 34.
8 Idem, Opere XII. Publicistică 1 ianuarie 
- 31 decembrie 1881, Bucureşti, 1985, p. 
266.
9 Pentru toate acestea vezi R. Theodores-
cu, Civilizaţia... I, p. 99 - 117, 187 - 195.
10 Ibidem, p. 261 -264.
11 Pentru secolul al XVIII-lea vezi Idem, II, 
p. 137 - 143, 165 - 170.
12 Proceedings 19th International Con-
gress of Historical Sciences. Oslo, 6 - 13 
august 2000, p. 230 - 235.
13 De ce au fost Ţara Românească şi Moldo-
va ţări separate? în Interpretări româneşti, 
Bucureşti, 1947; Idem, Introducere la isto-
ria culturii româneşti, Bucureşti, 1969, p. 
26, 301 - 304.
14 Pentru toate acestea vezi R. Theodo-
rescu - Un mileniu de artă la Dunărea de 
jos (400 - 1400), Bucureşti, 1976, p. 175-
186, 204-210; Idem, Tolérance et art sacré 
dans les Balkans: Le cas valaque autour de 
1500, în Roumains et balkaniques dans la 
civilisation sud-est europeénne, Bucureşti, 
1999, p. 267-275. A fost luminoasa ipo-
teză a lui Emil Lăzărescu (1967) pe care 
am încercat s-o dezvolt: idem, Câţiva 
„oameni noi”, ctitori medievali, în Itinerarii 
medievale, Bucureşti, 1979, p. 58-62.
15 R. Theodorescu, Despre prima moder-
nitate... .
16 Ibidem p. 195.
17 Ibidem p. 193.
18 Idem, Civilizaţia... II, p. 32
19 R. Theodorescu, Civilizaţia românilor în-
tre medieval şi modern., Orizontul imaginii 
(1550 – 1800). II. Bucureşti, 1987, p. 32.
20 Ibidem, p. 8 şi urm. 
21 Ibidem, p. 38 - 44.
22 Ibidem, p. 65
23 Ibidem, p. 44.
24 Idem, Un veac valah între martiri şi 
trădări, în Studii brâncoveneşti, Bucureşti, 
2014, p. 16 - 17.
25 Idem, Civilizaţia..., p. 66 - 67.
26 Ibidem, p. 130.
27 Idem, Civilizaţia „curială”, în Picătura de 
istorie, Bucureşti, 1999, p. 182.
28 Ibidem, p.132.
29 Idem, Despre..., p. 189.



V
it

ra
liu

  
nr

. 5
2 

- 5
3

oc
to

m
br

ie
 2

02
0

156

Dan Bogdan Hanu: Maestre Dan 
Hatmanu, aș dori, pentru început, să 
conturați principiile care guvernează în 
mod constant spațiul dumneavoastră 
de referință. Concret, să ne oferiți o 
perspectivă proprie asupra fenomenului 
plastic.

Dan Hatmanu: Ce-aș putea să 
vă spun despre pictură? Ea apare din 
nevoia de a descifra enigmele lumii 
din care facem parte, iar pe de altă 
parte, este un prilej de a vorbi despre 
noi înșine, de a ne cunoaște mai bine, 
exteriorizându-ne.

Noi, pictorii, vedem natura cu 
alți ochi decât ceilalți, descoperim 
deosebiri între obiecte care în ochii 
altora par aceleași, astfel că până 
şi subiectul cel mai frecventat își 
păstrează  puritatea şi potențele 
sale. Eu, spre exemplu, încerc să 
aleg clipa care n-a mai fost aleasă 
de nimeni înainte sau caut cel puțin 
să redimensionez un anumit spațiu 
plastic.

După părerea mea, puterea de 
infl uență a picturii este mai pregnantă 
decât aceea a celorlalte arte, impactul 
se produce prin intermediul simțului 

vizual, emoția se transmite nemijlocit, 
direct, ceea ce întreține impresia de 
veridicitate, valoarea falsifi cată este 
ușor depistabilă.

Pictura zilelor noastre nu se 
mai concepe în sine şi pentru sine, 
ci în raport cu un anumit spațiu de 
rezonanță, pictorul asumându-şi critic 
acest mediu de vibrație sensibilă şi de 
meditație estetică.

Succesul nu apare rapid, 
dimpotrivă, deseori te poate învălui 
incertitudinea după o perioadă de 
timp în care nu reușești să stabilești 
niciun reper sigur. Doar plăcerea 
muncii izvorâte din talent alungă 
descurajările, refl ectă modul de a te 
rosti pe tine însuți. Însă toate acestea 
nu sunt decât vagi considerații asupra 
picturii.

D. B. H.: Legat de ceea ce ați 
afi rmat, care credeți că ar putea fi  
“centrii” de identitate, intensitate 
şi densitate ai structurii şi expresiei 
plastice?

D. H.: Aș spune că forma şi 
culoarea. Forma privită ca pat 
germinativ al expresiei plastice. 
Culoarea ca frământare şi neliniște 

primară, ca funcție de transmisie a 
pulsiunilor sinelui, ca “modus vivendi” 
condiționat de straturile profunde 
ale conștiinței şi de nucleele 

Dan Hatmanu: „Arta este o problemă de 
inteligență și de sensibilitate autentică”
interviu realizat de Dan Bogdan Hanu
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arhetipale. Culoarea reprezintă un 
spațiu formativ, matricea, spațiul 
de defi nire. Ea poate fi  exaltată, așa 
cum se întâmplă la expresioniști, 
până la stadiul de explozie, dar acest 
fapt are întotdeauna o determinație 
interioară, refl ectă o necesitate 
organică, el nu poate fi  programatic 
şi elaborat excesiv. Noțiunea de 
culoare locală este, de aceea, foarte 
fl exibilă, ea poate îmbrăca, în cazul 
aceluiași subiect, aspecte dintre cele 
mai contradictorii. Exaltarea trebuie 
să plece întotdeauna de la sentiment, 
altfel apare riscul de a intra pe un 
teritoriu ale cărui legi contravin celor 
proprii.

D. B. H.: Deci, într-o anumită 
măsură, forma ar reprezenta o a 
treia dimensiune a picturii, instituind 
un raport de forțe şi tensiuni – care 
e şi un dialog în același timp – cu 
paleta cromatică şi colaborând la 
structurarea actului compozițional, 
care este simultan produsul şi sursa 
imaginarului. Dar cred că tot aici, 
în acest punct al mărturisirilor, am 
putea intra puțin şi în “laboratoarele” 
kitschului. Kitschul, așa cum poate fi  el 
ascuns sau exhibat de variile schisme şi 
isme prin care arta se m(od)ulează pe 
frecvențele istoriei. 

D. H.: Așa cum afi rma şi Huizinga, 
analistul lui “Homo ludens”, ismul se 
deosebește de stilul în cadrul căruia 
apare, în mod conștient, deliberat, 
ca rezultat al unei voințe anume 
orientate spre o fi nalitate anume. 
Niciunul dintre pictorii care au pus 
bazele tendințelor actuale, n-a creat 
dintr-o simplă necesitate empirică, 
nici măcar din dragoste pentru 
frumos. Schonberg a explicat clar 
acest lucru, afi rmând ca nu frumosul 
intră în relație cu arta, ci realul. 
Autenticitatea provine din interior 
şi este un demers către exterior, ea 
alcătuiește şi propune noi modele, nu 
pentru a fi  copiate întocmai şi mereu, 
ci pentru a dobândi vigoarea şi 
viabilitatea biologică pe care destinul 
le-o solicită. Emoția lăuntrică are un 
destin pro(me)teic şi numai această 
libertate justifi că resursele actului 
artistic.

Kitschul este o noțiune relativ 
nouă, căreia i se da astăzi un alt 
înțeles decât cel care îi fusese 
atribuit mai demult, ca fi ind prostul 
gust, poluant al simțului estetic. În 
realitate, kitschul subsumează o serie 
de produse subartistice, nu lipsite de 
savoare multe din ele, dar contrarii 
principiilor şi normelor estetice: 
decoruri şi cortine de bâlci, ilustrații 
pseudo-populare, ritmuri naive, vechi 
librete de operă, basme caricate cu 
zâne, refrene nătângi etc.

Față de stilurile istorice, şi 
arta naivă constituie un kitsch. 

Henri Douanier Rousseau, datorită 
talentului şi forței sale combinatorii, 
este primul consacrat prin depășirea 
anonimatului la care era condamnat. 
Admitem posibilitatea kitschului de 
a deveni artă autentică, atunci când 
lipsa unei instrucții artistice riguroase 
nu poate decide o mare forță a 
structurii imaginii, cu atât mai mult cu 
cît există şi drumul invers: făcători de 
artă naivă care eșuează în kitsch.

D. B. H.: Căutând să acoperim prin 
dialogul nostru o arie cât mai extinsă a 
semnifi cațiilor actului plastic, așadar ce 
ne puteți mărturisi despre modalitățile 
de implicare ale artistului? Care ar fi  
cele majore? Aceea a angajării politice, 
aceea a viziunii, cea estetică, cea 
terapeutică?

D. H.: După părerea mea, cred 
că în demersul oricărui artist plastic, 
atestarea valorii sale este consecința 
modului în care el își concepe şi 
domină nivelul estetic sau, mai bine 
zis, de calea pe care se circumscrie 
unui areal estetic. Funcția estetică 
este un determinant incontestabil 
în rezolvarea plastică a dilemelor 
existențiale. Este un determinant şi un 
reper constant pentru că structurează 
şi ordonează cel mai limpede şi 
efi cient valențele şi alternativele celui 
care se plasează în spațiul plastic 
şi se defi nește prin intermediul 
acestuia. Nivelul estetic este singurul 
prin care te poți raporta la valoare. 
Cel de angajare politică este, cred, 
o variabilă care poate îmbrăca 
aspecte contradictorii şi nu esențiali. 
El poate oferi o rezultantă a unor 
comenzi sociale ale momentului, 
care să fi e sau nu semnifi cative 
într-un context ulterior. Poate, de 
asemenea, conduce la pompierism, 
dovadă atât de stufoasa, pletorica, 
nu şi substanțiala etapă a realismului 
socialist. Concluzionând, nu cred că 
acesta ar putea fi  considerat un nivel 
de implicare în adevăratul înțeles 
al termenului, ci doar o nuanțare 
accidentală. 

Cât privește funcția terapeutică 
a artei, ea apare strâns legată 
de aceea estetică. O artă care 
convinge poate, are toate șansele, 
să vindece. Există o artă incitantă, 
intens problematizantă, care dizolvă 
dogmele, apatia şi căile obosite, 
secătuite de inerția argumentației. 
Există o artă care calmează prin 
confruntarea pe care o propune, 
cu suprafețe purtătoare de distilări 
profunde, de liniște imaterială – şi mă 
gândesc aici la ciclul “lacurilor” lui Ion 
Nicodim – , o artă intens senzorială, 
care oferă puncte de sprijin imediate 
simțurilor, o artă a spațiului intim. 
Desigur, funcția terapeutică a artei 
se poate manifesta şi inconștient, ca 
reglare subliminală, ea poate surveni 

ca urmare a persuasiunii exercitate de 
amalgamul de idei şi senzații asupra 
modalității expresive.

Aș mai adăuga, în trecere, şi 
reversul funcției terapeutice, ipostaza 
de agresor a artei, așa cum apare ea 
mai ales în ultimul timp, în formele 
cele mai neconvenționale, ceea ce 
nu ar fi  condamnabil, ba dimpotrivă, 
dacă deturnarea experimentului spre 
nihilism şi exhibiționism nu ar fi , în 
ultima vreme, susținută şi promovată 
drept „cale regală”.

D. B. H.: Dacă tot am ajuns la 
ritualuri poncife, periferice, care își 
revendică o fi liație artistică, în schimb 
se erijează puternic spre patologic 
şi elucubrant, să încercăm o ușoară 
corecție a direcţiei şi să ne îndreptăm 
asupra perifericului benefi c – puterea 
picturii de a crea conotații, de a se 
ramifi ca spre alte zone ale spiritualității, 
o resimțiți ca pe o imixtiune a 
speculativului, a neesențialului sau ca 
pe o revitalizare a produsului artistic, o 
binevenită „iradiere” a mediului social 
dinspre artă?

D. H.: În ansamblul artei moderne 
contemporane, creația plastică 
devine tot mai mult o problemă 
de inteligență şi de sensibilitate 
autentică, deschisă interferențelor 
de tot felul şi mai puțin un solitar 
exercițiu de virtuozitate şi inspirație. 
Datorită infl uențelor puternice pe 
care astăzi știința, fi lozofi a, literatura, 
le exercită asupra artei, creatorul, afl at 
sub presiunea acestor tentații, care se 
transformă în impulsuri, caută să se 
integreze acestor interferențe, să-şi 
sincronizeze instrumentele şi sunetul 
lor în acest concert, fără a renunța la 
specifi citate.

Relațiile, atât cele sociale, cât 
şi cele care se stabilesc la nivelul 
procesualității mentale, cu un grad 
mare de subiectivitate, necesită o 
cunoaștere mobilă şi o conștiință 
critică şi integratoare. Formele de 
reprezentare artistică au devenit mult 
mai complexe, ceea ce, automat, 
a sporit şi diversitatea conotațiilor 
posibile. Rațiunea, intuiția, își au 
fi ecare rolul său bine defi nit. Chiar un 
artist cu metodă explicită, cum a fost 
Brecht, nu acționa eminamente în 
sfera raționalului, ci şi prin sensibilitate 
şi sugestie. În ce privește proporția 
dintre cele două componente, nu se 
pot da rețete. Ar fi  şi contraproductiv.

Revenind mai aproape de 
întrebarea pe care mi-ați adresat-o 
aș înclina să afi rm că puterea artei 
de a crea conotații este în general 
benefi că, iar sensul său poate fi  
tratat ca plurivoc. Aici mă gândesc 
îndeosebi la teoria „operei deschise” 
a lui Umberto Eco, la argumentarea 
impecabilă a originalei sale poziții, 
care implică sugerarea direcțiilor pe 
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care consumatorul de artă se înscrie, 
devenind el însuși coparticipant la 
actul artistic, realizând momentul 
în care poate opta, poate decide, 
poate continua şi cum anume. Cât 
privește speculațiile, dacă acestea 
sunt pertinente, de către cunoscători 
sau, de ce nu, vizionarii cu capacitați 
intuitive deosebite, ele nu pot decât 
să ajute şi să deschidă alte orizonturi, 
fi gurând deja în codul genetic al 
operei.

D. B. H.: Împingând lucrurile mai 
departe, v-aș întreba dacă arta plastică 
este un mod de a asuma timpul? Şi 
dacă ea poate constitui un mod de a 
crea spațiu într-un timp mai mereu, 
atât obiectiv cât şi subiectiv, insufi cient? 
Mă refer aici la diferența dintre a ți se 
repartiza un spațiu cu care poți fi  inițial 
în acord sau nu şi a creea tu însuți 
spațiul propriu, protector şi promotor 
totodată, loc al transfi gurărilor 
perpetue?

D. H.: Îmi revine, odată cu această 
întrebare, o idee mai veche: aceea că 
muzeele suspendă timpul. Suspendă 
timpul în sensul unor acumulări, nu 
în acela al unei epuizări. Muzeele sunt 
spații fi nite în care cel care intră este 
invitat să se confrunte cu o diversitate 
fantastică de lumi, care fac timpul 
să se dilate, la fel şi spațiul. Spațiul 
deschis de lucrările dintr-un muzeu 
este infi nit mai întins decât acela real, 
al muzeului…

D. B. H.: Este, așadar, un spațiu 
interior în primul rând, al creatorului, 
este un spațiu inițiatic, de rezonanță, în 
care are loc actul creator şi este apoi un 
spațiu virtual, un spațiu deschis dacă e 
să revenim la Eco, al semnifi cațiilor, pe 
care creatorul le intuiește doar parțial, 
un spațiu al latențelor şi al conexiunilor 
ulterioare. Actul creator generează şi 
valorizează o serie de spații verigă care 
se juxtapun, fi ecare din ele nu mai puțin 
vital însă.

D. H.: Da, aşa este. El pornește 
de la un arhetip legat de un timp şi 
un spațiu concret, lucru în genere 
introdus prin titlul lucrării, după care 
se desprinde şi totul intră cumva într-o 
ordine a virtualităților, a posibilului, 
sferă atât de complexă încât cred că 
ar trebui să apelăm la un teoretician 
al fi lozofi ei artei. Şi nu la oricare.

D. B. H.: Aveți dreptate. Nu-i 
putem cere timpului să se dilate 
prea mult, vorbesc în afara actului 
creator. Am observat însă că lucrările 
dumneavoastră, indiferent de perioada 
căreia îi aparțin, au această calitate 
de a obliga timpul să se condenseze 
şi să se dilate, paradoxal, aproape 
concomitent şi să-şi creeze spațiul lor 
propriu. În altă ordine de idei, maniera 
dumneavoastră de abordare şi redare a 
înregistrat o serie de modifi cări marcate 
de căutarea unor alte căi de exprimare, 

tehnic vorbind, dar şi ca atitudine față 
de substanța subiectului ales.

D. H.: Identitatea profundă a artei 
este formată din antinomii. O astfel de 
antinomie constitutivă este opoziția 
dintre abstractizare şi concretizare. 
Putem descifra o dispoziție de a se 
apropia de lumea cristalelor, pentru 
ca, într-un alt context, să constatăm 
tendința contrară a sensibilității de a 
se transpune în zonele de existență 
ale organicului. În cel dintâi caz, 
fi ința se îndepărtează de aspectul 
fanic, sensibilitatea se distanțează 
de lumea reală spre a stabili o 
legătura cu domeniile problematice 
ale existenței anorganice, spre 
abstractizare, o îndepărtare dar şi o 
transpunere în alcătuirea reticulară a 
lumii anorganice, ceea ce presupune 
un înalt nivel de invenție formală. 
Cu toate acestea, orice invenție 
presupune un temei. Omul nu poate 
fi  în măsură sa depășească întru 
totul propria condiție. El încearcă să 
descifreze rosturi adânci şi încărcate 
de sensuri.

Astfel, în ciclul de lucrări „Om 
şi sentiment”, am plecat de la idei 
fi losofi ce: omul şi raporturile sale cu 
natura, cu cosmosul care îl obligă la 
o continuă redefi nire şi pe care vrea, 
la rândul său, să-l modifi ce. Omul şi 
raporturile sale cu ceilalți, omul şi 
raporturile sale cu sinele şi eul său.

Sentimentul dezvoltat la 
impactul cu natura, de care sunt 
stăpânit, departe de a fi  reductibil la 
un fenomen estetic, are determinări 
şi trăsături sociologice complexe, ca 
de exemplu tendința de reestetizare 
a ambientului. Un refugiu care 
recurge la un paradis pierdut, unde 
domnesc legile naturale, ontice, ale 
armoniei culorilor, formelor, spațiilor. 
Asistând la spectacolul naturii sunt 
în permanență impresionat de 
neîncetata creație ce se desfășoară 
sub ochii mei şi încerc sa transfer 
propriile mele însușiri asupra 
ambientului, pentru a-i oferi relief şi 
semnifi cație.

D. B. H.: Codifi carea plastică, relativ 
la diversele maniere ale limbajului plastic, 
este un proces preferabil a se produce în 
planul conceptual sau în acela, cu mai 
multe grade de libertate, al imaginii? Vă 
pun această întrebare tocmai pentru 
a afl a dacă intervenția, amprenta 
creatorului este premergătoare lucrului 
efectiv pe pânză.

D. H.: În ce mă privește, cred că la 
nivelul imaginii. Asta întrucât artistul 
este legat fundamental de vizual, de 
imagine. Arta autentică, o spuneam 
şi ceva mai înainte, nu este bine să se 
supună, dincolo de orice limite, unui 
program, ea nu își poate premedita la 
nesfârșit efectele, nu se poate mărgini 
doar la a-şi promova cu obstinație o 

miză sau alta, ea trebuie să conțină 
o importantă doză de gratuitate 
spirituală. Altfel, ar devia ireversibil 
spre știință, spre geometrie. Am 
simți atunci în primul rând răceala 
instrumentală. Este aici vorba de 
limbajul plastic care se transmite 
prin imagine şi care, la rândul său, 
face posibilă fi ințarea imaginii. Acest 
limbaj ține, fi rește, şi de concept, dar 
nu trebuie teoretizat excesiv de cel 
care-l propune. Întrebarea este foarte 
subtilă, cred însă că nu putem trasa 
domenii tranșante. Elaborarea vine 
din concept, care, astfel, nu poate fi  
exclus de la paternitatea codifi cării. 
Imaginea trebuie să se muleze pe o 
idee, dar depinde de ea cum aceasta 
din urmă este transmisă şi receptată. 
Rămân deci la părerea ca esențială 
este imaginea. Imaginea întrupată 
prin culoare şi formă.

D. B. H.: Despre lupta cu suprafața, 
despre exorcizarea şi cucerirea petei 
(încă) albe, ce ne puteți spune? Există în 
entitatea pânzei neacoperite de culoare, 
virgină încă, ceva care se împotrivește 
actului artistic, o forță subversivă sau 
doar atracția halucinantă a abisului 
alb? Spun asta gândindu-mă la 
Brâncuși, care susținea că este mai greu 
a te pune în starea de lucru decât să 
lucrezi efectiv sau chiar la Picasso care, 
afl ându-se în fața pânzei neatinse de 
culoare, mărturisea că simte o senzație 
similară plonjării în gol. Este această 
suprafață de lucru un spațiu-capcană?

D. H.: Există şi ar putea fi  invocată 
o întreagă anecdotică în acest sens. 
Cert este că unii artiști nu puteau 
intra în starea de lucru pentru că 
geometria hârtiei, a pânzei, îi inhiba. 
Se poate vorbi deci şi despre neantul, 
increatul, pe care le conținea o 
suprafață albă, deschisă tuturor 
posibilităților. Michelangelo spunea 
că bucățile de piatră pe care şi le 
alegea, conțineau întotdeauna, în 
substanța lor, în mineralitatea lor 
enigmatică, viitoarele sale lucrări. 
Revenind la artiștii pentru care 
suprafața constituie un obstacol, 
mulți dintre ei începeau prin a o 
acoperi cu tușe haotice, începând cu 
marginile. Acest ritual secret, această 
exorcizare, făcea ca pânza sa devină 
un element plastic, să vibreze şi să 
transmită vibrați, să comunice cu acela 
care o acoperea. Se stabilea astfel o 
relație de incitare de la suprafață spre 
creator. Dar, şi aici ca şi în alte cazuri, 
nu există formule. Sau, mai bine zis, 
există formule, dar nu există rețete. 
Iar formulele trebuie adaptate temei 
propuse. Rigurozitatea preparativelor 
poate conduce uneori la o uscăciune, 
la o ariditate a operei. Aceste ritualuri, 
în măsura în care există sau nu, în 
măsura în care sunt respectate sau nu, 
nu trebuie separate de obiectiv. Altfel 
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ele nu reprezintă decât o asezonare 
mai mult sau mai puțin picantă a 
propriei biografi i.  

D. B. H.: Undeva, în „Jurnal de idei”, 
Noica vorbește despre posibilitatea de 
„a-ți aminti de lucruri pe care nu le-ai 
știut niciodată”. Credeți că acesta poate 
fi  un mod de a exista al creatorului de 
imagini?

D. H.: Este vorba de un anumit tip 
semantic inclus în datele interioare, 
native, ale personalității artistice, în 
sinele şi ego-ul artistului. Este tocmai 
ceea ce susțineam anterior, atunci 
când vorbeam despre posibilitatea 
de a crea spațiu în timp şi valențele 
care derivă de aici. Creatorul își 
poate aminti lucruri pe care nu le-a 
știut niciodată pentru că imaginea, 
odată conturată, poate crea lumi în 
descifrarea cărora pornești tu însuți şi 
totuși altul decât cel care erai atunci 
când ai elaborat imaginea în forma 
defi nitivă. Poate că Noica vorbește 
aici despre eul periferic, despre un 
câmp de receptare în care artistul se 
afl ă mereu. Despre cât de puțin ne 
cunoaștem conștient şi cât de mult 
ne lipsim de noi înșine.

D. B. H.: Tot Noica afi rma, 
întrucâtva apodictic, că: „Mizeria se 
afl ă în noi înșine”. Poate exista, în opinia 
dumneavoastră, o corelație între 
această constatare şi exodul de oameni 
de artă, şi nu numai, din ultimele 
decenii? Există locuri predestinate, 
unde fl uxul personalității creatoare 

rămâne imun la tendințele de dispersie 
şi atomizare?

D. H.: Eu cred că opera depinde 
în primul rând de ceea ce se petrece 
în interior. De gradele de libertate 
care se stabilesc aici. În arta modernă 
apar curente care se îndepărtează 
de ideea, de accepțiunea curentă 
şi clasică a noțiunii de „muzeu”. Eu 
continui să mă apropii de ea. Îmi 
întregesc şi reîmprospătez totodată 
lumea interioară prin călătorii. Cred 
că esențial este ceea ce ai de spus şi 
preocupările care derivă de aici şi care 
țin de felul în care exprimi emoțiile. 
Suportul material al acestei exprimări 
nu este determinant în economia 
actului artistic. Şi cu aceasta am 
răspuns la întrebare. Sursa se afl ă în 
noi, indiferent dacă este vorba de 
zgură sau diamante. Trebuie să facem 
efortul de a ne cunoaște, de a înlătura 
şi ultimul strat de fard.

D. B. H.: Obsesia este o formă prin 
care sinele își instaurează dominația 
asupra eului, obligându-l să țină cont 
într-o mai mică măsură de super-
ego. Ea poate conduce la un impas, 
dar se şi poate converti într-o treaptă 
ascendentă. Există aproape o legendă, 
care are şi un revers, în legătură cu 
variantele obsedante ale lucrării „Joc 
de copii”. Vă solicit un mic efort întru 
deconspirare. 

D. H.: Practica şi experiența 
percepției estetice, ca şi studiile de 
specialitate asupra sensibilității, 

au dovedit că unicitatea nu este 
întotdeauna totală, monadică şi că 
repetarea este posibilă şi nu rareori 
valoroasă, aşa încât a ne plasa pe 
pozițiile unui purism exagerat este 
contraproductiv.  Este fi rească tendința 
specifi că de a păstra ceea ce printr-un 
îndelungat efort de autonomizare 
s-a dobândit. Unicatul şi seria ajung 
astfel să coexiste, iar acest mariaj nu 
trebuie considerat un compromis. 
Sensibilitatea contemporană, obiș-
nuită cu asemenea dihotomii, o va 
accepta şi pe aceasta, absolvind-o 
de acuza de atentat la condiția artei. 
În antichitate, numeroase construcții 
sau monumente plecau de la același 
model, iar în muzică sunt răspândite 
variațiunile pe aceeași temă, pentru 
a nu mai vorbi de pictorii care își 
copiau tablourile în mai multe 
exemplare. Parfumul personalității lor 
se păstrează în toate.

D. B. H.: Pentru că un fi nal, 
mai mult sau mai puțin deschis, au 
până la urmă toate dialogurile, v-aș 
ruga, nu înainte de a vă mulțumi 
pentru răbdarea şi solicitudinea 
dumneavoastră, să schițați, pe scurt, 
un credo.

D. H.: Mă consider un artist 
modern, dar sunt în afara artei 
încărcate de refl exe exhibiționiste. 
Sunt dotat cu sensibilitate şi 
subtilitate, cu ironie, autoironie şi cu 
înclinații spre o înțelegere intelectuală 
a procesului artistic. Sunt împotriva 
oricărei forme de conformism. 
Sunt încărcat cu o mare tensiune 
şi necesitate de reînnoire, aspirație 
către lirism şi nostalgia copilului de 
odinioară.

(Interviu realizat de Dan Bogdan 
Hanu în toamna anului 1993, inclus 
în albumul aniversar Dan Hatmanu, 
Editura ARC 2000, București, 2005, 
revizuit şi actualizat în toamna 
anului 2016). 
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Nu mai știu când am intrat prima 
oară în fosta casă de oaspeți ceaușistă, 
dar cert e că după transformarea ei 
în Centrul de Cultură și Arte „George 
Apostu“ m-am numărat printre cei 
prezenți la mai toate manifestările 
inițiate sau găzduite de acesta. 
Începând cu 1999, ipostaza de privitor 
și observator de până atunci s-a 
metamorfozat în cea de colaborator 
al periodicului Vitraliu, iar odată cu 
numărul său din august 2002 în cea de 
redactor-șef al acestuia. O experiență 
frumoasă, benefi că de ambele părți, 
și care s-a întins pe durata a trei ani, 
atribuțiile mele în această calitate 
încetând în decembrie 2005, la fel 
de brusc și din senin cum fusese 
și învestirea. Numărul din aprilie 
2006 consemnează ultima apariție 
în colectivul redacțional, dar odată 
consolidate lucrurile se vede că nu 
mai era nevoie de mine, așa că mi-am 
văzut de treabă, ca de obicei, și am 
continuat să urmăresc atât activitățile 
instituției, cât și evoluția publicației, 
la care, sporadic, am mai colaborat. 
Primind acum invitația de a scrie 
câteva impresii la ceas aniversar, 
m-am gândit că mai nimerit e să 
inserez unele secvențe din jurnalele 
mele, care de-a lungul celor 30 de ani 
nu au fost puține. Am ales doar câteva 
din ultima perioadă, cu mențiunea că 
toate consemnările mele diaristice 
au fost transcrise „la cald“, cum se 

spune, și că ele au, inevitabil, o doză 
de subiectivitate, care n-ar trebui 
să supere pe nimeni. Pe scurt, viață 
lungă și „La mulți ani!“

 
Marți, 31 mai 2016
Plouă, plouă, plouă... Săptămână 

nouă, dar s-a dus și mai, umblând 
pe alt plai, trecând iară Prutul, după 
patru ani și făcându-i o surpriză și mai 
mare Claudiei, care s-a trezit sunată 
de la Chișinău.

Am ajuns vineri, 20 mai, cu trupa 
Centrului Internațional de Cultură 
și Arte „George Apostu“, care a doua 
zi avea să prezinte, la sala Teatrului 
„Luceafărul“, Spectacolul cărții, spec- 
tacolul lumii Omar Khayyãm, o 
producție imaginată și regizată de 
actorul Geo Popa după Rubaiate(le) 
traduse de Gheorghe Iorga.

Oferită, în premieră, la sediul 
din Bacău, aceasta a fost urmărită cu 
mare emoție, într-o liniște deplină, de 
peste 100 de iubitori ai frumosului, 
între care i-am zărit pe academicienii 
Valeriu Matei, directorul Institutului 
Cultural Român „Mihai Eminescu“, 
și Nicolae Dabija, redactorul-șef al 
revistei „Literatura și arta“, pictorul 
Dumitru Bolboceanu, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici din Republica 
Moldova, regizorul Ion Ungureanu, 
fost ministru al Culturii, prof. univ. dr. 
hab. Valerian Dorogan, prorector al 
Universității Tehnice a Moldovei ș.a. 

Un spectacol excepțional, ce i-a adus la 
rampă, alături de inițiator, pe muzicianul 
iranian Amir Heidarkhodaee, maestru 
al setarului și tamburului, pe dansatorii 
Bianca Bor și Cristian Osoloș și pe 
traducătorul din persană al rubaiatelor 
poetului omagiat.

M-am bucurat alături de cei 
prezenți, dar mai întâi m-am bucurat 
de revederea cu fi nii, la care am rămas 
toată seara de vineri, golind cu Eugen, 
după o cină încropită în grabă, două 
ulcele de vin din producție proprie 
și stând la taclale până după miezul 
nopții.

Schimbul intercultural Bacău-
Chișinău a continuat duminică dimi-
neața, la sediul Uniunii Scriitorilor, 
unde în prezența unei asistențe mult 
mai restrânse a avut loc dezbaterea 
cu tema Rolul și locul literaturii 
române în literatura universală. De 
data aceasta, protagoniști au fost 
câțiva dintre scriitorii de pe ambele 
maluri ale Prutului, provocați să facă 
o incursiune în istoria traducerilor 
din și în literatura română de către 
inițiatorul întregii acțiuni, același 
omniprezent Gheorghe Geo Popa. 

După concisa și elocventa 
introducere în temă, întreprinsă de 
criticul Adrian Jicu, lector universitar 
la Universitatea „Vasile Alecsandri“ 
din Bacău, traducătorul Gheorghe 
Iorga a îndreptat atenția audienței 
spre traducerile sale din literatura 
persană, dintre care a adus la Chișinău 
volumele Îngropat de viu și Bufnița 
oarbă de Sãdegh Hedãyat, Să dăm 
crezare începutului de anotimp rece 
de Forugh Farrokhzãd și Rubaiate de 
Omar Khayyãm, pe care le-a oferit 
apoi cu generozitate celor dornici de 

Centrul Apostu din... jurnale
Cornel Galben
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lectură, alături de revistele Ateneu, 
Credința ortodoxă și Vitraliu.  

Cu opinii incitante au intrat în 
dialog poetul Arcadie Suceveanu, 
președintele Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova, Vasile Malanețchi, 
directorul Muzeului Național de Li- 
teratură „Mihail Kogălniceanu“ din 
Chișinău, poeții Valeriu Matei și 
Nichita Danilov, directorul și, respectiv, 
directorul adjunct ai Institutului Cul-
tural Român „Mihai Eminescu“ din 
Capitala moldavă, prozatorul Vladimir 
Beșleagă, poeta Maria Augustina 
Hâncu ș.a 

Împreună cu operatorul Adrian 
Racoș, am făcut, în ambele zile, o 
suită de interviuri pentru Televiziunea 
Literară, printre cei chestionați în 
legătură cu evenimentele numărân-
du-se Nicolae Dabija, Ion Ungureanu, 
Valeriu Matei, Gheorghe Iorga, Valerian 
Dorogan, Vasile Malanețchi, Maria 
Augustina Hâncu...

M-am întâlnit cu acest prilej și 
cu prozatorul Iacob Florea, referent 
principal relații la I.C.R., căruia 
i-am dăruit jurnalul 1000 de pași, 
pe exemplare ale aceleași cărți 
mai oferind autografe poetului 
Valeriu Matei, directorului Muzeului 
Literaturii și cititorilor colecțiilor 
acestuia, primind la rândul meu o 
carte de la poeta Maria Augustina 
Hâncu.

Sâmbătă, 1 octombrie 2016
Brumărel a debutat cu slujba 

dedicată Acoperământului Maicii 
Domnului și a continuat, la Biserica 
„Sfântul Ioan“, cu ceea ce ar fi  
trebuit să fi e colocviul Rolul creației 
literare în creștinism. Cum Victor 
Munteanu, „strălucitul organizator 
al acestui eveniment“ (Geo Vasile), 
s-a mulțumit, în calitatea sa de 
moderator, să dea cuvântul invitaților, 
colocviul s-a transformat într-un 
recital de poezie mai mult sau mai 
puțin religioasă, pigmentat din 
când în când de cântecele liturgice 
interpretate de soprana Claudia 
Vasilache și, izolat, de intervenții 
aplicate (Constantin Parascan, despre 
preoția lui Ion Creangă; Culiță Ioan 
Ușurelu, opinii ale scriitorilor în relația 
cu Dumnezeu). Alături de cei deja 
amintiți, un semn al credinței lor au 
mărturisit: Radu Florescu, Ioan S. Pop, 
Gellu Dorian, Olimpiu Nușfelean, 
Vasile Spiridon, Dumitru Brăneanu, 
Nicolae Panaite (ne-a invitat să-l citim 
pe Nichifor Crainic), Estera Nicolescu, 
Ioan Neacșu, Daniel Nicolescu, Mioara 
Băluță, Theodor George Calcan, 
Ștefan Balău, Dan Iacob, Ion Timaru și 
Cecilia Moldovan. 

În ce mă privește, am adus 
în centrul atenției rolul jucat de 
creștinism în creația poeților închi-
sorilor, cu accent pe poezia lui Petru 
Baciu și Radu Gyr.  

Cam în aceeași formulă ne-am 
reunit, după-amiază, la Centrul de 
Cultură „George Apostu“, acolo unde 
s-au acordat premiile și actorul Geo 
Popa a ieșit iarăși în evidență, de data 
aceasta cu un reușit colaj din creația 
lui Bacovia. Și aici s-au acordat trei serii 
de premii, printre laureați numărân-
du-se Calistrat Costin, Theodor George 
Calcan (distinși cu Premiul Fundației 
Culturale „Familia Lecca“), Ștefan Balău, 
Ion Timaru, Adrian Lungu (Premiul 
Fundației Culturale „Georgeta și Mircea 
Cancicov“), Ion Fercu și Maria Burcă 
(Premiul Festivalului-Concurs Național 
de Creație Literară „Avangarda XXII“). 
I-am reținut doar pe băcăuani și mai 
consemnez surpriza produsă de 
Florin Țuțuianu, care, în deschiderea 
festivității, a interpretat o aplaudată 
melodie pe versurile mele: Piatră de 
nepiatră. 

Sâmbătă, 22 aprilie 2017
De dimineață am adăugat câteva 

referințe la bibliografi a mea, apoi, la 
10.30, am pornit spre SIF Moldova, 
unde, la Sala „Nicu Enea“, urma să se 
deruleze un nou spectacol al cărții. 
Inclus în cadrul Zilelor Centrului 
„George Apostu“, acesta i-a avut ca 
protagoniști pe universitara Nicoleta 
Popa Blanariu și pe criticul Liviu 
Chiscop, care și-au lansat noile apariții 
editoriale: Când literatura comparată 
pretinde că se destramă și, respectiv, 

Prozatorul Bacovia. Cele două volume 
ale conferențiarei au fost prezentate, 
doct, de colega de la Facultatea de 
Litere, Simina Mastacan, și, tangențial, 
de criticul Constantin Călin, cel care a 
lăsat impresia că nu a citit decât pe 
sărite tomurile autoarei, salvându-se, 
în schimb, cu incursiunea în istoria 
disciplinei, la noi și aiurea (cu trimiteri 
la Tudor Vianu și la Alexandru Dima) și 
cu parada de erudiție. Ne-a și testat, 
întrebându-ne dacă știm prenumele 
lui Étienne, ne-a citit apoi Pavilionul 
de jad și La o ceașcă de vin de Li Tai-
pe, în traducerea lui Eusebiu Camilar, 
și ne-a impresionat cu un portret de 
Albă ca Zăpada când a atins-o prințul 
al fostei colege, la care a sesizat o 
schimbare de orizont și de limbaj, a 
remarcat bibliografi a impresionantă 
și nivelul general al cărții (e pentru un 
cititor inteligent).

Despre plăcerea dumiririi la 
Liviu Chiscop și straneitatea prozei 
bacoviene a vorbit, cu o similară paradă 
de erudiție, Nicoleta Popa Blanariu, 
urmată de poeta Cecilia Moldovan, 
care a ajuns la concluzia că a avut de 
a face cu o carte absolut de istoriografi e 
literară. 

Pe fi nal, fi lozoful Alexandru 
Boboc a ținut morțiș să-și spună 
punctul de vedere, divagând despre 
Vianu, Dima, Călinescu, „maestrul“ 
Geo Popa, poetul Petrușcă și, ici-colo, 
despre cât a reușit să citească din 
volumele comparatistei.

Cuvinte despre manifestare au 
mai rostit „maestrul“ și Costel Ceocea, 
președintele SIF Moldova, prezenți 
în prim-plan și după-amiază, la Sala 
Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora“, 
unde spectacolul cărții a continuat cu 
lansarea volumului Mehrāb (cele mai 
frumoase poezii) de Sohrāb Sepehri, 
în traducerea din persană a lui 
Gheorghe Iorga, prezentat de criticul 
Adrian Jicu și ilustrat cu poeme 
interpretate de Geo Popa.

Seara s-a încheiat cu ceremonia 
de decernare a Marelui Premiu 
„George Apostu“, care a revenit în 
acest an istoricului Ioan Mitrea, și cu 
un concert de gală, oferit de Orchestra 
de Cameră a Filarmonicii băcăuane.

Sâmbătă, 21 octombrie 2017
Din nou la Centrul Apostu, de data 

aceasta ca invitat în cadrul proiectului 
„Facerea și devenirea județului Bacău 
în 7 zile“, inițiat de profesoara Simona 
Andreea Șova, directoarea adjunctă 
de la Colegiul Tehnic de Comunicații 
„Nicolae Vasilescu-Karpen“.

Alături de alți scriitori băcăuani 
am fost inclus în cadrul programului 
celei de a 6-a zi – Dimensiuni cultural-
religioase –, vorbind asistenței despre 
personalitatea prozatorului George 
Bălăiță.

Având un sumar extrem de 
stufos, pe măsură ce se bifa un 
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punct din pliant dispăreau și actanții, 
astfel că spre fi nal sala era aproape 
goală. Cel mai expeditiv a fost Ioan 
Dănilă, care în loc de expozeul despre 
restaurarea demnității culturale a oferit 
organizatorilor cartea sa consacrată 
Casei „Vasile Alecsandri“. L-a imitat 
Cristina Ștefan, care a dăruit, la rându-i, 
una din antologiile editate, dar a spus 
și câteva cuvinte despre Cenaclul Lira 
21, fondat în 2008. Sintetic a fost și 
traducătorul Gheorghe Iorga, când a 
venit vorba despre literatura persană 
în spațiul cultural băcăuan, dar și când 
l-a prezentat pe caricaturistul VEM. 
Dan Petrușcă, în schimb, a citit din 
eseurile despre Solomon Marcus și 
George Apostu, iar Liviu Chiscop a 
glosat mai mult pe marginea poeziei 
labișiene decât despre localismul 
creator la Bacovia. „O mare durere“, 
ca să-i folosesc expresia, a fost 
lamentația părintelui Ștefan Chelaru, 
care a înșirat micile asupriri îndurate 
de el ieri și azi, în timp ce vicarul 
Laurențiu Luca a vrut să ne catehizeze 
vorbind ca să se audă despre un 
subiect pe care nu l-a trăit decât din 
lecturi, familia perfectă. N-am rezistat 
decât 2 ore și 40 de minute, așa că la 
13.40 am părăsit și eu sala, pierzând 
ultimele 5 puncte, însă câștigând 
câteva zeci de minute pentru lecturi.

Vineri, 27 octombrie 2017
Dacă ieri am urmărit Sfânta 

Liturghie la Biserica „Sfânta Treime“, 
azi am fost prezent la Biserica „Sfântul 
Ioan Botezătorul“, după care m-am 
întors la tenis, asistând la o nouă 
înfrângere a Simonei, care a ratat 
astfel nu doar califi carea în semifi nale, 
ci și păstrarea primei poziții în cla-
sament. Îi rămâne, totuși, o șansă, 
însă e la mâna Pliskovei. 

Seara, la Centrul de Cultură 
„George Apostu“, mi-am lansat noua 
carte. Un fel de a spune, pentru că în 
centrul atenției a fost Stelian Preda, 
care a și acordat autografe! L-am 
lăsat să-și trăiască momentul său 
de glorie, continuat, la restaurantul 
sponsorului, cu o masă festivă.

Încă o veste care m-a bulversat: ieri 
a murit compozitorul Liviu Dănceanu!

Luni, 23 aprilie 2018
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 

a fost sărbătorit nu doar în Biserică, 
ci și la Centrul de Cultură și Arte 
„George Apostu“, unde s-a derulat 
cea de a XXIII-a ediție a zilei acestuia. 
Programul a inclus vernisarea re-
trospectivei pictorului Ion Văsâi, 
prezentată de criticul Pavel Șușară, 
lansarea albumului de artă al moi-
neșteanului și a noului număr al revistei 
Vitraliu, recitalul de chitară susținut 
de Costin Soare și lansarea volumului 
Hãdji Ãghã de Sãdegh Hedãyat, 
tradus din persană de Gheorghe 
Iorga și recomandat publicului de 

criticii Constantin Călin și Adrian Jicu. 
O zi frumoasă sub toate aspectele, 

care a culminat cu fi nalizarea lecturii 
volumului Eseuri despre om și epocă, 
prima parte din Dosarul Bacovia 
(Editura Agora, Bacău, 1999, 484 
pagini), pe care bacovianologul 
Constantin Călin a reușit să-l încheie 
la fi nalul anului trecut, după un 
travaliu de câteva decenii.

Vineri, 27 iulie 2018
Cu 7 ani în urmă, pe 27 iulie, 

sufl etul mamei a fost chemat la 
Domnul. Rememorând acele triste clipe, 
n-am fost în stare nici azi să fac prea 
multe, mulțumindu-mă doar să adaug 
alte câteva date la fișa violonistului 
Ioan Drăgoi și să consemnez mai 
multe referințe bibliografice necesare 
dicționarelor.

La ora 16.15, am pornit-o 
spre Centrul de Cultură „George 
Apostu“, unde peste trei sferturi 
de oră a fost vernisată expoziția cu 
lucrările participanților la Rezidența 
internațională de sculptură „Albastru“, 
ce l-a avut curator pe Maxim Dumitraș 
și la care au participat japonezul 
Yoshin Ogata, spaniolul Amancio 
Gonzalez Andres și românul Napoleon 
Tiron. Fiecare în parte a îmbogățit 
patrimoniul Centrului cu câte trei 
sculpturi în lemn, expuse acum în 
spațiul de sub terasa clădirii și care, 
din câte am înțeles, se va transforma 
în Galeria „Albastru“. 

Lume bună, între remarcați 
numărându-se pictorii Ilie Boca, 
Ion Văsâi, Dumitru Macovei, Dionis 

Pușcuță, Mihai Chiuaru, Ion Burlacu, 
Geanina Ivu, caricaturistul Constantin 
Ciosu, poeții Dan Petrușcă, Val Mănescu, 
Viorel Costea și Cecilia Moldovan, 
criticul Adrian Jicu, ateneistele Carmen 
Mihalache și Violeta Savu, economistul 
Ioan Mocanu, medicul Vasile Palade, 
actrița Constanța Zmeu ș.a., salutați de 
Gheorghe Popa, ceva mai reținut ca 
altă dată, însă la fel de acid pe fi nal cu 
ofi cialitățile, cu excepția primarului de 
la Moinești, ridicat în slăvi.

Vineri, 14 septembrie 2018
Zi de sărbătoare, plină în eve-

nimente literare. Am participat la 
Sfânta Liturghie la biserica din Parcul 
Cancicov, apoi m-am îndreptat spre 
Biblioteca Județeană, unde, la ora 12, 
au început Colocviile revistei Ateneu. 

Deschise de Carmen Mihalache, 
managerul publicației, acestea 
s-au vrut un fel de unirea artelor, 
dar s-au limitat în cele din urmă 
doar la tematica înscrisă pe afi ș: 
Romanul istoric, între realitate și 
fi cțiune. Moderate discret de Marius 
Manta, discuțiile despre ceva ce nu 
există, conform afi rmației tranșante 
a prozatorului Eugen Uricaru, n-au 
adus nimic nou, dar ne-au lăsat să 
înțelegem că, vorba lui, Romanul 
istoric are un mare viitor, întrucât tot 
ceea ce trăim e istorie. Conchizând, la 
rândul său, că orice roman istoric are 
antene foarte bine înfi pte în realitate, 
criticul Alex Goldiș a amintit de 
romanele obsedantului deceniu 
(Buzura, Țoiu, Preda), Doina Ioanid de 
cele aparținând lui Petru Cimpoeșu, 
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în timp ce Dan Petrușcă a fost de 
părere că Paradigma lumii acesteia 
nu s-a așezat încă, Gabriela Gîrmacea 
s-a oprit la romanul istoric grafi c, iar 
Bogdan Alexandru Stănescu la ideea 
de document.

Cu protagoniștii și cu alți invitați la 
BacFest ne-am revăzut, după-amiază, 
la Centrul de Cultură „George Apostu“, 
unde a avut loc festivitatea de premiere 
a laureaților revistelor Ateneu și Plumb, 
precum și cea de acordare a premiilor 
Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor.

Considerată de Petru Scutelnicu 
o bibliotecă de prieteni, revista Aso-
ciației Culturale „Octavian Voicu“ i-a 
încununat pe Ioan Culiță Ușurelu 
(istorie literară), Ioan Țicalo (critică 
literară), Eugen Verman (fi delitate), 
Gheorghe Ungureanu și Vasile Pro-
ca (proză), dar n-a găsit niciun poet 
demn de premiu, deși poezie a 
publicat număr de număr.

Juriul redacției ateniene a 
optat pentru Gabriela Gîrmacea 
(Premiul Special), Dan Petruşcă 
(poezie), Bogdan Alexandru Stănescu 
(proză), Alex Goldiş (critică și istorie 
literară) și Eugen Uricaru (Premiul de 
Excelenţă), în timp ce juriul condus de 
traducătorul Gheorghe Iorga a ales 
dintre cei 28 de candidați ai Filialei 
USR pe Cristina Ştefan (poezie), 
Viorel Savin (proză), Constantin Călin 
(critică și istorie literară) și Victor Stan 
(Opera Omnia), cu premii speciale, 
sponsorizate de SIF Moldova, fi ind 
recompensați, de asemenea, Ionel 
Necula, Vasile Ghica şi Aniţa Nandriş 
Culda (aceasta, post mortem).

N-au lipsit momentele umoristice, 
protagonist fi ind Dumitru Brăneanu, 
care, după ce i-a pocit numele 
consilierei Ramona Florea, a încurcat 
plicurile laureaților, sustrăgându-l 
din buzunarul de la haina domnului 
Constantin Călin și înlocuindu-l cu 
cel potrivit chiar în timp ce criticul 
vorbea în fața publicului. Din pricina 
organizatorilor sau din propria vină, 
la fi nalul ceremoniei acesta nu-și mai 
găsea diploma primită, prilej de noi 
zâmbete și ironii, deși nu-i exclus ca 
să fi e la mijloc și o farsă, dacă nu chiar 
un act premeditat din partea celor 
ce nu s-au văzut nici măcar pe lista 
nominalizaților.

Duminică, 7 octombrie 2018
Deși am fost revoltat de 

felul mârșav în care s-a confi scat 
referendumul de penalii din fruntea 
partidelor de guvernământ, după 
Sfânta Liturghie m-am dus totuși la 
vot, apoi m-am îndreptat spre Centrul 
de Cultură „George Apostu“, unde am 
prins Jocurile imaginației, de Vlad 
Burlea, ultima piesă din concertul 
Ansamblului Academiei de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice din Chișinău 
și, pe urmă, lansarea noului CD al 
formației instrumentale Trio „Syrinx“, 

consacrat, ca și actuala ediție a Zilelor 
Muzicii Contemporane, memoriei mu- 
zicianului Liviu Dănceanu și fl au-
tistului Dorel Baicu, trecuți de curând 
la Domnul. 

Revenit acasă, am reușit să mai 
recuperez câteva zeci de minute de 
odihnă și să citesc ultimele secvențe 
ale volumului Montauk de Max 
Prich (Editura Polirom, Iași, 2004, 
386+14 pagini), a cărui lectură am 
început-o în tren, în drum spre Galați, 
am continuat-o în mizera gară din 
Mărășești și la hotel, înainte de culcare. 
Considerate de cronicarii americani 
adevărate bijuterii și adevărate ca-
podopere, cele trei povestiri m-au 
contrariat îndeosebi prin scriitură, 
doar ultima – Barbă-Albastră – în-
cântându-mă cu adevărat. Am des-
coperit însă o altă modalitate de a 
face literatură și fi e și numai pentru 
aceasta a meritat timpul alocat.

Miercuri, 17 octombrie 2018
Sculat cu noaptea în cap, am 

început lectura și corectarea volu-
mului semnat de Eugen Verman, 
până la prânz reușind să parcurg 43 
de pagini. Înaintam probabil cu mult 
mai multe, dar la 16.15 am pornit spre 
Centrul de Cultură „George Apostu“, 
unde, la ora 17.11, a început cea de a 
XXIII-a ediție a Simpozionului Național 
de Estetică.

În stație m-am întâlnit cu domnul 
Constantin Călin, care se aștepta să 
am în mapă noul număr al Cadranului 
cultural, dar i-am explicat de ce am 
întârziat și am continuat drumul pe 
jos, mai schimbând câteva gânduri. 

De data aceasta, programul 
primei zile s-a derulat în întregime 
în spațiul Galeriei de Artă, unde a 
fost vernisată expoziția plasticianului 
Tudor Zbârnea și lansate albumul 

consacrat creației acestuia, revista 
Vitraliu, și volumele Perfectul (des)
compus, de Ion Hadârcă, Prin sub-
teranele dostoievskiene de Ion Fercu 
și Jurnalul unui trăsnit de Mircea M. 
Ionescu.

Joi, 20 decembrie 2018
Noapte aiurită, cu reprize de câte 

o jumătate de oră de somn și pauze 
de lectură de 3-4 ori mai mari. Printre 
picături și tentative de a prinde măcar 
o repriză ceva mai lungă de somn, 
până în jur de două n-am reușit 
decât să expediez coletul pregătit 
ieri și alte patru plicuri către Maria 
Lucia Hădărean, Eleonora Stamate, 
Nicolae Scurtu și Grigore Scurtu. 
De la Ofi ciul poștal am plecat direct 
spre Biblioteca Județeană, unde i-am 
înapoiat volumul lui Gr. Grigorovici 
directorului Adrian Jicu și am intrat 
în posesia unui exemplar din ediția 
anastatică, pe care o prefațez, apoi am 
luat-o la pas spre Centrul de Cultură 
„George Apostu“, unde sculptorul a 
fost omagiat prin proiecția unui fi lm 
făcut de TVR în timpul vieții. Precedat 
de un scurt moment muzical, oferit 
de doi instrumentiști ai Filarmonicii 
„M. Jora“, Liviu Mera (violoncel) și 
Ana Maria Cioroparu (fl aut), acesta 
a fost urmat de „lansarea“ volumului 
poetului Val Mănescu, prezentat în 
absența acestuia de Dan Petrușcă, 
și de un scurt excurs al istoricului 
Cătălin Turliuc despre adevărurile 
Centenarului.

Între surprizele zilei: Geo Popa 
și-a adus aminte că exist și că am 
făcut împreună lucruri bune la 
Vitraliu și mesajul primit pe mail de 
la președintele Uniunii Scriitorilor, 
Nicolae Manolescu, care-mi scrie: Vă 
urez Sărbători Fericite și un An Nou cu 
bucurii.
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Halil Ibrahim Özcan

Traducere și prezentare
de Niculina Oprea

Halil Ibrahim Özcan, poet, prozator și eseist s-a născut la 1 
ianuarie 1957 în Talas, Turcia. După absolvirea universității, a 
lucrat ca profesor de școală primară.  În 1977 i-a fost decernat 
Premiul „Orhon Murat Arîburnu”, pentru volumul de poezie 
,,Zarul spart“. Halil Ibrahim Özcan este vicepreședinte al PEN 
Club Turcia (din 2009) și președinte al Comitetului Scriitorilor 
din Închisori. Poeme din creația sa au fost traduse și publicate 
în mai multe limbi. În traducerea noastră, poemele sale au 
fost publicate în mai multe reviste literare, Luceafărul de di-
mineață, Bucureștiul Literar și Artistic, Actualitatea Lite-
rară, Vitraliu, Cafeneaua literară ș.a... 

De vom trăi

Uneori vârsta păcălește orgoliul uman
În ascunzișul patului suprapus
Vorbeam despre refuzuri nedefi nitive 
Prioritate aveau doar pereții dărâmați
de degete mici

Doliul și cimitirele vitejilor
Nu este Apa?
Dați-mi să beau, mor de sete

În pădurea verde tot ce este mare 
Este departe de mine asemenea revoluției
De la benzinăria la care ai fost împușcat
Căzându-ți capul pe umăr

Vezi, nu pomenesc de băcănie 
Sau de măcelărie deși înțeleg

Hainele de doliu nu mi se potrivesc 
Nici golurile prinse cu acul în nopți liniștite

În timp ce cortegiul cu făclii se lungește 
În tolerări timpurii

Poate că de aceea s-a micșorat lumea
Căscând odată cu mulțimea și alăturându-ne 
Împotriva gălăgiilor fără sens
Ar fi  trebuit să ne scoatem săbiile

Iată Dervișul 
Își scoate cenușa din apă

Cel fugărit

Este discutabil ce a tors mai întâi roata 
Detaliile din ultima ucenicie a istoriei ori
Jurnalul Zilelor de altă dată scris în 
Parteneriat cu viteza unui pumn iute 
Oaspete de noapte prin cele trăite de vecini

Latura ambițioasă a acestor lucruri ascuțite
Coridorul băncilor din lemn rânduite 
Miile de cordoane galbene 

În crăpătura cuțitului rupt
Nu mai ajunge timp de curățirea geografi ei
Mai întâi un pumn de jar 
Îmi arde limba

Închideți-vă toate luminile,
Noii lideri îl așteaptă pe cel fugărit 

Pagina galbenă

În timpul de azi ancorat în grabă
Aleatoria binecuvântare în sufl ete
Începe cu liniile din palmă 

Primele adrese ale sinuciderilor curajoase
Poartă urme de rană pe frunte
Din amintirile de la distanțe uitate
Sunt adunate lipsurile știute 
În amețeli cu fantome la malul însorit 
Moartea albă vine în cetatea galbenă 

Tăcerea în care trăiesc vocile
Rămâne în pântecul umbrelor 
Ce cad pe o privire îngrijorată
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Diversiunea  din jocul nudului

Când înfi g pumnalul 
În pânza fotografi ei vechi
Tot eu te nasc de fi ecare dată
Când îți caut locul pe hărți abandonate 
Pentru a câta oară aceasta este 
Esența singurătății mele?

Seara, în bazaruri mă adun pe saltea
Prin crăpătura zarului spart nu se aude nimic
În mâna cui își adună coama
Haideți să-i punem la întrecere durerea 
Înveșmântată din cap până în picioare 
Alături de sobrietatea culorii roșii 

Mă dor ochii, ei și-au pierdut îngrijorarea
Pe gheața de coral învinețit 
Durerea din adâncul sufl etului mă ustură 
Mâna și întunericul îmi sunt armă
Doar zăpada căzută rămâne imaculată
În tumultul din mine

Viața trece în pustietăți învechite 
Cu uimire îmbătrânesc vechile motto-uri
Sărim peste fragmente din programe 
Ce ar trebui să urmeze 

Reverii plăcute – 
Cădem în neant
Locurile bune au fost demult ocupate 
De aceea am respect față de mizeria din 
Sifonul desfundat 

Caut visul ce mi l-am făcut 
În autobuze printre nori
Rămân uimit oriunde aș privi 
Găsește-mă după voce 
Este neantul la marginea căruia mă afl u 
Deschide-ți ușa ca sufl etul acceptabilului
Să se poată odihni
Cuțitele care se încleștează apoi
Se îndepărtează în grabă 

Așa cum ai spus, ai învățat pe de rost
Ascunsă în palma aceasta
Mângâierea este acolo unde vreau să alint 

Sunt distrat intenționat
Un vis se plimbă printre evadările stabile
Rugina ca o sperietoare apare dintr-o dată 

În spatele grădinii speranțelor 
Nu au mai rămas amintiri 
Nu vreau ceai
Spun noapte bună femeilor care sângerează 
Ploile s-au terminat a căzut frigul 
M-am născut eu 
A sosit momentul meu 
Viața trece în pustietăți învechite

Locuri intermediare

Dacă te lovești la braț
Întâlnești pe cineva? Cu cât fugi
Ziua de mâine se spulberă odată cu 
Vinovatul cel roșu ce mai înainte se dezvelea 
  în fața fustelor – 
La capitolul acesta aș putea fi  elegant

În umbra zarului
Un tremur provocator își găsește locul
În brațe separate

De pleacă de mii de ori, pleacă pentru noi
Am separat și s-au schimbat stelele aiurea
De poți ajunge din urmă nu te opri
Nu te îneca în propriile-ți sughițuri

Excesul din paharul pe care îl ridici 
La fereastră aproape de obrajii tăi sărați –
Nu se știe din care motiv se pleacă 
Se plânge și nu se mai poate întoarce

A sunat soneria:
Să se aprindă luminile bucuriei! 
Cin - Cin!

Soneria
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Cartea lui Michel Onfray, „Prigoana 
plăcerilor”, un punct de plecare pentru 
câteva „eseuri”, să le zicem, despre 
iubire, publicate de mine în ultimii 
ani, este înrudită cu o altă carte a sa, 
„Scurt manifest hedonist”, dar și cu 
„O contraistorie a fi lozofi ei”, în care 
fi lozoful Onfray, în răspăr cu istoriile 
academice, atacă pe cei vechi, în 
frunte cu Platon, pentru că, ajutați 
de creștinism, susține el, aceștia 
ar fi  câștigat „războiul” cu fi lozofi i 
din eșalonul doi, cu materialiștii, 
cu cinicii, cu epicureii. Aceștia din 
urmă sunt pentru autor cei care „nu 
se constituie împotriva trupului, 
în ciuda lui sau fără el, ci cu el”, cei 
care nu fac din trup „un dușman 
ce trebuie disprețuit, mitraliat, 
doborât”. Este evident că Onfray este 
un hedonist, considerând că scopul 
vieții este obținerea plăcerii. Atacul 
virulent asupra iudeocreștinismului 
dovedește că francezul este un 
ateu, iar susținerea erosului solar, 
cu rădăcini șivaite, are legătură 
cu viziunea unei vieți libertare. 
„Prigoana plăcerilor” se întemeiază 
pe opoziția categorică dintre „erosul 
nocturn” și „erosul solar”. Fiind 
convins că sexualitatea fi ecăruia e 
unică, Onfray propune, în fi nalul 
cărții sale, „construirea sexuală de 
sine”, susținută în adâncime de 
îndemnul socratic al cunoașterii de 
sine. Nimic mai corect, de altfel, dacă 
omul actual (și cel dintotdeauna) și-ar 
deschide viața sub acest semn. Însă 
obiectivul omului obișnuit de azi, de 
ieri și dintotdeauna nu e cunoașterea 
de sine, ci chiar obținerea „plăcerii”; 
nu e sub semnul verbului a fi , ci a 
avea. Dar cunoașterea de sine, ca 
obligație și datorie față de sine însuși, 
nu cred că a reprezentat vreodată o 
„plăcere” pentru omul obișnuit, mai 
ales că acest efort ar putea genera 
probleme de conștiință. Michel 
Onfray, atacând creștinismul, este 
totuși utopic atunci când propune 
lumii occidentale „descreștinarea 
moralei sexuale”, crezând sincer și 
oarecum naiv că omul obișnuit va 
adera la dimensiunea spirituală a 
„erosului solar”, altfel spus, că este 
gata să învețe, să se (auto)educe.  

 

Despre erosul nocturn și erosul solar
Dan Petrușcă

Iubirea nu face parte din 
programul genetic al omului

Una dintre sursele amintite de 
francez, dar mai ales parafrazate 
copios este Friedrich Nietzsche, 
„Voința de putere. Încercare de 
transmutare a tuturor valorilor”, 
„Cartea a doua”, unde se regăsesc 
comentarii acide privitoare la 
creștinism și originea sa. Poate 
este bine să amintesc faptul că 
această lucrare a fi lozofului a apărut 
postum și că a fost organizată de 
editori după o structură imaginată 
de însuși Nietzsche în însemnările 
sale. E important, de asemenea, să 
mai precizez  că, într-o scrisoare 
adresată de fi lozof surorii sale, 
acesta își considera opera proiectată 
„monumentul meu principal”, iar 
Martin Heidegger, cunoscător 
profund al acestui „monument”, 
afi rma că în paginile sale este 
adunată „fi lozofi a autentică” a lui 
Nietzsche. Sintagma „voința de 
putere” o folosise Nietzsche în 
„Așa grăit-a Zarathustra”, Partea a 
doua, capitolul „Despre depășirea 
de sine”. Una dintre ideile care îmi 
vor susține gândurile care urmează 
este în legătură și cu un subtitlu, 
„Morala ca antinatură”, de pe când 
Nietzsche își structura „Voința de 

putere”, sintagmă recognoscibilă și 
în „Amurgul idolilor”... Entuziasmat 
de Arthur Schopenhauer, Nietzsche 
se va situa în cele din urmă polemic 
în raport cu ideea acestuia despre 
voință ca principiu metafi zic. El 
va face o critică a adevărului ca 
valoare fundamentală a cunoașterii, 
considerând că acesta e o invenție, 
iar cunoașterea, o fabulație... Filozoful 
hotărăște preeminența sensibilității 
și a corpului în raport cu rațiunea, 
aceasta din urmă ajungând să fi e 
dominată de „impulsuri”, de afecte, 
de trăiri, așa cum se întâmplă la artiștii 
adevărați care ascultă mai tot timpul 
de forța/impulsurile lor creatoare 
decât de așa-numitele canoane ale 
adevărului. Aceste idei îl separă pe 
Nietzsche de predecesorii săi...

Pe scurt, Michel Onfray preia de 
la Nietzsche atitudinea față de Iisus 
și Sfântul Pavel. Despre Mântuitor, 
fi lozoful german hotărăște că este 
o „fi cțiune” și este îngăduitor cu 
faptele acestuia, atitudine pe care 
Onfray o va prelua tacit, fără să citeze. 
Celebrul fi lozof german observa 
că Iisus a propus lumii un mod de 
viață, nu o doctrină, spre deosebire 
de Pavel, cel care ar fi  deformat 
faptele Mântuitorului și semnifi cația 
lor. Nietzsche se întreabă în 
secvența/aforismul 158: „Ce a negat 
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Christos? – Tot ce astăzi se numește 
creștin” (în traducerea lui Claudiu 
Baciu). Ca instituție întemeiată 
pe o doctrină, creștinismul ar 
fi  adus, constata Nietzsche, „o 
ordine ecleziastică bazată pe cler, 
teologie, cult, sacrament; pe scurt, 
tot ceea ce combătuse Iisus din 
Nazaret” (196). Conform fi lozofului 
german, lui Iisus nu i-a trecut prin 
cap să creeze o Biserică, adică o 
instituție care presupune, pe lângă 
o ideologie, o ierarhie, aceasta din 
urmă repugnându-i Mântuitorului. 
Urmașii lui Hristos, mai ales Pavel, 
crede Nietzsche, au fundamentat o 
Instituție care, încă de la început, a în-
cercat „să se acomodeze cu întreaga 
organizare statală... și care poartă 
războaie, condamnă, torturează, 
aruncă anatema, urăște” (165). Așa 
că, în același context, Nietzsche 
adaugă ironic: „Umorul chestiunii, un 
umor tragic, e că Pavel a reinstaurat 
în stil mare ceea ce Iisus anulase 
prin viața sa. În cele din urmă, când 
biserica este constituită, ea ajunge să 
sancționeze însăși realitatea statului”. 
S-a observat deja imixtiunea Bisericii 
creștine, de aproape două milenii, în 
viața statelor occidentale. Laicizarea, 
emanciparea acestora în raport cu 
creștinismul este o realitate cucerită 
recent, de vreo două-trei sute de 
ani. Mutatis mutandis, un ochi atent 
al prezentului vede efectele nefaste 
ale amestecului religiei în viața unor 
state islamice de astăzi, atunci când 
liderul religios este mai puternic și 
mai infl uent decât cel politic... Pe de 
altă parte, onestitatea critică a unui 
fi lolog care citește un text (biblic, 
înțelegem noi) este superioară 
lecturii sfi nților, crede Nietzsche, 
ultimii dovedindu-se adesea „niște 
cretini morali” (171). Ideea că nimic 

din ceea ce afi rmă Biblia nu trebuie 
criticat a fost îmbrățișată, susține 
fi lozoful german, de către „toți 
exclușii și stigmatizații; ea promite 
celor mai insignifi anți și mai umili 
fericirea, privilegiul, superioritatea; 
ea fanatizează toate capetele goale, 
mințile obtuze și nebunii, făcând din 
ei niște îngâmfați care se cred sensul 
și sarea pământului” (172). Dintr-o 
astfel de acuză s-a născut ideea lui 
Michel Onfray că religia creștină îi 
propune, îi susține și îi apără mai ales 
pe nevolnici. Apărându-i pe aceștia, 
nu mai lucrează selecția naturală, 
ceea ce înseamnă că atitudinea 
creștină este neconformă cu natura 
însăși... 

Părerea unora că păgânismul ar 
fi  fost pe atunci corupt este o mare 
minciună a istoriografi ei, credea 
Nietzsche. Nu această realitate 
ar fi  deschis calea creștinismului. 
Adevărata cauză „a fost slăbirea și 
transformarea morală a omului antic. 
Reinterpretarea instinctelor naturale 
ca vicii începuse deja” (150), spunea 
fi lozoful, cu temei, cred, fi indcă 
această transformare morală a 
omului antic trebuie să fi  fost ajutată 
de o schimbare de mentalitate, 
creștinismul folosindu-se de această 
schimbare discretă, însă reală, 
a paradigmei morale a epocii. 
Nietzsche se contrazice, nuanțând 
totuși, atunci când reia amintita idee 
a minciunii istoriografi ei, afi rmând 
că preceptele creștine, deși niște 
„otrăvuri”, au fost „remedii utile în 
anumite cazuri de boli, de pildă în 
epoca imperială romană” (223). Altfel 
spus, creștinismul a fost resimțit ca o 
însănătoșire a climatului moral din 
epoca imperială. Și, de ce nu, adaug, 
ca o speranță... „Geniul” lui Pavel ar fi  
constat în impunerea sentimentului 

suprem al puterii pe care îl conferă 
Iubirea oamenilor simpli, vulgului, 
credea fi lozoful (176), un „adevăr” 
care a avut succes la public, 
după cum putem constata. Știm 
cuvintele lui Pavel, din 1 Corinteni 
13, 2, tulburătoare, de altfel, că „dacă 
dragoste nu am, nimic nu sunt”, sau 
cele din 1 Ioan 4, 8 că „Dumnezeu 
este iubire”... 

Am identifi cat și comentarii în 
care Nietzsche n-a mers până la capăt 
cu interpretarea fi e că n-a putut, 
ceea ce mă îndoiesc, fi e că n-a bănuit 
cât de generoasă este observația sa, 
ceea ce mi se pare posibil. Dar, cum 
se întâmplă adesea, ceea ce n-a luat 
în seamă gânditorul adevărat, cel 
care „arde” atunci când creează idei, 
ar putea să-l ajute pe un „gânditor 
de ocazie”, cum e autorul rândurilor 
de față... Egalitatea oamenilor în fața 
lui Dumnezeu nu este o realitate 
naturală, creștinismul fi ind, cum 
aminteam deja, „principiul contrar 
opus selecției” (246), afi rmă fi lozoful, 
din perspectiva „voinței de putere”, 
înțelegem noi, ba chiar îi favorizează 
și îi apără pe cei slabi. De asemenea, 
în alt loc, Nietzsche susține lămurit 
că „Natura este izgonită din morală 
atunci când ți se impune” (204), 
cum se întâmplă atunci când 
Hristos, în Predica de pe Munte, ne 
sfătuiește să ne iubim dușmanii sau 
prigonitorii. A-ți iubi dușmanul nu e 
în fi rea lucrurilor, e împotriva naturii. 
Interesantă este, de asemenea, 
aserțiunea nietzscheană despre 
„Mila și iubirea față de umanitate 
ca evoluție a instinctului sexual” 
(255). Așadar, în mod natural, omul 
(și animalul) se apără de cei care îl 
agresează sau îl prigonesc, își dorește 
adesea instinctiv chiar eliminarea 
fi zică a acestora... Că instinctele 
devin vicii în creștinism reprezintă 
până la urmă un fapt de cultură, iar 
lupta omului împotriva instinctelor/
viciilor îl transformă pe acesta într-un 
animal ipocrit. Sub acest semn stau și 
atributele cristice, modelul de viață pe 
care Mântuitorul îl propune. Altruismul, 
după Nietzsche, este „forma cea mai 
ipocrită a egoismului” (62). Deși e un 
paradox, nu poți să nu te întrebi dacă 
nu cumva ți-a scăpat acest „adevăr”...

Ar trebui acum să înlătur (iarăși!) 
confuzia pe care unii o fac adesea 
între dragoste și instinctul sexual. În 
Banchetul lui Platon, 208b, Diotima 
îi spune lui Socrate: „Nu te mira deci 
dacă orice viețuitoare își prețuiește 
în mod natural (subl. noastră) atât 
de mult odrasla proprie”, încât, cum 
precizează ea în același context, 
părinții sunt gata să-și dea viața 
apărându-și progeniturile de 
primejdii. Platon, prin cuvintele 
celebrei preotese, subliniază de fapt 
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că părinții nu din iubire își apără puii, 
ci din instinct, din nevoia speciei 
de a supraviețui. Pricina acestui 
comportament este „nemurirea”, zice 
Diotima. Unii creează copíi, susținuți 
de Eros, în trupuri, iar alții creează 
în spirit (Platon, op.cit., 208e), 
adică idei în capul discipolilor, prin 
anamneza susținută de maieutică 
(Platon, idem, 208a). Cine citește cu 
atenție observă că unii, cei mai mulți, 
creează urmași în mod  natural, 
sub semnul instinctului (ca orice 
animal, de altfel), iar ceilalți, puțini, 
care procreează în spirit, trec, prin 
efortul de cunoaștere, de la natură 
la cultură. Al doilea mod de creație, 
superior din perspectiva lui Platon, 
este însă nenatural... Revenind la 
Nietzsche, constatăm că fi lozoful 
înțelege iubirea nenaturală propusă 
de Iisus ca pe un „ideal castrat”. Ce n-a 
sesizat însă fi lozoful, dar transpare 
generos ca sugestie, este că iubirea 
creștină, cât și iubirea în general, 
neavând legătură cu instinctul, 
reprezintă o „indisciplină” în sânul 
speciei om: prin iubire, omul iese 
din animalitatea sa, din natura sa 
primară. Iubirea, spre deosebire de 
sex (care e rutul la animale), nu are ca 
scop perpetuarea speciei la propriu. 
Fiindcă nu e o componentă naturală, 
cum e instinctul sexual, iubirea „se 
învață”, dacă nu cumva ea vine din 
altă lume... Eliberarea de animalitate 
prin dragoste, iată ce a transformat 
animalul om în om... Închei spunând 
(și păstrând proporțiile) că așa cum 
Nietzsche a resimțit comentariile 
Sfântului Pavel ca o deturnare și 
deformare a faptelor lui Hristos și 
a semnifi cației lor, tot astfel mi s-a 
părut și mie că Michel Onfray, în 
„Prigoana plăcerilor”, deformează 
ceea ce Nietzsche creează, trăindu-și 
ideile cu onestitate, prin discursul său 
violent, exuberant și generos.

 
Erosul nocturn, erosul solar

Readuc în prim plan, după 
această paranteză nietzscheană, 
„erosul nocturn”, despre care Michel 
Onfray consideră că a fost generat de 
iudeocreștinism, adică de un nihilism 
al cărnii, de o plăcere a suferinței 
întemeiată pe spaima de păcat, 
pe abstinență, pe disprețul față de 
femeie. În viziunea șivaită (de la Șiva, 
sic!), care i-a inspirat lui Onfray „erosul 
solar”, oamenii sunt în armonie cu 
natura, cu universul, zice el, „devin 
zei prin libidoul lor și exercițiul 
spiritualizat al energiei sexuale”. 
Eseistul susține că sexualitatea nu-l 
îndepărtează pe om de divinitate, ca 
la iudeocreștini, că femeile nu sunt 
un obstacol în drumul către puritate, 
perfecțiune, sfi nțenie și că de aceea 

nu se poate construi „o misoginie 
sau o falocrație pe principiul șivait”... 
Chiar dacă ai citi despre toate 
acestea – și Onfray a făcut-o, desigur, 
temeinic –, principiile gândirii șivaite, 
în zona occidentală, sunt mai greu 
de aplicat, fi indcă el, occidentalul, 
nu înțelege dimensiunea spirituală 
a acestui erotism și nu-l practică 
asemenea indienilor asiatici. El aplică 
mecanic aceste principii, fi indcă nu 
s-a născut și nu a trăit în această 
spiritualitate. Despre acestea și 
despre altele vorbește și Octavio Paz, 
în „Dubla fl acără”, mai ales că marele 
scriitor mexican, spre deosebire 
de Onfray, a studiat tantrismul și 
a trăit la propriu în India o bună 
perioadă de timp, ca să înțeleagă 
pe viu spiritualitatea acestei culturi 
și civilizații străvechi... În treacăt 
fi e spus, îi cred întotdeauna numai 
pe occidentalii care au practicat 
yoga, de exemplu, mai întâi în India, 
studiind textele sacre, având un guru 
localnic și o alimentație specifi că, așa 
cum s-a întâmplat cu Mircea Eliade... 
Despre retenția spermei, ca amânare 
și potențare a plăcerii sexuale, 
vorbesc Pascal Bruckner și Alain 
Finkielkraut în „Noua dezordine 
amoroasă”. Onfray, precum autorii 
„Noii dezordini amoroase”, elogiind 
erosul indian, elogiază viața 
libertară pe care hedoniștii „de tip 
nou” o propovăduiesc. Octavio 
Paz, care a trăit, cum spuneam, o 
perioadă în spațiu indic, precizează 
că prin erotismul tantric, dincolo 
de posedarea unui trup, prin 
copulație și retenția spermei, 
yoghinul „urmărește două scopuri: 
negarea funcției reproducătoare și 
transformarea spermei în gândire 
iluminată”, că avem a face cu un 
ritual „prin care se repetă procesul 
cosmic al creației, distrugerea și 
re-crearea lumilor”. Occidentalii, 
penibili, au preluat doar practica 
sexuală, incapabili să înțeleagă 
faptul că dincolo de ea există o 
„fi lozofi e” a erosului și o mentalitate 
la care ei nu au acces decât doar prin 
cunoașterea nemijlocită a culturii, 
civilizației și spațiului indic. Cam 
așa stau lucrurile cu experiența 
indică a lui Mircea Eliade, cel care 
a trăit și a studiat temeinic în 
spațiul acela, „exotic” pentru oricare 
occidental care privește din afară 
această lume... Michel Onfray, în 
„Prigoana plăcerilor”, amintește 
despre celebrele temple ale iubirii 
din Khajuraho, acoperite aproape 
în întregime de sculpturi în ipostaze 
erotice explicite și care au creat, 
cum era de așteptat, perplexitate 
europenilor atunci când au fost 
„descoperite”. Însă ochiul omului 
occidental, necunoscător și ne-

educat, „vede” în aceste sculpturi 
mai ales mecanica erotică, nu 
și coordonata spirituală, sacră. 
Aceasta, pe de o parte... Pe de alta, 
spiritualitatea indiană, străină celei 
occidentale, conferă erotismului 
și copulației dimensiuni spirituale, 
cu rădăcini mitice, pentru care 
ar fi  nevoie de studiu aplicat și 
experiență nemijlocită, așa cum 
susțineam mai înainte. În „fi lozofi a” 
tantrică, cuplarea bărbatului cu femeia 
reprezintă, simbolic, unifi carea 
principiilor cosmice. Linga, organul 
sexual masculin din templele 
indienilor asiatici, îl reprezintă pe 
Șiva, care susține forța (spirituală) 
de regenerare. Adepții (bărbați și 
femei) îi aduc ofrande, nevăzând 
în el organul sexual reprodus în 
piatră, ci zeul. Poate un occidental 
să înțeleagă toate acestea fără să 
fi  trăit în India, fără să studieze și 
să trăiască la propriu în această 
dimensiune spirituală? Nu cred. 
Îl combat pe Onfray amintind 
iarăși de Mircea Eliade, care, în 
„Imagini și simboluri”, afi rma că 
sexualitatea, pentru mentalitatea 
arhaică, a avut ca supremă valență 
„funcția cosmologică”. Sexualitatea 
ar fi  fost, cândva, o hierofanie, iar 
„actul sexual un act integral”. Toate 
acestea sunt adevărate, dar sunt 
ininteligibile occidentalului, trăitor 
de milenii într-o altă mentalitate, 
străină spiritualității indiene. De 
fapt, toate acestea sunt ininteligibile 
în totalitate omului contemporan 
care s-a îndepărtat de sacru și care 
trăiește, de o vreme, confortabil în 
profan.

 
Când demonstrația

se întemeiază pe excepții

„Prigoana plăcerilor” este o carte 
spectaculoasă prin amplitudinea cultu-
rală a autorului, dar unele comentarii 
de-ale sale sunt tendențioase, violente 
și uneori greșite. Ceea ce trebuie nea-
părat spus este că argumentația 
lui Onfray se întemeiază mai ales 
pe excepții, pe viziunile „bolnave” 
ale unora, cum se întâmplă într-
un subcapitol intitulat „Erotismul 
purulent” (și nu numai acolo), unde 
eseistul le contabilizează, pe scurt, 
astfel: „o femeie își pierde mințile 
în timpul unei petreceri orgiastice, 
apoi se spânzură și realizează astfel 
fantasmele unor parteneri necrofi li; 
aceștia îi introduc în vagin un testicul 
de taur; un preot e silit să profaneze 
obiectele de cult cu sperma și urina 
lui; martiriul preotului continuă cu 
scoaterea unui ochi și introducerea 
lui în vulva unei femei care-l 
violează pe muribund; [...] un fi u 
se masturbează în fața cadavrului 
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mamei sale; eroii copulează pe 
morminte; au loc relații incestuoase, 
abundă excrementele, secrețiile, 
jegul, boala, șobolanii, cadavrele 
în putrefacție”... Lista ororilor, care 
aduc aminte de Marchizul de 
Sade, menționat adesea în acest 
context de către Onfray, e mult 
mai lungă. Toate acestea și altele 
s-au întâmplat, susține eseistul, 
din pricina moralei iudeocreștine 
agresive, care, prin interdicții, ar 
fi  generat complexarea sexuală a 
popoarelor Occidentului. Onfray îi 
aduce la un loc, ca să contrarieze, 
desigur, pe „teologii nihilismului 
cărnii: Pavel și Augustin, apoi Sade 
și Bataille, toți având în comun 
relații problematice cu femeile, cu 
feminitatea, cu sexualitatea solară, 
cu erotismul libertar”. Citind, am avut 
mereu sentimentul că totuși ceva 
îi scapă eseistului, însă cu intenție. 
Mai întâi, el neagă existența iubirii 
și exaltă plăcerea, ca unică țintă a 
vieții. Dar Occidentul este dominat 
de milenii de morala iudeocreștină, 
care a pornit, zice-se, un război 
împotriva trupului, bucuriilor 
cărnii, plăcerilor. Instinctele, care 
sunt naturale, au devenit vicii în 
viziunea creștină, cum am văzut că 
susținea Nietzsche. În consecință, 
Onfray pornește propriul război cu 
iudeocreștinismul, locuind adesea, 
prin afi rmațiile sale, în blasfemie. Pot 
fi  de acord cu eseistul, de exemplu, 
că o „fecioară însărcinată” este o 
aiureală sau că Iisus este o invenție. 
Însă, când afi rmi acestea, ar trebui 
să pui în loc ceva pe măsură. Autorul 
înlocuiește totul cu „erosul solar”, 
cu dragostea libertară. Morala 

iudeocreștină ar fi  generat „erosul 
nocturn” și porniri precum cele ale 
Marchizului de Sade, ale cărui lucrări 
(„La Nouvelle Justine”, „Filozofi a în 
budoar”, „Cele o sută douăzeci de 
zile ale Sodomei”) și viziuni decurg 
din interdicțiile acesteia. Astfel de 
exemple oferite de Onfray nu sunt 
însă din sfera normalității, cum 
sugeram mai sus, ci mai degrabă 
din aceea a patologicului. Celebrul 
marchiz amintit aici este „libertinul 
absolut”, cum îl numește Octavio Paz, 
în „Dubla fl acără”, așadar o excepție. 
Sugestiile, comportamentul și vi-
ziunea despre Eros ale acestuia (și 
ale celor asemenea lui) reprezintă 
materialul de studiu al unor 
maladii psihice. Uităm adesea, cum 
afi rmam mai înainte comentând pe 
Nietzsche, că dezmățul sexual din 
perioada de decădere a Imperiului 
Roman corespunde, ca reacție, 
perioadei apariției și expansiunii 
creștinismului. De asemenea, ex-
cesele din comentariul biblic al 
„sfi nților” în ce privește castitatea, 
de exemplu, își au punctul de 
plecare într-un alt exces, acela al 
vieții guvernate numai de plăcere. 
Peste timp, acelei vechi perioade 
în care a apărut creștinismul îi 
corespunde astăzi liberalizarea 
relației cu divinitatea, evidentă mai 
explicit în ideologia iluministă. Nu 
este deloc întâmplător că perioada 
iluministă, în care s-au descătușat 
mai toate energiile modernității, îi 
aparține și Marchizului de Sade... În 
demonstrațiile sale, Onfray trans-
formă excepția în regulă atunci 
când citează părerile marchizului 
despre femei, alăturându-l pe acesta 

Sfântului Pavel și hotărând, pentru 
sine și pentru noi, că amândoi „sunt 
de aceeași parte a baricadei”. Ceea 
ce uită intenționat Onfray este că 
ucenicii lui Iisus, cât și cei care le-au 
urmat acestora, au cultivat totuși 
serenitatea agapică, nădejdea și 
bucuria comuniunii întru Hristos. 
Excesele propuse și susținute de 
reprezentanții Bisericii creștine, 
care au fost foarte multe, vizau cu 
spaimă pornirile libidoului dionisiac, 
orgiastic, amintind de păgânism: 
temperarea animalității omului și a 
altor câtorva păcate a fost urmărită 
de sfi nți. Dincolo de multele decizii 
reprobabile ale reprezentanților 
Bisericii, de severitatea lor, de 
„prostia” unora dintre ei, de răutate, 
cât și de coordonata escatologică a 
discursului lor, e bine de știut că sfi nții 
nu puteau fi  triști, plini de angoase 
sau cu sufl etul îmbibat de dileme și 
incertitudini. Dar întristați, revoltați, 
mânioși și justițiari, da. Marea lor 
greșeală a fost aceea că s-au crezut 
stăpânii adevărului atunci când 
condamnau la moarte pe cei care 
aveau curajul să gândească altfel. În 
ce-i privește pe sfi nți, comuniunea 
cu Iisus era sursa „fericirii” lor... 

Să reamintesc faptul că, pentru 
Onfray, Sfântul Pavel era bolnav 
mintal, impotent sexual și că 
practica virtutea „de nevoie”; iar cei 
care se iubesc în Cântarea cântărilor 
sunt, pentru eseist, palavragii, 
voyeuriști și eshibiționiști. Cred 
că am reușit să arăt în „Blasfemii. 
Ecouri din contemporaneitate” 
și în „Câte ceva despre creatorul 
Cântării cântărilor” că Onfray se 
înșală uneori și că îndrăgostiții 
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din Cântarea știu mai mult despre 
dragoste decât crede francezul. Și 
asta doar în măsura în care eseistul 
ar fi  fost dispus să interpreteze 
corect Cântarea cântărilor, ca pe 
un poem profan de dragoste, 
cum ne propune de-o vreme 
modernitatea și postmodernitatea. 
Însă toate acestea nu ar fi  fost de 
folos demonstrației sale, așa că 
i-a transformat pe îndrăgostiți în 
ceea ce nu sunt, iar lui Pavel i-a 
conferit statutul de impotent sexual 
și de bolnav psihic, printre altele, 
interpretând mărturisirea acestuia 
despre „ghimpele” din trupul său (2 
Corinteni 12, 7)  eronat și tendențios 
negativ... Există de multă vreme o 
bucurie aproape inexplicabilă de a 
lovi în modelele consacrate. O carte 
în care autorul, fără argumente 
temeinice, aruncă „lături” pe 
Dumnezeu, Iisus și pe toate celelalte 
„personaje” biblice (extind această 
atitudine și la alte credințe și religii), 
pe instituții și autorități etc., exercită 
o fascinație aproape bolnăvicioasă 
asupra cititorului, care o va cumpăra. 
Când maculezi pe cineva din vârful 
ierarhiei, ai șanse reale să devii 
notoriu, și asta chiar dacă persoana 
calomniată n-are legătură cu faptele 
care i se pun în cârcă. O astfel de 
atitudine reprezintă una dintre 
marile „maladii” ale prezentului, 
dar cu multe semne care vin din 
trecut: ca să rămână totuși prin 
ceva în memoria celorlalți, mulți 
nemulțumiți, dintr-un exces de 
orgoliu, care aduce cu sine și prostia, 
comit adesea fapte reprobabile...

Înlocuirea valorilor morale, fi e și 
iudeocreștine, cu atitudinea libertară 
e periculoasă într-o lume în care lipsa 

de educație și cultură caracterizează 
pe omul comun, majoritar. 
Promiscuitatea unei lumi are o 
istorie mitică în libertatea sexuală 
a Sodomei. Cum spuneam, Onfray 
nu vrea să țină cont de contextul 
istoric în care a apărut creștinismul, 
când valorile morale ale Republicii 
romane erau de mult timp caduce, 
iar statutul individului comun era 
aproape nul. E vorba de începutul 
decăderii Imperiului Roman. Ideile 
creștinismului, atunci, au produs 
o regenerare morală. O existență 
libertară e posibilă, însă pentru cei 
educați, cultivați, rafi nați (și sănătoși 
la minte), dar ar putea să fi e și un 
semn al decadenței iremediabile. În 
lumea animală, sănătoasă, instincte 
sigure îl fac pe prădător să ucidă doar 
atunci când îi este foame. Dar omul, 
scăpat din corsetul cutumelor, legilor, 
eticii, moralei, ar putea să ucidă „de 
plăcere”, devenind, ca de atâtea ori, 
un monstru atunci când e lăsat să 
decidă singur. La fel se întâmplă și 
în zona sexualității: toate vietățile, în 
programul lor genetic, au anumite 
momente din an pentru rezolvarea 
problemei stringente a speciei, care 
e reproducerea, spre deosebire de 
specia om, care nu are momente de 
rut sau de repaus, ci o sete insațiabilă 
de sex. O viață libertară s-ar potrivi, 
cât de cât, celor cultivați, în sfârșit, 
rafi naților, cum spuneam, care sunt 
totuși puțini, dar e riscant să lași 
libertatea sexuală pe seama celor 
care fi e n-au nicio educație, fi e stau 
toată ziua pe rețele de socializare, 
deschizând (în cel mai bun caz) la 
câțiva ani o carte, din întâmplare, 
bombardați de informații, dar 
incapabili să discearnă, să selecteze, 

să interpreteze, să creeze un discurs 
coerent, care să meargă de la 
premise către consecințe. Internetul 
este copleșit de pornografi e, aspect 
care demonstrează, paradoxal, 
tocmai lipsa de imaginație a 
consumatorului. Neavând timp, 
răbdare sau imaginație „să 
cucerească” un partener de sex, 
indivizii  contemporani, dar și cei de 
demult, de altfel, îl plătesc, fi indcă 
dintotdeauna a existat cerere și 
ofertă pe această piață. Pleziriștii, 
sub semnul erotismului debordant 
al speciei noastre, nu vor fi  în stare să 
explice cauza „dezamăgirii” pe care 
o resimt după consumarea actului 
sexual întâmplător. Nu vor fi  în stare 
să explice nici de ce plăcerea sexuală 
se potențează infi nit doar atunci când 
iubirea se întâlnește cu imaginarul 
erotic: cred că doar în momentul 
acestei „întâlniri” nu mai e loc pentru 
dezamăgire, ci pentru împlinire... 
Luarea în răspăr de către Onfray a 
unor valori consacrate în numele unei 
vieți libertare distorsionează adesea 
faptele și semnifi cația lor. Și asta totuși 
dincolo de adevărul că mulți dintre 
reprezentanții iudeocreștinismului, 
pe care îi are în vedere eseistul, vor 
fi  greșit, precum inchizitorii și alții 
asemenea lor, poruncind, în perioada 
de expansiune a creștinismului, 
dărâmarea templelor păgâne, a 
bibliotecilor sau umilirea și uciderea 
unor oameni care, cu onestitate și 
știință, aveau curajul să gândească 
altfel. Și asta în numele lui Iisus și al 
Tatălui...

Voi încheia neconvențional și 
abrupt aceste rânduri prin câteva 
versuri ale unui cântec popular 
românesc de dincolo de Prut, 
ascultat nu de mult, în care poetul 
(anonim), cu simplitate, spune că 
e pregătit să suporte pedeapsa 
divină pentru păcatele sale. Însă 
pedeapsa aceasta ar fi  pentru el 
mult mai ușor de suportat dacă ar 
fi  în numele iubirii. Iată versurile: „Să 
mă bată Dumnezeu,/ Dacă mai fac 
și eu rău.../ Să mă bată cât de tare,/ 
Pentru mândra nu mă doare”... De 
teribila putere a iubirii este vorba în 
aceste versuri, putere în care credea, 
înțelegând-o și propovăduind-o în 
felul său, ca adevăr suprem, și Sfântul 
Pavel, „ideologul” creștinismului, 
după Nietzsche. Iar faptul că „iubirea 
ca moartea e de tare” îl susține și 
creatorul/creatoarea... Numai că, 
din străvechime parcă, frica de a nu 
suferi îl face pe om nu numai să se 
ferească de dragoste, ci să nu mai 
vrea să iubească. Ori de câte ori omul 
refuză sau nu poate să iubească, el se 
dezumanizează, iar animalul bate la 
ușă...„O
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12-19.XI.1990

O deplasare captivantă Iași–
Bacău–Roman, împreună cu Zinovia. 
Spre Bacău, luăm trenul de Piatra Ne-
amț. Vagoane etajate, prost întreți- 
nute. Staționări frecvente, afl ux și re-
fl ux de navetiști. Istorisirea domnului 
care a lucrat la amidon, apoi la fabri-
ca de bere; sincera sa confesiune că 
nu se va putea lăsa de consumul li-
chidului blond: „I-am spus directoru-
lui: sunt om primitiv, dar am răspuns 
la orișicare întrebare”.

După 4 ore, la Bacău suntem 
întâmpinați de excepționalul coleg și 
om Sergiu Adam și de colegul său de 
redacție Iacob Florea. Mai așteptăm 
un sfert de oră pe peron, sosește 
trenul de Suceava, din care coboară 
Marcel Mureșan.

La hotelul „Decebal” îl cunosc pe 
Laurențiu Ulici, care își uimea con-
frații băcăuani prin erudiția sa litera-
turologică. Aceștia alegeau, în mare 
discreție, un scriitor pe care, după 15 
întrebări la care se cerea a răspunde 
doar cu „da” sau „nu”, ori „nu știu”, 
Ulici identifi că scriitorul. Se ghicise 
chiar și... pe sine! Băcăuanii insistă să 
fac și eu o alegere. O fac, spunându-i 
numele lui Adam. Ulici interoghează. 
Însă criticul eșuează! Nu l-a ghicit 
pe... A. E. Baconsky! Bucurie în rândul 
băcăuanilor. Ulici cam dezorientat. 
Prima sa „înfrângere”. Mă rog, joc de 
literați maturi.

Marea surpriză: la Centrul Inter-
național „George Apostu” sunt declarat 
unul dintre laureații premiului revistei 
„Ateneu” pentru poezie și publicistică. 
(Da, am apărut aici cu două eseuri și un 
grupaj de poeme.) Primesc distincția 
împreună cu reputatul Zigu Ornea 
(premiul special), Eugen Uricaru 
(proză), Laurențiu Ulici (critică lite-
rară), Cristian Teodorescu (autori ti-
neri). Premiul mi-l înmânează Eugen 
Simion. Tot aici îl cunosc pe Nicolae 

Manolescu cu care, în aceeași zi, îm-
preună cu Sergiu Adam, mergem la 
întâlnire cu elevii liceului „Bacovia”. 
Atmosferă excelentă. Adolescenți 
bine instruiți, curioși. Cineva citează 
din poezia... mea. Surprins. Flori și 
autografe. Manolescu îmi solicită 
versuri pen-tru „România literară”, iar 
Ulici pentru „Luceafărul”.

La Teatrul „Bacovia” – un spec-
tacol, ceva Alecsandri, ceva Caragi-
ale. Trupă de bună ținută. Vizită la 
generoasa – de asemenea! – familie 
Cornel Galben.  

Un om de mare sufl et și incon-
testabilă erudiție – poetul Octavian 
Voicu (Pușcuță) ne este ghid în dru-
mul spre Tescani – locuri legate de 
destinul lui George Enescu. Facem 
popas la două vechi bijuterii de artă 
rurală: bisericuțele de lemn de la 
Luncani și Merișor. Admirabile!

La Tescani este și veșnic va fi  
prezent spiritul lui Enescu. Aici fu-
sese exilat și actualul ministru al cul-
turii, Andrei Pleșu, vizităm și biblio-
teca pe care o îngrijea el, cu volume 
numerotate și ordonate de meticu-
losul estetician-fi losof.

Domnul Voicu face tot posibi-
lul să ajungem și la Valea Arinilor. 
Vizităm școala, biserica, satul, casa 

directorului, dl Pruteanu. Moldove-
nii rămân moldoveni: generozitate, 
omenie, căldură sufl etească, simpli-
fi care la maximum a etichetelor pre-
tențioase, inutile. 

Bacăul – tradițional târg mol-
dav. Patria lui Alecsandri și Bacovia. 
Asistăm la deschiderea casei-muzeu 
a bardului de la... Bacău (fi rește, și de 
la Mircești). Întâlnim mulți basara- 
beni: pedagogi de la Orhei, biblio-
tecari chișinăuieni, Pavel Savin de la 
Teatrul „Luceafărul” (Chișinău), elevi, 
studenți din stânga Prutului ce în-
vață aici.

Monumentul lui Bacovia, curios 
și... înviorător. Expoziția marelui nos-
tru contemporan Horia Bernea.

27.XI.1990

La Chișinău – Petre Stoica și 
Anghel Dumbrăveanu. Veniți la in-
vitația Centrului de Artă și Cultură, 
unde se afl ă și un reprezentant al 
României. „Centrul și reprezentan-
tul” se comportă mișelește, „uitând” 
de invitați. Aceștia ajung, fi rește, la 
Uniunea Scriitorilor. Și bine fac. Stăm 
la taclale. Stoica e un poet bun, dar 
un vorbitor non-stop, cu reluări și 
repetări. Anghel Dumbrăveanu e cu 

La Bacău, la Apostu, 
pe versanții fi nalului/ începutului de secole

Leo Butnaru

(fi le de jurnal)
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fi gură de ascultător care își ispășește 
anumite „ceaușisme”. Anul trecut, la 
12 decembrie, l-am cunoscut aici, la 
noi. Era împreună cu Dumitru Radu 
Popescu și Mircea Radu Iacoban, ve-
neau de la Moscova. 

...Alte întâlniri/reîntâlniri: Radu 
Cârneci, Gheorghe Popa (Bacău, 
Centrul Internațional de Cultură 
„Apostu”), Octavian Ghibu, Vasile 
Andru („Viața românească”), Ioan 
Adam, Arcadie Donose, alții. 

Astfel de cunoștințe vor fi  mai 
frecvente, deoarece am acceptat, în 
sfârșit, postul de șef la relații literare 
la US (funcție de vice-președinte).  

10.XI.1991, duminică

Joia trecută, ne-a vizitat la Uni- 
unea Scriitorilor Constantin Donea, 
șef la Inspectoratul pentru Cultură 
din Bacău. Ne-a adus invitațiile pen-
tru Festivalul de Poezie „Bacovia”, 
care se va ține la 5-6 decembrie. Mi-a 
dăruit „Epistolarul” îngrijit de Gabriel 
Liiceanu.

O agapă la barul scriitorilor. Ne 
reținem ceva mai mult, pentru ca, 
dimpreună cu Cimpoi, să ne con-
vingem pe propria-ne piele și grabă 
ce înseamnă criza energetică: după 
ora 24, nu mai circulă transportul în 
comun, iar taxiuri, particulari – rar 
de tot, fi ind suprasolicitați și, deci, 
supraîncărcați. Cu chiu cu vai, găsim 
un creștin.

Evenimentul sufl etesc din ul-
timele zile – lectura numărului de 
„Ateneu” dedicat ultimelor zile ale 
lui Marin Preda. La Bacău, am avut 
să-l cunosc pe fratele prozatorului, 
Alexandru, zis și Sae, care mi-a dăruit 
două romane ale fi ului său Sorin Pre-
da. 

20.XI. – 12.XII.1991

Printre evenimentele din aceste 
trei sferturi de lună am avut și o fru-
moasă călătorie la Bacău, la festivalul 
de poezie „Bacovia”. Premii – Grigore 
Vieru și Mihai Cimpoi.

În acest oraș blând și prietenos, 
printre evenimentele importante 
nu doar pentru mine, cred, este in-
terviul pe care l-am realizat cu Andrei 
Pleșu în apartamentele de la Centrul 
„Apostu”, unde am fost cazați. Minte 
clară, spirit ales, trezorier al marilor 
înțelepciuni, protagonist abil al înal-
telor speculații fi losofi ce. 

Vizită la „Anticariatul” din Bacău 
unde, împreună cu Vieru, Cimpoi, 
Cațaveică, alegem cărți excepțio- 
nale, la prețuri bune, de până la săl-
baticele majorări. Găsesc și vreo 20 
de numere de „Secolul 20”, care îmi 
lipseau din colecție (am mereu cu 
mine fi șa cu ceea ce... am). 

„Ateneul” e atent. Oameni ge-
neroși. 

Gabriel Bacovia, fi ul sexagenar 
al marelui poet, prezent și el la jubi-
leul de 110 ani din ziua nașterii ilus- 
trului său părinte. Pare a confi rma 
ipoteza că oamenii mari sau nu au 
progenituri, sau de le au, acestea se 
arată modest înzestrate.

27.I.1992

La o întâlnire cu un business-
man ungaro-iudeu, Serafi m Saka 
îi șoptește unuia dintre dregătorii 
noștri ca acesta să-l prezinte oas-
petelui întreprinzător: „Spune-i că eu 
reprezint asociația Valeologia, în ca-
drul căreia mă ocup de la gâște până 
la avioane”. Cineva dintre ai noștri, 
duce discuția cu asociația nițel mai 
departe, vorbind despre un posibil 
premiu al Valeologiei, ce se ocupă 
și cu gâsca, premiu ce s-ar numi 
„Gân-saka”.

O altă verbocreație am reținut-o 
de pe când eram la Bacău și zurliul 
fi u sexagenar al lui George Bacovia, 
Gabriel, făcuse o nereușită com-
parație a lui Andrei Pleșu cu o... ves-
tală neprihănită! (La trupul abundent 
al lui Pleșu!...) După care Mihai Cim-
poi, mai întâi eliberându-și tunătorul 
hohot de râs, prinse a vorbi despre 
o... vestalizare a României, – evident, 
ducând și aducând sintagma spre și 
dinspre Vest (Occident). Biata Vestală 
implicată în harababura vestalizării 
socio-economice...

10.XI.1992

Seara, la Răchitoasa, parcă ob-
servăm o umbră de tristețe și derută 
apărută brusc pe fețele amfi trionilor 
noștri... Până la urmă, afl ăm ce afl ară 
ei și nu știau dacă trebuie sau nu să 
ne spună și nouă – radioul transmi- 
sese că Ion și Doina Aldea-Teodoro-
vici nimeriseră într-un accident de 
mașină fatal...

La Bacău, împreună cu Radu 
Cârneci și Viorel Savin, ne-am întâlnit 
cu elevii și profesori de la liceul de 
aviație.

9.XI.1992

Bacău (premiile revistei „Ate-
neu”), prezenți: Fănuș Neagu, Gheor- 
ghe Tomozei, Mihai Cimpoi, Ioanid 
Romanescu, Alexandru Condeescu, 
gazdele. Ca totdeauna, căldură su-
fl etească și bună organizare. Iau 
premiile „Ateneului” Augustin Buzu-
ra (proză), Ion Ungureanu, ministrul 
culturii din Republica Moldova, Va-
sile Igna, Arcadie Suceveanu (poe-
zie), Corneliu Ungureanu (critică). 
Premii și pentru tinerii autori.

Muzeul „George Apostu”. Cazați la 
aceeași casă de oaspeți de la Centrul 
„Apostu”. Prezent, plin de vervă, An-
drei Pleșu. Realizez un dialog cu omul 
de excepție, literatul, biofi zicianul, en-
ciclopedistul C. D. Zeletin. O călătorie 
de neuitat la Valea Zeletinului, la Ră-
chitoasa. Ce oameni minunați! Ospi-
talitate și generozitate zeiască. Dom-
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nul Zeletin face un excurs de cam o 
oră și jumătate în istoria intelectuală 
a acestor ținuturi. Zeci, sute de per-
sonalități de mare renume românesc 
și internațional, inclusiv nobelistul 
Palade.

La Răchitoasa verva fostului pri-
mar al comunei, actualmente direc-
tor al școlii din localitate. Amintiri 
din activitățile de odinioară când, la 
adunările comuniștilor, bieții vorbi-
tori, țărani, se aventurau să utilizeze 
expresii neologistice, vorbind des-
pre lucruri „sofi stricate” (sofi sticate), 
„secționări dure” (sancționări) și „vo-
turi de blană” (de blam!).

Am prezentat la Bacău supli-
mentul ziarului „Vața satului”, caietele 
de cultură, cum le-am zis, dedicate 
lui George Bacovia. E cu noi și Vasile 
Spinei, redactorul-șef al publicației 
respective. Ion Ungureanu a fost la 
înălțime în vreo două discursuri.

Alte prezențe: George Bălăiță, 
Radu Cârneci.

Dragul de Sergiu Adam „mă do-
tează” cu un cadou pe care mi-l prom-
isese, ca mare generos ce este! – o 
mașină de dactilografi at „Olimpya in-
ternational”. 

13.XI.1992

Remember: La Bacău, se apropie 
un bărbat în vârstă, întrebându-mă 
dacă sunt din Basarabia (coborâsem 
din mașina care „ne trădă” prin nu-
merele de înmatriculare). Îmi ex-
primă condoleanțe în legătură 
cu dramaticul deces al celor doi 
cântăreți, Ion și Doina...

Până să purced la transcrierea 
dialogului cu C. D. Zeletin (am discu-
tat la Centrul „Apostu”), la începutul 
benzii dau de alocuțiunea rostită de 
Andrei Pleșu la decernarea Premiilor 
„Ateneu”. A fost ingenios și merită 
să-i reproduc unele gânduri: „De la o 
vreme, s-a constituit aici, la Bacău, o 
tradiție, – dacă o tradiție poate să fi e 
nouă... Și anume, tradiția unei foarte 
fericite invazii, un tip nou de invazie, 
– o invazie din două părți odată: una 
dinspre București, dinspre vechiul 
regat, una de dincolo de Prut. Bacăul 
e locul care a salutat această dublă 
invazie, – invazie culturală, cum nu 
sunt de obicei invaziile. E o invazie 
cu dată fi xă, cum nu sunt de obicei 
invaziile, și o invazie în care invadații 
sunt foarte fericiți că sunt invadați, 
cum nu se întâmplă niciodată. Sun-
tem foarte bucuroși că, iată, cultu-
ra românească din spațiul întregii 
Românii se întâlnește la Bacău și că 
în persoanele prietenilor noștri din 
Basarabia avem aici martori ai unei 
comunități, ai unei omogenități spiri- 
tuale de care cu teamă ne bucurăm. 
Cu teamă, pentru că nu totdeauna 

omogenitatea și trăinicia unei tradiții 
sunt argumente sufi ciente pentru is-
torie ca ele să dăinuie așa cum am 
dori. Dar, deocamdată, bucuriile 
funcționează foarte bine, acum, iată 
prezentându-ni-se cu ocazia Zilelor 
Bacovia o mână de publicații pe care 
Uniunea Scriitorilor din Moldova le-a 
pregătit pentru a avea argumente în 
acest asalt de care tocmai vorbeam – 
acestea sunt steagurile de asalt”.

24.XI.1992

Remember: Acea seară de sfârșit 
de octombrie, când călătoream spre 
Bacău. Ora 19.00 – 19.30 și, pe cer, 
o minune! Crai Nou și, exact în vâr-
fu-i de sus, o stea nespus de strălu-
citoare, cu o lumină ca trecută prin 
cristal rece, nobil, sugerându-ți o 
stranie neliniște, parcă din frumusețe 
revelată, parcă dintr-o nelămurită 
superstiție, parcă dintr-o taină, taină, 
taină...

Peste vreo două zile, la Răchi-
toasa, despre acea stranie înfățișare 
astrală vorbește și George Bălăiță: 
o văzuse în vreme ce călătorea cu 
trenul dinspre București spre Bacău. 
Ne împărtășim impresiile, precizând, 
accentuând acea poziție unică a Lu-
ceafărului de seară, strălucitor-strălu-
citor, plasat exact în vârful de sus al 
Craiului Nou.

Zicea George Bălăiță că astăzi în 
România funcționează cea mai dez-
voltată industrie: industria de alibiuri. 

9.II.1993

De la Bacău, două telefoane. Ser-
giu Adam cu problema editării în co-
mun – SPS și USM – a revistei „Ateneu”. 
Noi să asigurăm hârtia. Am fi  oare în 
stare? Am vorbit și cu Cimpoi. Variantă: 
să vină Adam și cu Donea să tratăm 
aici, la fața locului, inclusiv posibilitatea 
obținerii hârtiei (mai) ieftine.

Geo Popa mă pune la curent că 
l-a telefonat Serafi m Saka, spunân-
du-i despre caseta cu spectacolul. 
Geo merge la Iași să ia caseta și să-i 
lase lui Serafi m pentru mine un pa-
chet cu cărți. Sunt curios ce bunătăți 
îmi expediază! Îmi solicită o colabo-
rare pentru revista Centrului Inter-
național de Cultură „Apostu”.

19.II.1993

Din generozitatea lui Geo Popa 
și prin bunăvoința lui Serafi m Saka, 
via Bacău-Iași-Chișinău, ajunge la mine 
un lot de cărți de la editura „Humani-
tas”, aproape toate sau chiar toate de 
valoare: Noica – „Eseuri de duminică”, 
Radu Preda – „Jurnal cu Petre Țuțea”, 
Eliade – „Alchimia asiatică”, Liiceanu 
– „Cearta cu fi losofi a”, Eliade – „Pataň-
jali și Yoga”, Alain Finkielkraut – „În-
frângerea gândirii”, „Convorbiri cu 
La Monde” (întrebări pentru sfârșit 
de mileniu), Glucksmann – „Prostia”... 
Dă, Doamne, timp și neoboseala ve-
derii! Azi-mâine termin „Pitoresc și 
melancolie” de Pleșu.
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7.XI.1993

De la Sergiu Adam, care ne invită 
la Zilele Bacovia, afl u că Dan Mănucă 
îmi va aduce o revistă germană, în 
care sunt inserate și traduceri din 
versurile mele. 

30.XI.1993

Ce trândăvie auto-jurnalieră: 
timp de trei săptămâni să nu trec 
nimic aici... Evenimente? Călătoria la 
Bacău, familiarele nouă Zile Bacovia. 
Ion Ungureanu, Vladimir Beșleagă, 
Mihai Cimpoi, Victor Spinei. Ilie Ze-
grea de la Cernăuți. Realizez un alt 
interviu cu Fănuș Neagu – la insis- 
tența bunului nostru prieten Sergiu 
Adam, pentru „Ateneu”. Prezenți și 
Dan Mănucă (îmi înmânează so-
lemn, sobru-nemțește, revista „Sü-
dostdeutsche Vierteljahres Blätter” 
editată la München, în care sunt 
inserate două poeme de-ale mele 
în traducerea lui Horst Fassel). De la 
Focșani – Traian Olteanu, Florin Mus-
calu. Gheorghe Tomozei ș. a.

18.IV.1996

Dintr-un blocnotes (de campa-
nie), o notiță din 29 octombrie anul 
trecut, de la Bacău.

Veneam de la piață cu Fănuș 
Neagu și Gheorghe Tomozei. Se apro-
pie un bărbat la 50 de ani și, poate, 
puțin peste ei.
– Mă iertați, zice, sunteți domnul 
Fănuș Neagu?
– Uneori, răspunde maestrul prozator.
– Aș vrea să vă contemplu puțin așa, 
în totalitate, spune băcăuanul.
– E cam greu. Dar încercați, afl ă re- 
plica Fănuș.

17.VII.1996

Pe vremuri, în atare cazuri 
doftoroaia punea, pare-se, lipitori. 
Înlocuirea dezgustătoarelor zvâr-
colitoare prin bălți îmi sunt înlocuite 
prin cinnarizin, dipiridomol (prepa-
rat românesc ce-l înlocuiește pe 
un altul, american, dar mai greu de 
găsit; oricum, eu cred și în ai noștri!), 
aspirina americană (UPSA îmi este 
contraindicată, zice doctorița). Tiroi-
da „o hrănesc” cu L-tirokin și bromer-
gon. De ce dau aceste denumiri de 
medicamente? Mai mult de dragul 
amintirilor întâlnirilor cu Andrei 
Pleșu care, dimineața, la Bacău, Cen-
trul „Apostu”, își aranja pe masă fel 
de fel de drajeuri, despre care zicea 
în dialogul nostru: „Azi e ziua când 
iau șapte, dimineața (...) Am însă zile 
când iau numai cinci. În zile de post 
iau șapte (...) Asta arată că intelectu-
alitatea noastră e destul de obosită 

și se resimte după 45 de ani de co-
munism...” Mai zicea frumos despre 
tablete: „Am început să le socotesc 
ca pe niște rude cu care am relații 
cordiale”. Apoi: „Nu sunt nici fru-
mos sunătoare, nici încurajatoare. E 
un repertoriu de mici demoni care 
încearcă să se comporte ca îngerii, 
adică să-ți facă viața posibilă”. – Ce 
mai! Aici nu mai e medicină, ci poe-
zie, fi losofi e, stil savuros!

La un moment dat, ajunsesem 
să-l depășesc pe Pleșu, numericește, 
adunând opt feluri de buline. Apoi 
medicul Hodorogea (dintr-un sat 
cu Nicolae Vieru și Iulian Nicuță, Iz-
voare/Florești) mi-a suspendat tri-
ampurul, considerând că tensiunea 
mea e ascultătoare.  

18.VIII.1996

Într-o iarnă, la Bacău, vizităm 
prefectura. Prefectul i se adresează lui 
Nea Fane cu: „Maestrul Neagu”. Nea 
Fane zice: „Vă rog să retrageți titlul de 
maestru”.

Fănuș bea vin. Prefectul: „Ei, 
ca să-l liniștim pe Nea Fane, avem 
ceva...” Cineva: „Dați-i vin, ca să-l li-
niștim, că el a băgat neliniștea în noi 
toți”.

20.X.1996

Zilele Bacovia la Bacău. Juriul, 
în a cărei componență mă afl u și eu, 
desemnează premiile revistei „Ate-
neu” – Ion Pop (opera omnia), Mircea 
Cărtărescu, Vasile Romanciuc – poe-
zie, Grigore Ilisei, Petru Cimpoieșu – 
proză, Al. Cistelecan – critică literară.

 La liceul „Vasile Alecsandri” din 
Bacău am făcut echipă cu Al. Cistele-
can și Grigore Ilisei.

De obicei, când mă întorc din 
călătorie vin în vizită Dumbrăvenii, 
împreună cu nepoțica lor Flavia. 
Printre multe ramifi cații ale discuției 
noastre, una specială. Victor, bunicul, 
către nepoțică:
– Flavia, ia spune-i lui nenea Leo de 
unde răsare soarele.

Gâgâlicea de 2 anișori îmi spune:
– Soalele lăsare de la Buculești.

Bu-u-un, deci lumina nu mai 
vine de la răsărit.

Eu:
– Flavia, dar luna de unde răsare?

Mda, derută. Nepoțica privește 
la bunici, ăștia, în loc să-i sugereze 
vreun răspuns, privesc când la mine, 
când la nepoțică. Ad hoc, mie îmi 
vine răspunsul:
– Luna răsare de la Iași.
– Luna lăsale de la Iași, cade de 
acord Flavia, ai cărei părinți sunt stu-
denți la Iași, unde și-au procurat un 
apartament; probabil, vor reveni la 
Chișinău.

Bun, am rezolvat-o și pe asta.
– Dar stelele? Stelele de unde răsar?

Din nou derută, lipsă de răspuns. 
Eu sugerez:
– Stelele răsar de la Chișinău.
– Stelele răsar (iesai, pronunță Flavia) 
de la Chișinău, cade de acord convor-
bitoarea mea de 2 anișori în gene- 
rala bucurie a dezlegării unei atât de 
complicate probleme astronomice. 
Astfel, întreg fi rmamentul românesc 
răsare precum o răzbunare pentru 
un subjugător aforism ce ne punea 
în dependență politică de un impe-
riu hapsân. 

26.V.1997

Vizită la atelierul pictorului Vic-
tor Hristov, situat în blocul Fondu-
lui Plastic din Chișinău. Îmi pune în 
față trei pânze, dintre care să o aleg 
pe cea care-mi place mai mult. (O 
mai „veche datorie”...) Două peisaje 
mișcătoare, cu roșu intens... Altul, 
primăvăratec, cu o moară de vânt... 
„Dar acest tablou unde și când l-ai 
pictat?”, întreb, arătând spre o cu totul 
altă lucrare. „E dintr-o serie din preajma 
Bacăului”, zice Victor. „Dacă-ți place, ți-l 
pot oferi”. Sigur, mi-a plăcut... Întâl-
nirea ne-a fost prilejuită de reluarea 
unei emisiuni TV pe care noi am rea- 
lizat-o acum mai bine de un an.

8.VI.1997

Când transmite prognoza me-
teo, TVR oferă, caleidoscopic, câte 
o imagine din principalele orașe ale 
țării, indicând și temperaturile pro- 
babile. Ce rețin în mod deosebit, cu 
amintiri nostalgice: ca o hieroglifă 
prelungă statuia poetului Bacovia 
în târgul Bacăului sau, poate, ca un 
refren dintr-un imn al lui Dosoftei: 
„Omul... de vreme ce trece ca o um-
bră rară”.

24.XI.1997

Telepatie sau pură întâmplare. 
Iau din raft două reviste ale liceului 
teoretic „Alecsandri” din Bacău. Abia 
deschid „Orizontul” și sună telefonul, 
pe fi r fi ind chiar Bacăul: Sergiu Adam 
mă anunță că interviul apare în 
numărul din noiembrie al „Ateneului”. 
Apoi, să-l rog pe Cimpoi să răspundă 
și el în sfârșit la chestionarul pe care 
i l-a expediat, a doua oară, Adam. 
Rugămintea de bază: în 1993, la 
Chișinău, a apărut cartea „Doamnele 
Kremlinului” (autor: Vasilieva), în tra-
ducerea lui Alici și Bătrânu. Sergiu ar 
vrea să publice în revistă, în foileton, 
secvențe din această lucrare. Să iau 
legătură cu traducătorii, pentru a tra-
ta drepturile de autor.

Îi telefonez lui Alici, bietul fi ind 
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adânc suferind. Cartea n-ar mai fi  
de găsit, însă va încerca să afl e dacă 
o verișoară de a sa de la Ialoveni 
a păstrat exemplarul pe care i l-a 
dăruit. 

29.XII.1997

Telefonează dragul de Sergiu 
Adam de la Bacău. După urările de 
rigoare (și vigoare!) de An Nou, mă 
pune la curent că dialogul pe care 
mi l-a solicitat a apărut în numărul 
din noiembrie al „Ateneului”. Grijuliu, 
revine la problemă, rugându-mi să-i 
solicit lui Sandu Alici acceptul pentru 
a republica, fragmentar, traducerea 
„Doamnelor Kremlinului”. Vine vor-
ba și de antologia lui Laurențiu Ulici 
„O mie și una de poezii românești” 
în 10 volume. Zice Sergiu: „Bătrâne, 
am auzit că sunt și eu acolo, dar încă 
n-am văzut-o și chiar de aș vedea-o, 
nu am bani să o cumpăr. Costă, nu?” 
Sigur, costă. Noi însă am avut noro-
cul unei donații de câteva sute de 
seturi, din care ne-au revenit nu doar 
celor antologați (la o adică, înlocuind 
onorariul, să zicem). Fiind curios să 
cunosc și, pe alocuri (pe a... pagini), 
să recunosc atmosfera și ecourile de 
peste decenii ale poeziei românești 
în interconexiunile ei de perpetui-
tate, am insistat și perseverat în lec-
tură, parcurgând deja 8 volume. Rar 
caz în care să nu fi  citit și poemele 
care îmi sunt cunoscute, unele chiar 

pe dinafară. O consecvență care, de 
altfel, parcă m-ar caracteriza, când e 
vorba de lectură, dar nu și, aproape, 
a pedanteriei de care mai că am dat, 
maică, dovadă.

21.IV.1998

Am procurat două exemplare 
din romanul anonim „Aglaia”, apărut 
la Chișinău, pe care mi le-a solicitat 
Sergiu Adam și Constantin Donea de 
la Bacău.

12.VI.1998

Contra hipertensiunii și pentru 
prevenirea unei recidive a glandei 
tiroide înghit pastile – Adelfane, 
Kaptopril, Geritamin, Thyroxin. N-am 
procurat încă bromcreptini. Zinovia 
zice că, în sfârșit, am devenit și eu 
un român sadea: tabletomania e cea 
mai sigură dovadă. (Despre aceasta 
discutam și cu Andrei Pleșu în di-
alogul nostru de la Bacău, Centrul 
„Apostu”. Cică, eram în apartamentul 
pregătit pentru Ceaușești care, însă, 
nu au ajuns să-i deschidă ușa.)

23.VI.1998

 Telefon lui Donea la Bacău. Pe 
6 iulie suntem invitați la „Saloanele 
Moldovei” de pictură. Am convenit și 
cu Rurac. „Tu și cu Hadârcă, să avem 
și noi o prezență mai...”, zice Anatol.

12.VII.1998

Luni, 6 iulie, plecați spre Bacău la 
„Saloanele Moldovei” de pictură. Ora 
fi xată 8 a devenit de facto 11. Artiștii 
plastici sunt și mai nepunctuali. Înco-
lo – băieți buni (chiar dacă asta nu e o 
profesie, băiat bun, cum zic rușii), unul 
și unul – Rurac, Cataraga, Zderciuc, 
Tăbârță, Zamșa, Vârtosu, Bolboceanu, 
Jalbă, Peicev, ș. a. 

De la Costică Donea, Inspec- 
toratul pentru Cultură, am expediat 
manuscrisul la „Cartea românească”. 
Intitulat „Gladiatorul de destine”. Am 
trecut pe la revista „Ateneu”, luând 
ultimele numere, inclusiv pentru Al. 
Alici, în traducerea căruia se publică 
fragmente din „Doamnele Kremli-
nului” de Larisa Vasilieva (de altfel, 
aceasta o poetesă bună; îmi vorbea 
de ea și Liviu Damian).

Prietenul Geo Popa, aproape 
zăpăcit, cam într-un șoc de nervi, se 
arată amabil. Mă asigură cu hârtie 
pentru scris și plicuri de diverse mă- 
rimi. De altfel, la Centru Apostu am 
și fost cazați, eu împreună cu Rurac 
în apartamentul luxos, predestinat, 
cândva, foștilor cei mai foști. Aco-
lo, în 1991, am realizat dialogul de... 
reînceput (după ce publicasem în 
1988 volumul de interviuri „Răspuns 
și răspundere”) cu Andrei Pleșu. A 
fost de bun, de foarte bun-fructuos 
augur.

Călătorie la Slănic Moldova. Ce 
mai! – frumos și sănătos! Cu ape mi- 
nerale și frigărui, cu câțiva kilometri 
parcurși pe jos. 

Două biserici vechi, unicat: la 
Târgu Trotuș și Berzunți. În cea de-a 
doua localitate n-au mai rămas decât 
vreo 200 de creștini ortodocși, ceilalți 
trecând la catolicism. 

Muzeul de Arte din Bacău – 
splendid, valoros: Tonitza, Aman, 
Grigorescu, Pallady, Petrașcu, Baba 
și mulți alții care „îți lipesc tălpile de 
podea”, țintuindu-te în fața lucrărilor 
lor. Există acolo și un Mihail Grecu – 
opincuțele aplicate pe pânză, „Oma-
giu lui Curbet”. 

Pe terasa Centrului de Cultură 
„George Apostu” și-a dat drumul 
Gil Ioniță cu chitara sa. Un recital 
în-fl acăra-tist. De ce nu?

Apoi o discuție „la cuțitașe” cu 
Ovidiu Marciuc, plastician, și încă 
ceva-cineva, care tratează cu suspi-
ciune tot ce ar însemna patriotism 
românesc. Oare noi nu am avea alte 
griji, mult mai mari, decât să-i vânăm 
pe cei care se manifestă oarecum 
mai deschis în sentimentele lor ci-
vice?

Costică Donea de la Bacău mă în-
treabă dacă l-am cunoscut pe Liviu Da-
mian și dacă da – în ce relații am fost 
cu el. I-am dat explicațiile pe care 
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le-am găsit potrivite. Donea spune că 
l-a cunoscut și el, prin '82-'83, pa-
re-se, și i-a produs o impresie foarte 
bună. Donea i-a făcut și o poză pe 
care mi-o aduce a doua zi: Liviu în 
palton gri și în căciulă brumărie de 
miel. Pe verso, scris: „Liviu Damian, 
RSS Moldovenească”. A fost... Poate 
folosește poza la un moment potri- 
vit, de evocare.

11-12-13.IX.1998 

La Bacău, Zilele „George Apos-
tu”. Discuție italo-româno-franceză 
– melanj cu sculptorița din Israel 
Averbuch. La tabăra de creație – 
câțiva sculptori din Anglia, Slovacia, 
Iugoslavia, Turcia, Israel, fi rește și din 
România, au modelat câte o lucrare 
în spațiul aferent Centrului Apostu. 
Din Moldova estică – Grigore Sultan, 
care a realizat una din cele mai bune 
lucrări ale taberei. Averbuch – un 
motiv brâncușian – „Banca sărutului”, 
ouoformă și chiar cu un ou polizat 
până la luciu. 

Îi revăd pe Sergiu Adam (cu 
temperatură, răcit), Ovidiu Genaru 
(îmi vorbește complementos despre 
poezia mea, despre limbajul ei; îi 
ofer volumul „Vieți neparalele”; zice 
că e cam împrăștiat, nu se ține, din 
varii motive, de temelia serioasă a 
literaturii...); Octavian Voicu, Cornel 
Galben; Constantin Donea, care e pe 
cale de a pleca în Irak, cu un ansam-
blu folcloric, despre care-mi spune și 
Sandu Grecu.

(La acest moment, Bacăul „e în-
trerupt” de un telefon dinspre Foc-

șani: Corneliu Fotea mă anunță că 
ne-a expediat invitații pentru Sa-
loanele Dragosloveni, 24-26 septem-
brie. Cimpoi nu m-a pus la curent...)

La Bacău, premiul pentru anul 
trecut i-a fost decernat marelui pia-
nist Valentin Gheorghiu. Cu această 
ocazie a avut loc un concert extraor-
dinar, orchestra fi larmonicii din acest 
oraș (dirijor – Samuel Muni, SUA), 
interpretând „Preludii la unison” din 
suita I-a de Enescu, „Seară de vară” 
(Z. Kodally), „Dansuri concertante” 
(Stravinski), „Dansuri românești” 
(Bartok), ușor de înțeles – ceva... 
(mai) ușor, adică nu de înțeles, ci de 
agreat de un public ceva mai larg 
decât cel amator de muzică clasică 
(sadea!). Apoi, în partea a doua, la 
pian cu maestrul Valentin Gheorghiu 
– Concertul nr. 1 în sol minor pentru 
pian și orchestră de F. M. Bartholdy. 
Pentru mine, cel puțin, relevant a fost 
de a-l vedea și asculta pe Valentin 
Gheorghiu, gălățean despre care știu 
de mai multă vreme anumite lucruri 
și aprecieri; apoi – faptul de a fi  într-o 
sală de concert, în care nu am mers de 
multișor, muzica ascultând-o de pe 
discuri sau la radio. Cazuri neplăcute 
– doamnele orchestrante, unele, au 
apărut pe scenă în... pantaloni. Una 
dintre ele, vioristă, își răscrăcărase 
bărbătește-muncitorește picioarele, 
trăgând zelos arcușul până mai jos 
de genunchi, adică – între genunchi. 
Contrast ușor de observat în com-
parație cu celelalte instrumentiste 
îmbrăcate în rochie lungă, sobră, de 
gală: acestea, precum o cere regula 
în orchestra simfonică, își țineau, de-

cent, genunchii strânși sub veșmân-
tul de concert, mânuiau cu delicatețe 
arcușul, nu și-l coborau în poală sau, 
Doamne ferește, nu-l trăgeau mai jos 
de genunchi, între genunchi. Îi spun 
asta lui Cornel Galben, care mă pune 
la curent că orchestra este atât de 
prost asigurată de Ministerul Culturii, 
încât de câțiva ani nu mai are bani 
pentru costumele muzicanților. Cică, 
aceștia avuseseră două rânduri de 
haine frumoase, însă – asta e – s-au 
uzat, s-au ponosit. Se pune proble-
ma ca, în lipsa banilor, să mai fi e re-
dus din numărul orchestranților. Păi, 
astfel se poate ajunge la o orchestră 
de... cameră.

Secundo-neplăcut: doi opera- 
tori de televiziune se băgau de-a 
dreptul peste claviatura pianului, 
peste degetele maestrului Gheor- 
ghiu. Îl asaltau și din spate, mai că 
sprijinindu-i obiectivul camerei de 
pe umăr. Ce mai, televizioniștii pro-
vinciali (unul era chiar de la Bucu- 
rești) căutau efecte-trăsnet, le părea 
lor. Până la urmă, venerabilul pianist 
(a trecut de 70 de ani) se văzu ne-
voit să-l admonesteze pe unul din 
paparazzi de televiziune dâmbo-
vițeano-băcăuană, cerându-i să fi e 
decent și... la distanță!

25.XII.1999

Felicitări cu ocazia Sărbătorilor 
Crăciunului de la Constantin Donea 
din Bacău (scrisoare expediată... par 
avion! Ehe, până la cursă de avion 
Bacău-Chișinău va mai trece multă 
apă pe Prut...)  
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30.VI.2000

Într-o microrecenzie la „Viața pe 
nemâncate” (Gheorghe Vodă), Victor 
Gherman (tot în „Sud-Est”, 1-2, 2000) 
amintește că: „Pentru cititorul român 
de peste Prut editura «Prut Inter-
național” (Leo Butnaru descifra la o 
lansare a cărții lui Gh. Vodă numele 
editurii ca „Prut Intern-național»)”. 
Însă această descifrare eu am dat-o, 
de fapt, încă din anul 1992, când, pe 
scena teatrului „Bacovia” din Bacău, 
dragul prieten Sergiu Adam spusese 
că: „Iată că premiul revistei Ateneu are 
deja un caracter internațional, anul 
acesta el fi ind acordat și domnului 
Leo Butnaru din Republica Moldo-
va”. În cuvântul de gratitudine, am 
spus că eu consider, totuși, premiul 
„Ateneu” drept unul intern-național, 
adică panromânesc.

10.XII.2000

Acum o săptămână și ceva, la 
Paris a decedat pictorul Horia Ber-
nea. Presupun că în timpul unei ope-
rații pe cord deschis. Reies dintr-un 
dialog care s-a dat ieri la TVR. În fi -
nal Eugenia Vodă îl întreba despre 
posibila operație programată: „Cu ce 
imagini ați vrea să intrați în starea 
de anestezie?” (Ce întrebare!) Ber-
nea: „Cu priveliștile Neantului...” (Ce 
răspuns!) „Dar cu ce senzație ați dori 
să ieșiți din starea de anestezie?” Ber-
nea: „Cu un mare sentiment de bucu-
rie...” Însă nu a fost să fi e... Avea doar 
62 de ani. În sfârșit, își durase o casă 
frumoasă, cu grădină, părăsind eta-
jul 10 al unui bloc. Iată, zice convor-
bitoarea, ați făcut cutare, ați ridicat o 
casă, dar un copil? Bernea: „Să știți că 
în cazul artiștilor nu contează prea 
mult... Obsesiile și preocupările lor 
sunt de altă natură...” – cam așa ceva. 
Îmi amintesc că prima sa expoziție 
pe care am vizitat-o era la Muzeul 
de Arte Plastice din Bacău. Să fi  fost 
în 1991 sau 1992... (Acolo am făcut 
și o poză împreună cu Andrei Pleșu, 
– asta, pentru o mai „sigură” datare.) 
Îmi amintesc coloanele, stâlpii săi de 
case țărănești. Pânzele de o elabora-
re geometrică obsesivă, de contrare, 
de sfi dare, de focalizare a elementelor, 
detaliilor... Sigur că e un mare artist, iar 
din cele auzite din dialog – a fost și 
un om inteligent, înțelept.

29.XI.2002

București, ședință de Consiliu 
USR.

S-a votat și fondarea Filialei 
Bacău a USR. Brăila solicită fondarea 
unei reprezentanțe. Aprobat. 

2.III.2003 

Dat fi ind că am primit un nou 
număr al revistei „Vitraliu” de la 
Bacău, le scriu lui Gheorghe Popa, di-
rectorul, și lui Cornel Galben, redac-
tor-șef, mulțumindu-le și felicitân-
du-i, pentru că o merită cu adevărat 
–publicația pe care o gospodăresc e 
foarte bună.

15.X.2003

Înainte de somn „constat”: dacă 
astăzi nu aș fi  fost la Pekin, eram la... 
Bacău, unde mâine se deschide Fes-
tivalul Național „George Bacovia”. 
Mă gândesc cu multă simpatie la 
prietenii și colegii de acolo, în spe-
cial la Sergiu Adam care, de cum 
mă vede, zice: „Leule, te salută Cin-
cilei!”, preluând astfel formula „ame- 
nințătoare” a regretatului om de cul-
tură Gheorghe Cincilei din Chișinău 
care, în tinerețile noastre, când ve-
nea pe la „Tinerimea Moldovei” și nu 
mă găsea (Casa Presei e enormă, to-
tuși –, unde să mă găsească el?), îmi 
lăsa pe birou fi la cu atare salut-„aver-
tisment” – „Leule, te salută Cincilei!”, 
în subtext eu deslușind referința la 
articolele pe care le prezentase la re-
dacție, însă cărora, de cele mai multe 
ori, li se amâna publicarea: mahării 
de la ULCTM (comsomol) nu agreau 
cultura și tot tachinau redactorul-șef 
că e prea generos cu literatura, cri- 
tica de teatru etc., când, în realitate, 
aceste domenii erau mereu frus-
trate, marginalizate, prioritate având 
trăncănitoarea și absurda „întrecere 
socialistă”.

Dar să încerc a mă „deconecta” 
de la astfel de amintiri, să nu visez 
urât... 

Așadar, când aici se urează 
„noapte bună”, la Chișinău și Bacău 
se spune „bună dimineața”, încă în 
ziua de... ieri. Important e ca și una și 
cealaltă să fi e cu adevărat bune.

8.II.2005

„Ateneu” este o excelentă re-
vistă de cultură editată la Bacău în 
care, la începutul anilor ’90 ai seco-
lului trecut, am întreținut o rubrică 
lunară, intitulată Scrisori din Basara-
bia. Din varii motive, după vreo doi 
ani, mi-am luat un răgaz care a durat 
mai bine de un deceniu, când, în-
tr-o zi, îmi telefonează poetul Sergiu 
Adam, redactorul-șef al Ateneului, 
propunându-mi să reiau colabora- 
rea. Astfel, de circa doi ani, public din 
nou în revista din orașul lui Alecsan-
dri și Bacovia, de această dată rubri-
ca numindu-se și mai simplu decât 
precedenta: Din Basarabia. După ce-mi 
onorez această datorie, va trebui să 
duc la capăt și textul pentru Contra-
fort, revistă în care deja de mai mulți 
ani public provocări ideatice, intitu-
late Cosmograme.

23.VIII.2006

Telefonează Sergiu Adam de la 
Bacău, uimit că-i ghicesc îndată vo-
cea. Spune că au primit textul recti-
fi cat cu sensul... nonsensului, se inte- 
resează dacă am primit onorariul și 
revistele pe care le-a lăsat la Casa Po-
gor din Iași – cum altfel, dacă Lucian 
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Vasiliu e un amic de aur?! Întreabă 
dacă știu care a fost reacția unui is-
toric de la Chișinău care, scriind ceva 
despre Ștefan cel Mare, a fost criticat 
în „Ateneu”... Nu prea știu. Oricum, lo-
cuim într-o urbe de un milion de su-
fl ete, nu mai știm unii de alții... Poate 
ne vedem toamna aceasta etc.

29.XII.2005

Felicitări de la Centrul „George 
Apostu” din Bacău (Gheorghe Popa) 
și Ed. Prut Internațional. Apoi, două 
colete de la „Vatra” – ultimele două 
numere, duble, din anul acesta. 

26.IV.2006

Felicitări ilustrate de la Prut In-
ternațional și Centrul Apostu – aceas-
ta, excepțional de frumoasă. (Mai 
înainte, sosise de la Departamentul 
Cultură Bacău, plus cele interne- 
tiste, mai multe). Să reproducem și 
textele, pentru ca să ne amintim ce 
și cum se felicitau creștinii în Anno 
Domini 2006: „De Sfi ntele Sărbători 
de Paști... Vă dorim credință, dra-
goste și lumină în sufl etele și în case-
le Dumneavoastră. Hristos a înviat!”; 
„Sfi ntele Sărbători de Paști să renas-

că în sufl ete lumina speranței de mai 
bine și Învierea Domnului Iisus Hris-
tos să aducă pace, prosperitate și bu-
curie în casele dumneavoastră. Să ne 
reînnoim, așadar, sufl etele, spiritele 
și viața cu credință în Dumnezeu, în-
tr-un nou început, înnobilat de dra-
goste și încredere în semenii noștri! 
Hristos a înviat!” (Gheorghe Popa).

12.V.2006

Primesc câteva colete: cu cartea 
lui Pavel Zalțman „Madam F” (din Is-
rael, de la Aleksei și Lotta Zaltzman), 
Zalțman fi ind unul dintre ultimii avan- 
gardiști „ruși”, născut la Chișinău, apoi 
rătăcind prin fosta URSS. Primesc re-
vistele „Vatra” și „Vitraliu”, aceasta din 
urmă publicând mai multe materiale 
despre avangarda română, ceea ce 
face ca numărul în cauză să fi e... mul-
tiplu interesant pentru mine, cel pre-
ocupat de fenomenologia respectivă. 
(Să ne amintim că, acum 2-3 numere, 
și „Vatra” publicase mult despre avan-
gardă – cea sârbă, ceea ce dovedește că 
există o preocupare, un interes față de 
curent-școală-travaliu-experiență-ex-
periment etc. topit în termenul de: 
avangardă). În „Vitraliu” public și o par-
te din Dicționarul de leologisme (pentru 

volumul de la Ed. MLR le-am spus, pur 
și simplu, Leologiame). Un gest de po-
litețe care nu poți ascunde că face 
plăcere: Geo Popa însoțește revista 
pe care mi-o expediază cu următoar-
ea scrisoare: „Stimate Domnule L. B., 
onorați de valoroasa dumneavoas-
tră contribuție la realizarea celui de 
al 23-lea număr al revistei Vitraliu, 
eveniment literar care se bucură de 
un ecou deosebit în viața culturală 
națională și internațională, vă rugăm 
să primiți cele mai sincere mulțumiri, 
și ne exprimăm speranța ca aceasta 
să constituie baza unei colaborări de 
durată, în viitor”. Asta e și de ce nu?...

12.VII.2006

Dimineață, de la Bacău, Carmen 
Mihalache cu doleanța de a scrie, pen-
tru septembrie, ceva legat de Bacovia. 
125 de ani de la naștere. Iar în numărul 
din august mă gândesc să scriu de cei 
15 ani ai Bibliotecii „Transilvania”.

5.VIII.2006

Ieri, primesc de la Bacău coletul 
cu trei numere de „Ateneu” – mai-iu-
nie-iulie, în care îmi continuu rubrica 
„Din Basarabia”. Din câte îmi spune 
Carmen la telefon, redacția ține la 
ea, rubrica, ce deschide anumite un-
ghiuri de vedere și înțelegere a stării 
de fapt românești în stânga Prutului.

25.IX.2006

La Bacău văd și câțiva colegi la 
care țin, inclusiv – Ion Mureșan. Di-
mineața, la autogară (Lucian, Cassian 
și Stancu au amestecat cărțile pe 
nou și nu am mers cu mașina; Lucian 
era foarte răcit), în același bus, urcă și 
Sandu Dobrescu.

La colocviul „Literatură și im-
postură” de la Bacău, Ion Mureșan 
spunea cam așa: „Infl ația de poezie 
și proză este un efect al bolii soci-
etății românești. Organismul social 
bolnav secretă anticorpi: scriitorii. Și 
dacă un poet este citit doar de trei 
oameni din blocul lui tot este bine. 
Când societatea românească se va 
însănătoși, scriitorii români se vor 
mai rări”. Interesant mod de abor-
dare a problemei.

19.IX.2011

Din cele pe care le-am spus la 
simpozionul Bacovia, Bacău:

În acest caz, nu pot începe cu 
frecventa și, de cele mai multe ori, în-
dreptățita și, parcă, nesupărătoa- rea 
(prin banalizare inevitabilă) formulă: 
în ultimul timp... Pentru că acest ultim 
timp e unul plural, ajungând, deci, 
un fel de mai multe ultime timpuri „T
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înlănțuite în, pur și simplu, perpetu-
itatea/ continuitatea „non-stop”-ului 
cronologic al unei existențe și expe-
riențe umane. Prin urmare, trec di-
rect la ideea ce mi-a venit la un sim-
pozion (recent) Bacovia de la Bacău, 
dar care, pe 30 august a. c., mă ispitea 
și la o manifestare asemănătoare de- 
dicată lui Blaga, la Chișinău, sau – hai 
să trecem frontierele – spre sfârșitul 
primei decade a lunii septembrie la 
Koktebel, în Crimeea, unde s-au ținut 
comunicări despre un reprezentant 
de vază al veacului de argint rusesc, 
poetul Maksimilian Voloșin...

În fi ne, de la catedra „Moldova” 
a Universității „George Bacovia” din 
Bacău am ținut să spun că, deja (și 
nu cred că de astăzi), devine tot mai 
derutantă tendința comparativistă 
cu tot dinadinsul, aș zice, între scri-
itori, în speță între poeți de diferite 
formațiuni și stilistici, căutându-se 
afi nități între scrisul lor, între și în 
metaforele lor, în ideația și nuanțele 
prozodiei lor. Și este a mirării că, ast-
fel, este jertfi tă sau doar neglijată 
calea căutării și argumentării uni-
cității, personalității distincte a unui 
sau altui autor, pentru înnemurirea, 
să zic ușor neaoș, de multe ori forțată, 
a unui poet cu un altul. Pe când situ-
ația mi se pare mult mai simplu de 
explicat. Pur și simplu, poezia nu 
poate să nu se atingă de... poezie! – fi e 
aceasta pindarică sau postmodernă, 
simbolistă sau avangardistă, elegi-
acă sau textualistă etc., etc. Adică, este 
imposibil ca poezia să nu se atingă de... 
sine, în sine! Este imposibil ca poezia 
să nu se întrețeasă cu ea însăși! Peste 
timpuri, în Timp.

Obsesia comparativismului, ală-
turării (...anihilării originalității, per-
sonalității) cu orice preț trebuie, une-
ori, cel puțin abandonată în fi reasca 
favoare a naturaleței și, totodată, a 
misteriozității poeziei în poezie, întru 
poezie, în otova – să zic – poezie, 
diversă și asemănătoare ei însăși în 
propria-i atmosferă, stare și nease-
mănare, de asemenea cu... ea însăși!

Pentru că atare obsesii compa- 
rativiste duc la excesul fabricării de 
doctorate, de teze și antiteze biza-
re, de monografi i deocheate, inutile 
care, de cele mai multe ori, nu sunt 
decât niște combinații hazlii în nete-
meinicia și trase de păr în superfi ci-
alitatea lor.

27.II.2015

Vestea cea neagră: azi, la Bacău, 
a murit dragul prieten Sergiu Adam. 
Luminos și generos, și-a construit și 
și-a dus cu demnitate destinul de om 
și poet. Adio, Adame; Adam – Om în-
semnând!

22.IX.2015

De la Bacău, invitație la Zilele 
Centrului „George Apostu” – 25 de 
ani de la înfi ințare, 14 – 17 octom-
brie.

11.VII.2017

Primesc de la Centrul de Artă 
„Apostu” din Bacău 5 albume cu re-
produceri din opera picturală a lui 
Ilie Boca obsesiv-minuțios etnogra-
fi cizantă și 5 numere consistente, 
ca volum și greutate, ale revistei „Vi-
traliu” nr. 45. Las pe la USM, dar un 
album Boca mă gândesc să i-l ofer 
doamnei Eleonora Romanescu.

11-14.X.2017

Bacău. Simpozionul Național 
de Estetică. Discursuri aproape te-
oretice, improvizații mai mult sau 
mai puțin ingenioase la Universi-
tățile Alecsandri și Bacovia, la liceul 
Ferdinant, colegiul pedagogic Ion 
Creangă. La ultimele două am avut și 
eu recitaluri de proporții, să zicem... 
medii. Participanți – Alexa Visarion, 
Ioan Aurel Pop, ambii premianți, cu 
laudatio rostite de Dorel Vișan și Eu-
gen Simion, de la Iași Cătălin Turliuc, 
Petru Bejan, Traian Diaconescu, Ale- 
xandru Boboc; Ioan Cristescu, Mircea 
Dumitrescu, Vasile Tărâțeanu, Nicolae 
Băciuț, Carmen Mihalache, Adrian Jicu, 
Emil Nicolae. Băștinașii. O expoziție 
a lui Simion Zamșa, prezent și Tudor 
Zbârnea. Prestanță la nivel a lui 
Gheorghe Popa, actualmente secre-
tar de stat la Ministerul Culturii. Bine 
și frumos, în mare așa a fost.

Un spectacol de poezie și taclale 
al lui Dorel Vișan. De condiție medie, 

pe alocuri sub-medie. Un concert de 
muzică simfonică. Un dirijor relativ 
tânăr care făcea un întreg ritual de a 
prezenta soliștii, grupurile de instru-
mentiști, aparte, în colectiv, în general 
etc. Prima dată mi-a fost să văd atâta 
atenție și râvnă față de punerea în lu-
mină a muzicanților simfoniști. Pro- 
babil, dirijorul vrea să le mențină 
simpatia, ascultarea, buna interpre-
tare. 

13.VI.2020

Ecou din Bacovia: „Bacău, adio, 
pământ cult... Sunt în București” (în 
„Divagări utile”). Pun asta pe FB, 
unde vine și un comentariu demn 
de atenție a unui fost profesor de 
matematică: „Având în vedere eti-
mologia cuvântului, cultura era, 
poate, dincolo de vamă...Dar Bacăul 
are și azi spiritul lui inconfundabil și 
gustul de cafea amară al poetului. 
Este caracteristica orașelor relativ 
mici și ridicate din colbul târgurilor. 
Bacăul, reședință domnească a Țării 
de Jos, are multă vreme avantajul 
informatic al celei mai importante 
vămi a Moldovei. Emigrația treptată 
a neamurilor ardelene îi dă un aer de 
disciplină potolită de palmele jan-
darmilor de care se feresc cu înțelep-
ciune ceangăii. Băcăuanii trăiesc o 
viață modernă, însă cu amintirea 
mirosului de mămăligă afumată la 
roata carului! Veșnic atrași de tehnică 
și libertățile Galaților de pe Dunăre, 
unde ajung mărfurile vămuite de 
ei, băcăuanii dovedesc pricepere la 
orice. O pojghiță de intelectuali ține 
urbea în lumina liniștită a Artei, poate 
încă din vremea când boierimea de 
aici îi bate pe turci fără declarație de 
război și... fără Vodă!”.
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Un cadru ideal de receptare a 
unei reprezentații teatrale presupune, 
premergător vizionării spectacolului, 
lectura atentă a creației dramatice. În 
fapt, în acest fel, spectacolul se naște 
deja în mintea lectorului, protagoniștii 
având astfel o primă punere în scenă în 
funcție de viziunea cititorului, de nivelul 
de cultură al acestuia, de stările lui de 
moment, de creativitatea și imaginația sa. 
Reprezentația propriu-zisă a spectacolului 
ar evidenția și mai bine viziunea regizorală, 
cea scenografi că, asezonările audio-video, 
jocurile de lumini ș.a., diferențiindu-le 
față de întruchiparea cognitivă rezultată în 
urma parcurgerii textului.

Având acest fundal motivațional, 
cu atât mai util în timpuri pandemice și 
alăturându-i politica noastră de promovare 
a dramaturgiei românești actuale, redacția 
revistei „Vitraliu” a decis să includă 
începând cu acest număr texte dramatice 
inedite aparținând unor autori consacrați 
sau afl ați la început de drum; criteriile de 
eligibilitate sunt de ordin minimalist - texte 
nepublicate anterior, nereprezentate pe 
scenele teatrelor din România, dar având 
un înalt grad de originalitate și calitate 
literară.

În anul în care Centrul de Cultură 
„George Apostu” aniversează treizeci de 
ani de la înfi ințare, deschidem seria „Texte 
dramatice în premieră” cu două piese: 
„Valoroasa Actriță fără Teatru”, de Mircea 
M. Ionescu, și „Mr. Author, Fuck you!”, de 
Radu F. Alexandru.

Piesa dramaturgului Mircea M. 
Ionescu, ce apare în prima parte a revistei, 
a fost publicată pentru prima dată în 
numărul 52 al revistei „Vitraliu”, număr 
prezentat în luna aprilie 2020 exclusiv în 
variantă electronică (din motive ce au ținut 
de condițiile stării de urgență impusă de 
autoritățile statului odată cu declanșarea 
pandemiei). Piesa a fost ulterior inclusă în 
volumul „Dallas 2020”, apărut la Editura 

Texte dramatice
în premieră

Gheorghe Geo Popa
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„Tracus Arte” (mai 2020) și reprezentată 
în premieră pe scena Teatrului Municipal 
„Ariel” din Râmnicu-Vâlcea (iulie 2020). 
Spectacolul „Valoroasa Actriță fără Teatru”, 
producție a Teatrului Municipal „Ariel” 
din Râmnicu-Vâlcea, a fost prezentat 
publicului băcăuan la Centrul de Cultură 
„George Apostu” în cadrul programului 
„Provocări colocviale” (10-11 septembrie 
2020) cu tema „Despre actualitate și 
teatralitatea ei”.

Autorul celei de-a doua piese 
publicate - „Mr. Author, Fuck you!” - 
Radu F. Alexandru este un cunoscut 
dramaturg, publicist, scenarist și eseist 
român. Este membru titular al Uniunii 
Scriitorilor din România, membru Pen-
Club România, membru titular al Uniunii 
Cineaștilor din România, secretar general 
al Asociației Ziariștilor Liber-Profesioniști, 
vicepreședinte al Asociației Culturale 
de Prietenie România-Israel, membru 
fondator și director-executiv al Fundației 
„Forumul pentru starea Culturii”. De 
asemenea, este realizator de emisiuni 
de televiziune și radio și are o constantă 
activitate publicistică.

A debutat în literatură în anul 1967 
în Revista „Gazeta Literară”, în proză în 
1971 cu volumul „Cu fața spre ceilalți” 
(Editura Eminescu, București) și în 1974 
în dramaturgie cu piesa „Umbrele zilei”, la 
Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad.

 Piesele sale „Dilema”, „Dinu”, „Saltim-
bancii”, „Mansarda”, „Iubiri”, „O șansă 
pentru fi ecare” (montată în anul 1982 
pe scena Teatrului Municipal „Bacovia” 
în regia lui Geirun Tino), „Omul care 
face minuni”, „Privind în jur cu ochi fără 
lumină”, „Nimic despre Hamlet”, „Domnul 
Sisif ” sunt jucate pe parcursul anilor pe 
scenele teatrelor din București (Național, 
Nottara, Bulandra, Mic, TES) și din țară 
(Arad, Bacău, Brăila, Bârlad, Galați, Piatra 
Neamț etc).

Prin intermediul revistei, „Textele 
dramatice în premieră” vor ajunge la toate 
teatrele din România, din dorința noastră 
de a scurta drumul către scenă al creațiilor 
dramaturgiei românești actuale. De altfel, 
revista „Vitraliu” este singura revistă din 
România ce face din acest proiect un 
adevărat program național de promovare 
a dramaturgilor români și a valorilor 
culturale identitare naționale.

În încheiere, cu precizarea că vom 
pune spațiul revistei la dispoziția tuturor 
autorilor dornici de colaborare în cadrul 
acestui proiect, vă dorim lectură plăcută și, 
de ce nu, întruchipări regizorale reușite!
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Mr. Author, Fuck you!
Radu F. Alexandru

1.

MIRON (urlet) Mă omoară!!... Înțelegi ce spun?!! Mă 
omoară!! Ar fi  putut să tocmească unu’ de 
pe stradă să-mi facă felu’ – nu, ea vrea să 
mă termine cu mâna ei!... Îmi pierd mințile... 
Înnebunesc!... Deschide gura!... Spune ceva!

ANDREI ... Ce? 
MIRON      Orice!
ANDREI ... Nu-i a glumă.
MIRON Am spus eu c-ar fi  o glumă?!...
ANDREI A tras direct la țintă... Punct ochit, punct 

lovit.
MIRON Ai crezut-o în stare de așa ceva?... 
ANDREI  Eu?!
MIRON Tu! Nu ești tu de ani de zile cel mai 

bun prieten al meu... al nostru?! 
ANDREI Mă rog... până la un punct...
MIRON Pentru nimic în lume nu mi-aș fi  imaginat-o 

pe Sonia în stare de-o porcărie... de-o 
ticăloșie ca asta!

ANDREI Dacă ai încerca să te gândești...
MIRON Asta fac: îmi storc creierii!... De cât timp o fi  

pus-o la cale?...
ANDREI Are vreo importanță?
MIRON N-are?
ANDREI ... Nu știu... Nu văd cu ce te-ar ajuta...
MIRON Niciun cuvânt... Niciun semn care să mă 

ducă cu gândul la ce are în minte!... 
ANDREI De asta am și spus: „punct ochit...”
MIRON Știi ce cred eu?... Ei bine, eu cred că aici și-a 

băgat cineva coada!
ANDREI De unde și până unde?!
MIRON Ei nu i-ar fi  putut trece prin minte una ca 

asta...
ANDREI Când e vorba de răzbunare, oamenii sunt în 

stare de orice... 
MIRON Nu, nu, nu!... Știu foarte bine cum sunt 

oamenii, dar niciodată nu poți să lansezi 
din prima o torpilă ca asta: îți faci mai 
întâi mâna cu porcării de trei parale... Nu e 

SONIA

ANDREI

MIRON

genul Soniei... Mă dă gata!... „Răzbunare”?!... 
Pentru ce?!... Ascultă, tu realizezi prin ce trec 
eu acum?!

ANDREI Ce întrebare e asta?!
MIRON Simplă!... Clară! Te rog să-mi răspunzi.
ANDREI Bineînțeles că-mi pasă! 
MIRON Și atunci de ce trebuie să-ți smulg cu cleștele 

fi ecare cuvânt din gură?...
ANDREI Stăm de vorbă!
MIRON Nu-mi dai o idee care să mă ajute!
ANDREI ... N-am.
MIRON N-ai?!
ANDREI Și nu cred că poate cineva să-ți dea vreo 

idee în situația în care ești... Stai de vorbă cu 
ea și...

MIRON Cu cine?!?... 
ANDREI Cu Sonia. Fă-o să înțeleagă că trebuie să 

găsiți o soluție...
MIRON Nu pot s-ajung la ea!
ANDREI Insistă! Nu există „Nu pot”!
MIRON Refuză să mă vadă! Nu pot să-i spun măcar 

un cuvânt: cum îmi aude vocea,  închide 
telefonul...

ANDREI Ești singurul care o poate face...
MIRON Am încercat tot ce-i omenește posibil!... Nu 

mai exist pentru ea. (Revelație) Mă urăște!... 
Cum poți să te mai înțelegi cu un om care a 
ajuns să te urască? ...Și, Doamne, pentru ce 
toate astea – pentru ?!                                                                                  

ANDREI (îl imită) „Mă omoară!... Mă omoară!”... 
MIRON Ce-i asta?!?
ANDREI Urletele tale...
MIRON Râzi de mine?!?
ANDREI Te-ai gândit vreo clipă că Sonia are și ea 

toate motivele să urle la fel ca și tine? 
MIRON Ce vrei să spui?!
ANDREI Nu cred că e așa de greu de înțeles... Și dacă 

e să fi m drepți, are mult mai multe motive să 
spună că ai terminat-o?

MIRON Ce jigodie poți să fi i! 
ANDREI Eu sunt jigodia?

”Dacă vrei să-l amuzi pe Dumnezeu spune-i ce planuri ai.”
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MIRON De asta nu deschizi gura!... Du-te la dracu’!
ANDREI Înțeleg că nu-ți place, dar ăsta e adevărul.
MIRON Asta crezi tu c-așteptam eu de la tine?!
ANDREI Vrei să te strâng la piept și să-ți șterg 

lacrimile?...
MIRON Dă-mi un sfat, omule! Spune-mi ce să fac!
ANDREI  Spânzură-te.
MIRON N-o spune de două ori... 
ANDREI Nu ai ieșire... Cu Sonia nu o scoți la capăt.
MIRON Întotdeauna există o ieșire!
ANDREI Și un preț.
MIRON Dau oricât. Fac orice!
ANDREI Atunci e simplu...
MIRON ... Spune!
ANDREI (privirea fi xată pe Miron) ...
MIRON Vorbește!
ANDREI ... Miruna.
MIRON Miruna?!?
ANDREI Punct.
MIRON (râs amar) ... Da... 
ANDREI A doua zi, îți dau în scris, o vei putea contacta 

pe Sonia. Ba mai mult...
MIRON ... Prietene, n-ai înțeles nimic: trebuia să-mi 

închipui.
ANDREI Treci peste vrăjeala asta...
MIRON Dacă tu, care ești frățiorul meu... Tu care știi 

despre mine mai multe ca oricine pe lumea 
asta... Dacă tu vii și-mi spui că salvarea mea 
este să mă despart de Miruna, atunci dă-mi 
voie să-ți spun că ești prost... Cel mai mare 
prost pe care l-am cunoscut vreodată!...

ANDREI (clovnerie) „Mă omoarăăă”...
MIRON Ești penibil... De fapt, tu nu ești prost. Ar fi  

prea simplu și nici măcar atât de grav... Nu 
înțelegi. 

ANDREI Ce?!
MIRON ... Nu știi ce înseamnă să iubești pe cineva 

mai mult decât orice pe lumea asta... Să fi i 
îndrăgostit...

ANDREI Miruna!...
MIRON  ... Să ajungi să descoperi că nimic din jurul 

tău nu mai are valoare.
ANDREI Așa o iubești tu pe Miruna?
MIRON ... Așa o iubesc eu pe Miruna.
ANDREI Acceptă divorțul de Sonia... 
MIRON (urlet) Nu!!!... 
ANDREI ... și ești liber s-o iubești câte zile oi avea.
MIRON (se chircește de durere) Nu!... Nu pot!... Pentru 

nimic în lume, nu!!!
ANDREI ... Ana!
MIRON (aprobă de câteva ori din cap; încep să-i curgă 

lacrimi) ... Ana!... Ana, Andrei.
ANDREI (sacadat) „Atunci – când – descoperi – că – 

nimic – din – jurul – tău – nu –  mai – are – 
valoare”. Acum un minut ai spus-o...

MIRON Nuuu... (Neputincios) ... Până la Ana.
ANDREI Știu... Și o știe și Sonia foarte bine. N-o să 

facă un pas înapoi. Și n-o să te ierte cât 
lumea... Te întrebai pentru ce „răzbunare”?!...

MIRON ... Are dreptate?
ANDREI Mă întrebi dacă te cred vinovat?!
MIRON ... Da. Asta te întreb.
ANDREI În ce logică... în ce cod ai vrea să fi i judecat 

în care răspunsul ar putea fi  și altul decât 
„vinovat”?

MIRON ... În logica vieții.
ANDREI Ce dracu scrie în logica asta a vieții care să 

ierte trădarea – cum ai trădat-o tu pe Sonia?
MIRON ... De câți ani ne cunoști?
ANDREI De-o sută! 

MIRON ... Nu cred că un bărbat poate să iubească 
o femeie mai mult decât am iubit-o eu pe 
Sonia. Din toată inima... Cu toată fi ința mea. 
Și ea a știut, a simțit-o și nu s-a îndoit o clipă 
de dragostea mea... Am iubit-o cu aceeași 
imensă dragoste cu care m-a iubit și ea pe 
mine... Nu mi-aș fi  dorit nimic mai mult pe 
lume decât să ne trăim așa toată viața... Dar 
sunt lucruri care ni se întâmplă și pe care nu 
le putem anticipa... controla. Lucruri în fața 
cărora suntem neputincioși. Despre asta e 
vorba, dacă poți să înțelegi.

ANDREI (s-a abținut până acum; explodează) Ordinar 
ce ești!

MIRON Frățioare!...
ANDREI Îți bați joc de mine?! Mie-mi vinzi gogoșile 

astea?!... „Nu mi-aș fi  dorit mai mult decât 
să ne sfârșim viața îmbrățișați ca doi 
porumbei”! Pe mine vrei să mă prostești sau 
tu chiar nu mai știi ce vorbești?!

MIRON Am iubit-o pe Sonia...
ANDREI Am futut împreună, cot la cot, tot pe ce-am 

pus laba! Făceam întrecere...
MIRON Idiotule, despre ce vorbești,?!
ANDREI  Eu sunt idiotul?!
MIRON Amesteci... pui în aceeași oală dragostea 

mea pentru Sonia cu niște târfulițe cărora 
le-am tras-o... ?!

ANDREI Ai mințit-o și ai înșelat-o de-o mie de ori! 
Ne-am făcut de cap împreună! Nu-mi vorbi 
mie acum de dragostea ta neprihănită 
pentru Sonia!

MIRON Nu înțelegi absolut nimic!
ANDREI „Vreau să fi u judecat în logica vieții”! 

Doamne, cât ești de infect.
MIRON Ascultă.... 
ANDREI (pe picior de plecare) Destul: pentru azi îmi 

ajunge!
MIRON Nu pleci nicăieri! (Îi taie calea spre ușă.)
ANDREI Am treabă! 
MIRON Trebuie să vorbim! 
ANDREI Altă dată.
MIRON Te rog!
ANDREI (revine) ... Vreau să beau ceva.
 (Miron toarnă două porții zdravene de whisky 

în două pahare. Ridică paharul, gata să 
ciocnească; Andrei a dat deja pe gât jumătate 
din paharul lui.)

MIRON (sincer nedumerit) ... Ce-i cu tine?
ANDREI Te ascult.
MIRON Spune-mi ce-i cu tine. 
ANDREI Mi-ai spus că vrei să stăm de vorbă. Dă-i 

drumul.
MIRON Nu înțeleg... Ce s-a întâmplat?
ANDREI Nimic... Absolut nimic.
MIRON ... Ok. Du-te și rezolvă-ți treburile și mai 

vorbim noi...
ANDREI Ne jucăm?!
MIRON ... Ți-am spus că tot ce mi se întâmplă... 

divorțul e urmarea faptului că cineva și-a 
băgat coada...

ANDREI Era o întrebare, nu o afi rmație. Nu ai nicio 
probă...

MIRON Am.
ANDREI Care?!
MIRON Detectivul.
ANDREI Despre care detectiv vorbești?!
MIRON A angajat pe cineva care m-a urmărit pas cu 

pas și a înregistrat fi ecare mișcare a mea.
ANDREI Asta de unde-ai mai scos-o?!
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MIRON ... Așa cum bine știi, niciodată nu m-am 
afi șat cu o altă femeie în oraș, niciodată nu 
am făcut nimic care ar fi  putut s-o pună pe 
Sonia într-o situație proastă... Nu am avut 
discuții în casă. O ipotetică infi delitate a 
mea nu a fost niciodată un subiect care să 
fi  dat naștere la o criză... Până într-o zi... Ziua 
în care Sonia mi-a pus în față o listă cu toate 
escapadele... toate „ororile”, o citez, despre 
care a fost informată și care ne-a aruncat 
casa în aer... Pentru nimic în lume nu a 
acceptat să mă ierte.  

ANDREI ... I-ai cerut iertare și să mergeți mai departe?
MIRON ... Așa am făcut.
ANDREI Miruna știe?
MIRON Las-o pe Miruna. Nu despre Miruna vorbim 

acum.
ANDREI Despre ce vorbim?
MIRON De ce a apelat Sonia la serviciile cuiva, 

detectiv sau ce dracu’ o fi  fost, pe care l-a 
pus pe urmele mele?

ANDREI ... E o întrebare.
MIRON Sonia n-ar fi  făcut asta dacă cineva nu i-ar fi  

băgat în cap lucruri la care ea pentru nimic 
în lume nu s-ar fi  gândit și pe care nu a vrut 
să le creadă. Până în momentul în care i-am 
fost servit pe tavă.

ANDREI Bine lucrat!... Cine putea să ți-o facă?!
MIRON Eu te întreb pe tine: cine putea s-o facă?
 (Andrei își golește paharul; ia sticla și își mai 

toarnă câteva degete.)
ANDREI ... N-ai nicio idee?
MIRON Una singură: tu.
ANDREI Bună.
MIRON Nu-i așa? Tu, eu și fufele suntem singurii care 

au știut ce-am făcut... Eu nu m-am turnat, 
fetele habar n-aveau cine sunt, rămâi doar 
tu... 

ANDREI Ai răspunsul.
MIRON ...Singurul dintre cei care mă cunosc.
ANDREI ... Suporți o întrebare?
MIRON Dă-i drumul.
ANDREI Nu faci o criză...
MIRON Dă-i drumul.
ANDREI Miruna?
MIRON Ce amestec are Miruna în povestea asta?
ANDREI Te-am întrebat dacă i-ai cerut iertare Soniei 

și mi-ai spus că da. În ipoteza c-ar fi  acceptat, 
ar fi  presupus să vă continuați viața ca și 
până atunci și Miruna...

MIRON Și Miruna?!
ANDREI ... să rămână într-o postură pe care nu știu 

cât timp ar mai fi  acceptat-o.
MIRON Mă întrebi dacă n-ar putea fi  Miruna cea 

care și-a băgat coada?...
ANDREI Doar așa... O idee la care poate ar merita să 

ne gândim...
MIRON Ce-ai cu ea?
ANDREI Cu cine?
MIRON Cu Madona! Ce nu-ți place? De ce n-o 

suporți?
ANDREI Greșești.
MIRON Mă iei și de prost!
ANDREI O consider absolut OK din toate punctele 

de vedere, pe Miruna nu pe Madona, și 
n-am avut niciodată nimic să-i reproșez. Tu 
nu cred că ești Ok față de ea...

MIRON Ai dreptate.
ANDREI Ei, ăsta e un pas important pe care îl facem.
MIRON Miruna știe ce înseamnă Ana pentru mine. 

I-am spus-o din prima clipă...
ANDREI Din prima clipă în care te-ai îndrăgostit.
MIRON ...Știe că într-un divorț n-am nicio șansă 

ca Ana să-mi fi e încredințată mie înainte 
de majorat și a acceptat situația, cu toate 
privațiunile care decurg inevitabil din ea.

ANDREI Pentru ea!
MIRON În primul rând pentru ea.
ANDREI 12 ani!
MIRON Acum știi totul despre Miruna. Judec-o.
ANDREI Chapeau! 
MIRON Așa spun și eu... Întrebarea însă rămâne: 

cine m-a livrat Soniei?
ANDREI „Nimeni”. Ar fi  un răspuns perfect valabil. 

Te-ai comportat impecabil, totul a fost la fel 
ca în zilele frumoase, nu s-a produs niciun 
scurt-circuit în relațiile dintre voi...

MIRON Eu nu știu să se fi  produs!
ANDREI Pentru că ești făptașul. Pentru că îți închipui 

că n-ai lăsat nicio urmă, nicio amprentă, 
niciun fi r de păr. Dar, de fapt, lași o mulțime 
de urme. Toți care își înșală iubita sau iubitul 
lasă în fi ecare zi, în fi ecare clipă o mulțime 
de urme...

MIRON Ce fel de „urme”?!
ANDREI Probe că nu mai sunt acolo. Că locul iubitei 

sau al iubitului a fost luat de altcineva și noi 
doar mimăm sentimentele care altă dată ne 
duceau pe culmile fericirii... Omule, nicio 
iubită și niciun iubit nu pot fi  înșelați dacă 
vor să știe într-adevăr adevărul. Nu există 
„detectiv” mai bun... mai sensibil și mai 
perspicace decât inima noastră. Pe ea n-o 
poți minți decât dacă se vrea mințită.

MIRON ... Nu sunt convins de ce spui.
ANDREI Sonia are o listă cu toate femeile pe care 

le-ai făcut fericite?
MIRON Doamne ferește!... Doar Miruna.
ANDREI Asta încerc să te fac să înțelegi. Niciuna din 

toate celelalte nu a declanșat alarma pentru 
că niciuna nu a însemnat ceva pentru tine... 
Când te-ai prins în relația cu Miruna, totul 
s-a schimbat... „Detectivul” nu a făcut decât 
să-i confi rme ce ea știa deja. Simțea!

MIRON ... Și atunci?! 
ANDREI Scoate-ți din minte că ai să obții vreodată 

iertarea. Știe foarte bine cât de mult te 
doare. 

MIRON (complet răvășit) ... Nu pot trăi fără Ana... Și 
am ajuns să nu-mi mai pot imagina viața 
fără Miruna... Știu, sunt caraghios... Ai toate 
motivele să râzi de mine... Te rog chiar să râzi 
de mine!... Andrei, nu glumesc, te rog râzi de 
mine!...

ANDREI Scutește-mă de tâmpeniile astea...
MIRON (vine în fața lui; îi prinde umerii cu cele două 

mâini) Te rog râzi de...
 (Andrei se smucește, vrea să se elibereze; 

Miron îl ține strâns în  mâini.)
ANDREI Hai, mai du-te dracu! 
 (Andrei se smucește cu putere, se eliberează 

o clipă; Miron îl prinde din nou și îl strânge la 
piept.)

MIRON (hohotește, cu capul pe umărul lui Andrei) Te 
rog!... Te rog!...

 (Andrei acceptă îmbrățișarea lui Miron; se 
despart după câteva clipe.)

 ... Iartă-mă.
ANDREI ... Cât timp îți închipui c-ai să poți s-o mai 

duci așa?
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MIRON ... Nu știu.
ANDREI Te-ai gândit că o arunci pe Ana într-un 

infern?...
MIRON Eu?!?... Numai eu?!
ANDREI Ți-ar fi  mai ușor să împarți vina cu cineva?
MIRON Nu mai sunt om, Andrei... La birou nu pot 

să-mi mai adun mințile, iar noaptea îmi storc 
creierii și-mi trec prin cap cele mai sinistre 
gânduri... 

ANDREI (prudent) Poate ar trebui să te vadă un 
psihoterapeut...

MIRON Ca să-i spun ce?! Că 8 ani mi-am adorat 
soția și acum iubesc cu aceeași tărie o altă 
femeie?... Ce sfaturi poate să-mi dea?

ANDREI Nu știu. De asta îți și recomand o întâlnire cu 
cineva care asta știe să facă.

MIRON Ce?!
ANDREI Să descurce lucrurile care ajung să ne 

copleșească...
MIRON Am dat o groază de bani la cei mai tari 

avocați ca să-mi spună toți că într-o situație 
ca a mea nu există ieșire de salvare. O 
singură soluție și asta invariabil în favoarea 
mamei! Asta, bine-nțeles, dacă între timp 
femeia nu se apucă de băutură, n-o dă pe 
droguri, nu-și ia câmpii sau mai știu eu ce 
dracu ar putea să mai facă...

ANDREI Nu o văd pe Sonia în niciuna din posturile 
astea...

 (Și a venit timpul ca Cel de Sus, în bunătatea 
lui, să-i dea lui Miron o idee...)

MIRON Bineînțeles că nu! Știm foarte bine ce fel de 
om este... Stai jos, vreau să vorbim ceva... 

 (Andrei se așază; cei doi stau față în față.)
MIRON Nu te mai întreb ce crezi despre relația mea 

cu Miruna, mi-ai spus clar că mă consideri 
vinovat.

ANDREI Vinovat față de Sonia...
MIRON Evident!
ANDREI Este un punct de vedere. În logica ta...
MIRON Crezi când îți spun c-am ajuns la capătul 

puterilor?... Că realmente nu știu cum s-o 
duc mai departe?... 

ANDREI Te îndoiești?!
MIRON Vreau să-mi spui cu gura ta că crezi.
ANDREI Ne jucăm? 
MIRON Dacă crezi cu toată fi ința ta, atunci te rog s-o 

spui... Te rog!
ANDREI Cred, Miron.
MIRON Crezi că pentru mine Ana este un dar de 

la Dumnezeu... și, în același timp, o iubesc 
enorm pe Miruna?... Crezi, Andrei?

ANDREI ... Da, Miron, cred.
MIRON Crezi că în situația blestemată în care am 

ajuns... Nu! Nu! (Își dă palme puternice peste 
față; Andrei rămâne nemișcat la locul lui.) Nu! 
Nu blestemată! Fericită! Binecuvântată!... 
Crezi că în situația în care am ajuns nu există 
alegere, Andrei?

ANDREI ... Îmi închipui că este teribil de greu...
MIRON E imposibil!... „Teribil de greu” e o glumă... 

fl oare la ureche... Salvează-mă, Andrei!
ANDREI Eu?!?
MIRON Întinde-mi mâna salvatoare!
 (Andrei se ridică și degajează doi pași.)
MIRON Stai jos.
 (Andrei revine, se așază.)
ANDREI (întinde ambele mâini spre Miron) Care din 

ele e cea salvatoare? Ți le ofer pe amândouă.
MIRON (mișcat, emoționat) Și nu ți le tragi înapoi!

ANDREI Pentru nimic în lume!
MIRON ... Sonia este un om cu totul deosebit și dacă 

ar trăi o sută de ani putem fi  siguri că n-ar 
ajunge nici alcoolică și nici drogomană... 
Dar Sonia e femeie. De mare fi nețe... de 
mare sensibilitate...

ANDREI ... Așa e... Și?... Mai departe.
MIRON ... Ar fi  foarte normal, și ar fi  în folosul ei, ca 

Sonia să întâlnească un bărbat care să o 
facă să vadă viața cu alți ochi... Să-i ofere o 
perspectivă pe care acum, singură, nu o are.

 (Andrei a înghețat în fotoliu. Nu e în stare să 
schițeze un gest, să articuleze un cuvânt.)

MIRON ... Ce-i cu tine?... Andrei!
ANDREI (se adună) ... Nu știu... Am avut un blank... 

Așadar?...
MIRON ... Continuăm altă dată.
ANDREI Mergi până la capăt.
MIRON ... Am spus tot ce aveam de spus.
ANDREI Nu!... Nu sufi cient de clar. Un bărbat 

providențial: la asta te gândești, dacă 
înțeleg bine...

MIRON Se poate spune și așa... „Providențial”!
ANDREI Foarte bine, îi spunem cum vrem... Și?... Care 

ar fi  rostul acelui bărbat?
MIRON Care e rostul oricărui bărbat în viața unei 

femei?... Un sprijin... o împlinire... În fond, e 
tot...

ANDREI Te gândești la o partidă pentru Sonia!
MIRON Nu e vorba de-o „partidă”...
ANDREI Bine-nțeles că nu. Te gândești la un bărbat 

care să intre în viața soției tale, sunteți încă 
departe de divorț, și pe care să-l prezinți la 
proces ca probă că, la capitolul moralitate, 
nici Sonia nu e cu nimic mai brează decât 
tine!

MIRON Mă crezi în stare de-o asemenea infamie?!
ANDREI Acum te cred în stare de orice.
MIRON N-ar fi  vorba de cineva dispus să-și ofere 

serviciile pe post de gigolo... 
ANDREI Dar?
MIRON De un bărbat pe care îl văd capabil să 

se apropie de Sonia și să-i dea căldura... 
afecțiunea care ar pune-o din nou în 
picioare... Întreabă-mă cine ar putea fi .

ANDREI Cine?
MIRON Tu.
ANDREI Pizda mă-tii!! (Îi trage cu putere un dos pe 

palmă pe obraz.) Pe mine nu mă bagi în 
porcăria asta!... Pentru nimic în lume să nu-ți 
imaginezi... (Îl îneacă furia.) Ordinar ce ești!...

 (Iese trântind ușa. Miron rămâne clipe pe 
loc, nemișcat, niciun gest, niciun sunet. Iese 
din cameră, auzim un robinet deschis la 
maximum, și, probabil, multă apă aruncată pe 
obraz. Revine în cameră; cămașa udă pe piept 
confi rmă bănuiala că s-a spălat îndelung 
pe față. Un deget de whisky în pahar; cu 
telecomanda deschide o combină: concertul 
de vioară de Beethoven. Se așază în fotoliu; 
își aprinde o țigară. Andrei reintră în cameră. 
Nicio privire, niciun cuvânt lui Miron. Se așază 
în fotoliu și ascultă concertul. Tăcerea între cei 
doi se prelungește până la limita răbdării: doi 
melomani care ascultă o splendidă bucată 
simfonică.)

ANDREI ...O să treacă multă... foarte multă vreme 
până când Sonia o să mai suporte un bărbat 
în preajma ei... Când se va întâmpla asta, ...  
dacă se va întâmpla, în niciun caz nu va fi  cel 
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care i-ar aminti clipă de clipă de tine...
MIRON (închide muzica) ... E singurul tău avantaj în 

fața oricui altcuiva... Ești unic.
ANDREI ...Unicul în care te-ar vedea în permanență 

în fața ochilor.
MIRON ... Așa e... M-a iubit într-un fel cu totul 

neobișnuit... Parcă mă aștepta... parcă eu 
eram bărbatul de care avea nevoie ca să 
aibă curajul să se gândească la o familie, la 
copii...

ANDREI Nu cred că e nevoie să-mi spui toate astea...
MIRON E nevoie, ca să poți înțelege...
ANDREI Ce?!!
MIRON (își păstrează cumpătul) Că nu mă agăț de 

tine...
ANDREI Asta faci!
MIRON ... Că nu-ți cer ceva ce-ar putea face și 

altcineva... Ne-am căsătorit parcă pe goană, 
la doar două luni după ce ne-am cunoscut. 
Copilul...

ANDREI Trei luni!
MIRON Cred că nu aveam nici două...
ANDREI Destul!!... Miron... mi-ești ca un frate... Mi-ești 

drag și te prețuiesc... Ești un om deosebit!
MIRON Mă rog...
ANDREI Nu, nu, chiar ești... Acum ai intrat într-o mare 

încurcătură... Sunt gata să fac orice pentru 
tine... Orice! Dacă, ferească Dumnezeu, ai 
avea nevoie de un organ... de un transplant, 
vreau să zic...

MIRON (sincer mișcat) Te rog, destul.
ANDREI (nu se mai poate opri; vrea să spună tot, să se 

elibereze) Nu, nu... trebuie să mă asculți! Îți 
jur pe crucea și pe Dumnezeul meu că orice 
ai avea nevoie, și inima ți-aș da-o fără să 
stau o clipă pe gânduri... Orice!... Dar acum 
oprește-te... Nu-mi cere să mă apropii de 
Sonia... Orice, frățioare!

MIRON Îți repugnă?!... 
ANDREI Doamne ferește!
MIRON O detești?!... Îți întoarce stomacul pe dos?!
ANDREI Nu!!... Cum poți să spui asta?!
MIRON Fugi de ea ca de dracu!
ANDREI Nu pot... Nu știu... 
MIRON Ce?!?
ANDREI Probabil că-i o chestie de chimie...
MIRON De „chimie”?!?
ANDREI Așa se spune... Iartă-mă... Nu pot.
MIRON ... Așa să fi e... Uită ce-am spus.
 (Andrei vine și îl îmbrățișează.)
ANDREI Fratele meu?
MIRON Frați!... 
 (Andrei vrea să toarne în cele două pahare; 

sticla de whisky e goală.)
ANDREI (cu sticla ridicată în mână) Mai ai?
MIRON Câte vrei.
 (Andrei iese din cameră. Revine cu o sticlă de 

whisky, un vas de cristal cu cuburi de gheață 
și un clește pentru gheață. Deschide sticla, 
toarnă în cele două pahare, ridică și îi întinde 
lui Miron paharul lui. Cei doi ciocnesc.)

MIRON ...M-am întrebat nu o dată de ce până la anii 
tăi nu te-ai însurat niciodată.

ANDREI Asta ce mai e?!
MIRON Nu știu... Mi-a venit așa... în minte...
ANDREI (amuzat) Vrei să vorbim acum despre...?
MIRON Vorbim despre mine, vorbim despre tine: e 

același lucru...
ANDREI Nu prea-i același lucru. 
MIRON Crezi?

ANDREI Eu n-am ajuns în pragul disperării pentru că 
nu pot să mă decid pe cine iubesc mai mult: 
fi ica sau amanta?

MIRON ... Pentru că nu ești în stare să iubești.
ANDREI Mă lași!
MIRON Asta e problema ta. 
ANDREI Vorbești prostii!
MIRON M-am întrebat de multe ori și te-am întrebat 

și pe tine: de ce nu te oprești? De ce nu-ți 
alegi una din femeile cu care-ți pierzi de 
atâta vreme timpul?

ANDREI N-am pierdut nimic! Dimpotrivă...
MIRON Niciuna nu ți s-a părut destul de bună... 

Niciuna nu s-a ridicat la nivelul pretențiilor 
tale!

ANDREI Unde vrei să ajungi?
MIRON La fond... La adevăr... N-ai organ. 
ANDREI „Organ”?!
MIRON Îți lipsește... cum Dumnezeu să-i spun?... 

părticica acea din sufl et unde se naște... 
unde se zămislește iubirea.

ANDREI (începe să râdă) „Unde se zămislește 
iubirea”!... Tu auzi cum sună?! Nu-ți zgârie 
timpanele?

MIRON Fugi. Dar e foarte important ce-ți spun!...
ANDREI (ridiculizându-l) Și grav!
MIRON ... Aici, la tine, (Ciocănește cu un deget în 

piept.) gol. (Semn la cap) Plin că poate da și 
pe dinafară...

ANDREI ... Nu știi ce vorbești.
MIRON O dată... O singură dată nu te-am auzit 

spunând „iubesc”... Mă îndoiesc că „a iubi” 
are loc în vocabularul tău.

ANDREI ... Ține minte vorbele astea... 
MIRON Hopa, mă ameninți, Andrei?!

 ÎNTUNERIC

2

 (Apartament Sonia. Sonia și Andrei față în 
față, pe scaune, la o măsuță. Schimb lung de 
priviri.)

ANDREI M-ai lăsat să aștept niște zile bune până ți-ai 
făcut timp și pentru mine... 

SONIA Câte mi-au trebuit să trec peste surpriza 
telefonului tău... Ce ți-a venit?

ANDREI ... Nu știu. 
SONIA Chiar așa?
ANDREI M-am trezit într-o bună zi cu gândul la tine... 
SONIA Ce frumos!
 ANDREI Nu am dat atenție... 
SONIA Normal.
ANDREI Adică, nu am dat prea multă importanță...
SONIA E cu totul altceva.
ANDREI ... până când am ajuns să realizez... să simt 

că nu e ceva întâmplător... O  toană...
SONIA Sau o „pasă”...
ANDREI Nu!
SONIA O confuzie ar fi  fost extrem de neplăcută...
ANDREI Bine-nțeles. Te asigur că nu a fost vorba de 

așa ceva.
SONIA Slavă Domnului!... Și până la urmă, de ce-ai 

sunat?
ANDREI ... Nu pot să răspund... Nu știu.
SONIA Asta-i bună!
ANDREI Nu tot ce ni se întâmplă are o explicație...
SONIA Așa crezi tu?!
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ANDREI ... Sau nu la tot ce ni se întâmplă avem și 
explicația potrivită...

SONIA Vrei să spui că sunt lucruri care... ?
ANDREI Da!
SONIA „Da” ce?
ANDREI E așa cum voiai să continui.
SONIA Nu știu cum voiam să continui...
ANDREI Te joci cu mine! 
SONIA ... dar cred că știu cum pot să-ți dau o mână 

de ajutor.
ANDREI Ar fi  grozav! 
SONIA Miron... 
ANDREI  ... Mai departe.
SONIA Ce rol are în chestia asta?
ANDREI Sunt luni bune de când nu l-am mai văzut.
SONIA Pe Miron?!?
ANDREI Despre el vorbim.
SONIA Nu avem ce vorbi pe subiectul ăsta. 
ANDREI Și eu cred la fel. Tu l-ai deschis.
SONIA Subiect închis.... Mi-e totuși greu să cred ce 

spui.
ANDREI Să jur?!
SONIA Nu, nu... Te cred, chiar dacă, recunosc, 

trebuie să fac un efort... Și?... Acum, după 
ce m-ai lăsat cu gura căscată, mergi până la 
capăt: ce-a provocat seismul?

ANDREI (ridică neputincios din umeri)
SONIA Nu-i un răspuns. Afaceri nu faceți împreună, 

nu știu să fi  iubit aceeași femeie – deci?!
ANDREI ... „Incompatibilitate” tot mai accentuată... 

Mi-a devenit complet străin...
SONIA Miron?!?... Străin ție?!
ANDREI ... Nu mai reprezintă nimic pentru mine.
SONIA Ce chestie, dom’le!... La orice m-aș fi  putut 

gândi, numai despărțirea voastră nu-și avea 
locul în capul meu... Hai să-ți spun și eu una 
care o să-ți placă: tu și Miron reprezentați 
pentru mine imaginea vie, palpabilă a ceea 
ce se cheamă coup de foudre. 

ANDREI Eroare!
SONIA De când ai intrat prima dată la noi în casă, 

de când ați dat ochii unul cu celălalt, mi-ați 
dat în permanență sentimentul a ceva 
inseparabil și indestructibil... „Emisferele de 
Magdeburg”, dacă mai ții minte... Se învăța 
cândva în liceu sau prin clasele primare. Nu 
știu dacă azi...

ANDREI Tu ne-ai făcut cunoștință.
SONIA Ai dat buzna peste noi...
ANDREI Să nu exagerăm...
SONIA ... Și de atunci ați devenit frați siamezi.
ANDREI Buni prieteni.
SONIA Te temi de cuvinte!
ANDREI Încerc să le folosesc pe cele mai potrivite.
SONIA Atunci, lasă-le pe cele pe care le aleg eu. Cu 

atât mai mult cu cât vorbim de un lucru în 
care ție îți revine meritul principal.

ANDREI Tac! N-am spus nimic.
SONIA  Am admirat forța ta de seducție... 
ANDREI Toate se învață.
SONIA L-ai cucerit pe Miron pas cu pas. Și e și 

timpul să-ți spun că pentru nimic în lume 
n-am înțeles de ce ai făcut-o... Ce urmăreai... 
Avem un dialog?

ANDREI Da... Încerc, dar nu înțeleg despre ce 
vorbești...

SONIA Dragul de tine!
ANDREI N-am avut nicio clipă un plan în minte și 

ideea de a-l „seduce” pe Miron... iubitul tău, 
era ultimul lucru care ar fi  putut să-mi treacă 

prin minte...
SONIA Primul care a fost?
ANDREI Nici primul, nici ultimul: n-am avut niciun 

plan.
SONIA Speram să mai ai atâta memorie cât să nu fi  

uitat că nu-mi place... deloc nu-mi place să 
mă ia cineva de proastă.

ANDREI N-aș face greșeala asta... 
SONIA O faci! Ne-ai ieșit „întâmplător” în cale la 

un vernisaj la care știai bine că nu pot 
lipsi. Am făcut prostia... tâmpenia! să vă 
fac cunoștință, și nu te-ai mai dezlipit de 
noi toată seara. Când Miron ți-a propus să 
ne mai vedem, l-ai aplaudat ca și cum ar fi  
câștigat Premiul Oscar!...

ANDREI Nu te-ai opus.
SONIA Pentru că nu mi-am imaginat că numai n-ai 

să te muți la noi! În rest, de la o dată, de două 
ori pe săptămână la în fi ecare zi, ai ajuns o 
prezență de care n-am mai putut scăpa!

ANDREI Nu v-am forțat niciodată ușa...
SONIA I-ai forțat mintea!... L-ai aburit cum numai 

tu ai ajuns să fi i capabil s-o faci, când îți pui 
ceva în cap!

ANDREI Mă faci vinovat de rele pe care nu le-am 
comis.

SONIA Înainte de-a fi xa întâlnirea asta, m-am 
întrebat după cât timp o s-o regret. Ai 
depășit orice așteptare!

ANDREI ... Nu i-ai spus atunci, când ai făcut 
prezentările, și nu știu dacă i-ai spus 
vreodată că eu am fost iubitul tău... 

SONIA E bine să te oprești.
ANDREI ... Bărbatul cu care ai trăit niște ani buni... și 

frumoși... de care te-ai despărțit cu două, 
trei luni înainte să vă fi  cunoscut voi... 
Apropo, i-ai spus?... Miron știe, pentru că eu, 
te asigur, nu i-am spus niciodată un cuvânt?

 (Nici urmă de agresivitate sau de cinism în 
cuvintele lui Andrei. Doar o notă de emoție 
sinceră, perceptibilă.)

SONIA Ești abject!... 
ANDREI De ce spui asta?... Mă doare fi ecare cuvânt 

pe care ți-l spun...
SONIA Spune ce-ai de spus, dar repede!... Cu ce 

misiune te-a trimis?!  
ANDREI „Misiune”?!... Cine să mă trimită?! 
SONIA Miron! 
ANDREI La dracu!... Tu crezi că vorbele mele au vreo 

legătură cu...?!
SONIA Mesajul! Ce troc propuneți?!...
ANDREI Ți-am dat cuvântul că nu mai știu nimic de 

el și...
SONIA Atunci ce vrei?! Ce cauți aici?!
ANDREI ... Asta sperai?!... Un mesaj de la Miron!...
 (Sonia iese din rolul de „gazdă”; avem în față 

un alt personaj: spune direct ce simte și ce 
gândește.)

SONIA Că a crăpat! E singurul „mesaj” pe care-l mai 
aștept despre el!... Destul! Nu mai avem 
nimic să ne spunem! 

ANDREI ... Mă dai afară?
SONIA Îmi face rău să te văd.
ANDREI Nu despre Miron...
SONIA Despre nimic!
ANDREI (cu difi cultate) ... Nu... Nu poți să-mi faci asta.
SONIA Există ceva ce nu am dreptul să-ți spun sau 

să fac, ca să nu te supăr... să nu te doară pe 
tine?!... Ieși!

ANDREI Te rog!
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SONIA Afară!!
ANDREI ... Dacă m-ai iubit vreodată... 
SONIA „Dacă”... ?!
ANDREI ... Dacă tu ai fost cea bună și eu n-am fost 

decât un...
SONIA Un om de nimic!... Un handicapat!
ANDREI ... Înțelege că dacă am ajuns să-ți cerșesc 

câteva clipe, o fac pentru că sunt la capătul 
puterilor...

SONIA Nu!
ANDREI Ai milă!!... 
SONIA ... Nici milă, nici silă, nici ură – nimic!... Ai 

dispărut fără să fi  lăsat o urmă în mintea sau 
în sufl etul meu.

ANDREI ... Nici dacă-ți spun că două... poate trei luni 
e tot ce-mi mai dau doctorii de trăit?

SONIA (clipă lungă până realizează sensul vorbelor 
lui Andrei; și-a pierdut glasul, răgușită) ... Ce 
ai?

ANDREI Diagnosticul?!
SONIA Ce ai?!!
ANDREI ... „Dacă-ți spun...” nu înseamnă implicit că 

am...
SONIA Vorbește!!
ANDREI Încerc!... Nu reușesc să-ți spun ce trebuie să-ți 

spun.
SONIA Spune și ieși!
ANDREI ... Te iubesc... Nu pot să trăiesc fără tine.
SONIA ... Ce-ai spus?!... Nu înțeleg!
ANDREI ... Ai auzit.
SONIA Repetă!!
ANDREI ... Nu pot să mai trăiesc fără tine.
SONIA (realmente bulversată) Nu, nu-i adevărat!... 

Ai spus că „Nu poți...?”... „Nu poți să mai 
trăiești fără”?... (Se lovește în piept cu degetele 
arătătoare de la ambele mâini) ... „Fără 
mine”?!

 (Moment de stupoare; rămâne blocată câteva 
clipe; nu-și găsește cuvintele, nu poate să 
articuleze o vorbă; după care, într-o explozie 
isterică, izbucnește în râs,  hohote puternice 
de râs pe care nu le poate controla și care cresc 
într-o cascadă fără sfârșit. 

 Într-un fi nal, Sonia fuge din cameră. 
 Revine după câteva momente mai lungi.)
SONIA ... Prima dată în viață când am făcut pipi pe 

mine de râs... Mulțumesc!
ANDREI Încă un lucru pe care l-ai făcut cu mine 

prima dată în viață!... Să repet?
SONIA Nu!... Abia m-am schimbat... Of, Doamne!
ANDREI Nu de râs ai făcut pe tine... De frică. 
SONIA ... Frică de ce?... 
ANDREI ... Că am să mor... Că ne despărțim pentru 

totdeauna.
SONIA (îl privește sincer îngrijorată) ...Ești nebun?!
ANDREI Sunt perfect sănătos.
SONIA Nu!... Ți-ai pierdut mințile.
ANDREI ... E un adevăr de care nu erai conștientă... 

pe care nu ți-l puteai imagina și care te-a 
copleșit în momentul în care te-ai trezit în 
fața morții mele iminente .... Mă iubești, 
Sonia!... Mă iubești așa cum te iubesc și eu 
de ani de zile... Când am fost împreună sau 
când ai fost a altui bărbat...

SONIA (a negat din cap fi ecare cuvânt spus de Andrei; 
cu lacrimi în ochi, prudentă, parcă cu teamă) 
... Du-te acum... Andrei, lasă-mă... Altă dată...

 (Andrei face un pas spre ea.)
SONIA Nu!!... (Se retrage doi pași, fără să-l slăbească 

din ochi; își ia parcă un spațiu de siguranță.)

ANDREI (se retrage și el, evident pentru a-i asigura un 
confort sporit) ... E bine așa?...

SONIA (încearcă cu difi cultate să-și adune gândurile, 
să găsească cuvintele cele mai potrivite) ... 
Știu... Nu, nu știu... Sunt sigură... Da, sunt 
sigură că nu o faci deliberat... Că nu asta 
vrei... Dar, Andrei... îmi faci rău...

ANDREI (apucă doar să deschidă gura) E...
SONIA Nu!... Să nu spui... Nu mai trebuie să spui un 

cuvânt... Nimic nu mai e de spus... Ai spus...
ANDREI Eu...
SONIA (țipăt care acoperă vorbele lui Andrei) Ai spus 

tot ce era de spus!!!... Tot ce trebuia... Dar 
eu... eu Andrei nu aud și nu mă interesează...

ANDREI (deschide gura) Poți doar...
SONIA (țipăt) ... Nu mă interesează nu ce spui tu!!... 

Nimic!... Nu mă mai interesează nimic!... 
Înțelegi ce spun, Andrei?!... Înțelegi?!

ANDREI (aprobă din cap) ...
SONIA Așa e bine... Foarte bine... Nu mai avem 

nevoie de cuvinte... Ai înțeles...
 (Sonia îi arată ușa cu mâna: gestul nu e brutal, 

agresiv, mai curând rugător.
  Andrei rămâne nemișcat; niciun gest, niciun 

cuvânt. Așteaptă.
 Sonia nu va continua să vorbească decât 

după ce pare să se fi  convins că Andrei 
rămâne și ascultă în continuare. Nu va ridica 
tonul. Cuvintele sunt lăsate să sune în toată 
gravitatea lor.)

SONIA ... Niciun cuvânt... Chiar niciun cuvânt 
despre anii noștri... Cum au fost ei, buni, 
răi, cum a vrut Dumnezeu... Acum tu ești 
prietenul lui... Cel mai bun... Frați!... Martor 
și complice la mizeria... la ticăloșia în care se 
bălăcește... La tot răul pe care mi-l face mie 
și copilului meu... Ești nedezlipit de el!... Și-a 
bătut joc de mine, dar asta nu contează... nu 
înseamnă nimic. Vrea să-mi ia copilul. O vrea 
pe Ana, Andrei!... El, și femeia aia, și tu vreți... 

ANDREI Eu...
SONIA Taci!!!... Foarte bine... Foarte bine... Eu nu 

pot... nu am cum să vă opresc să faceți nimic 
din ceea ce faceți... Sunteți liberi să încercați 
orice vă trece prin cap... Dacă voi vă puteți 
imagina că vă veți atinge vreodată măcar și 
cu un deget de Ana, foarte bine, continuați 
tot așa... Tu... Tu însă... Vii și îmi spui că nu 
mai poți să trăiești fără mine!... Și vrei ca eu... 
De fapt, ce vrei?!... Mi-ai spus?... Nu știu, nu 
mi-ai spus ce vrei... Vrei ca eu să te strâng în 
brațe?... Sau tu să mă îmbrățișezi și eu... Eu 
ce trebuie să fac?... Ce vrei să fac Andrei?... 
„Iubitul meu?!”... Doamne, în ce hal ai ajuns!...

ANDREI ... Îl urăsc, Sonia... Îl urăsc mai mult decât îți 
poți imagina...

 (Sonia îl fi xează cu o privire oarbă; nu știm 
dacă îl vede, nu știm dacă aude ce-i spune; 
aprobă mecanic din cap, dusă cu gândurile 
ei.)

ANDREI ... Am știut că n-ai să lipsești la vernisajul 
clasei tale și că acolo... acolo am să pot să 
te văd, să mă apropii de tine, să-ți vorbesc... 
Până atunci n-am reușit... Te-am căutat, dar 
n-ai acceptat să mai stăm de vorbă... Și n-am 
știut în ce fel... Ce... cum să mai încerc. Era o 
ocazie pe care n-o puteam rata pentru că o 
alta, altădată, nu știam când o să mai am... 
L-am urât înainte să-l fi  cunoscut, dar m-am 
agățat de el... „Plan”?!... Da, ai dreptate: am 
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avut un plan. Ăsta a fost planul meu... Să 
găsesc o cale să te revăd, chiar dacă acum 
erai femeia lui... L-am urât de când l-ai luat 
lângă tine, în locul meu... Două luni... La doar 
două luni după ce mi-ai spus cât de mult 
m-ai iubit, dar că nu mai putem continua... 
Că nu mă mai suporți și trebuie să plec... Așa 
a fost Sonia?  

SONIA (vorbește cu greutate) ... Acum mi-o plătești 
cu vârf și îndesat...

ANDREI Asta ar trebui s-o fac?
SONIA Asta faci.
ANDREI ... Știi care cred că e unul din marile păcate 

de care un om se poate face vinovat în 
viață?... 

SONIA Să smulgă un copil de lângă mama lui.
ANDREI Să nu poată convinge omul pe care îl iubește 

de iubirea lui... Ăsta e păcatul pe care eu mi-l 
asum în fața ta și a lui Dumnezeu, Sonia... 
Singurul meu păcat... Te-am iubit și te 
iubesc... 

SONIA ... Ți-am spus să pleci: așa a fost... Ai ajuns să 
înțelegi de ce-am făcut-o?... De ce-am fost 
obligată s-o fac?

ANDREI ... Nu.
SONIA Ca să ne salvăm Andrei! 
ANDREI Pe cine?!
SONIA Pe tine și pe mine!... Dar în primul rând pe 

tine...
ANDREI (râs amar) Să mă salvezi?!
SONIA ... Să te oblig să te trezești și să-ți iei viața pe 

cont propriu!...
ANDREI Nu eram un somnambul...
SONIA Mai rău! În afara crizelor, somnambulul 

trăiește în realitate – tu fugeai în permanență 
de realitate! Și știi de ce Andrei?! Pentru că te 
înfricoșa! Pentru că nu dădeai două parale 
pe tine – tu pe tine!... Nu erai în stare să iei 
o hotărâre... o decizie! Trăiai de la o zi la alta 
așteptând fără să știi ce aștepți... 

ANDREI (își păstrează perfect calmul) Repeți și azi 
exact aceleași enormități ca și atunci, când 
mi-ai spus că trebuie să plec... 

SONIA Și ai ieșit pe ușă! Ai plecat fără să faci nimic 
care să mă convingă că putem să mergem 
mai departe împreună!

ANDREI Adică să fi  acceptat cariera care mi se oferea, 
proaspăt absolvent al Facultății de Drept! 
convins c-ar fi  fost aceeași chiar dacă n-aș fi  
fost iubitul fi icei decanului și șeful Baroului!

SONIA Ai fost șef de promoție! Ai fost cel mai bun, 
om de nimic ce ești! Altfel „domn’ decan” 
nu ți-ar fi  propus să lucrezi cu el nici dac-aș 
fi  stat eu în limbă... Că n-ai avut încredere 
în tine, până la urmă nu era o tragedie... 
Se întâmplă. Dar tu n-ai avut dram de 
încredere în mine. Spuneai că mă iubești, 
dar să nu încerc să schimb nimic în felul tău 
de-a fi . Erai mult prea mulțumit de tine ca să 
accepți...

ANDREI Nu eram deloc mulțumit și o știi prea bine...
SONIA Mai ții minte vorbele cu care îmi închideai 

gura ori de câte ori îți spuneam că e timpul să 
devii conștient... să-ți recunoști valoarea?!... 
„Ia-mă așa cum sunt”!

ANDREI Am făcut tot ce-am putut...
SONIA Adică nimic!...  Eram de mai bine de 4 

ani împreună și te-am întrebat dacă n-ar 
fi  timpul să avem o familie. „Ți-am cerut 
mâna”, Andrei! Nu o dată. „Nu sunt pregătit. 

Nu pot să-mi asum încă grija unei familii”. 
„Dar când?! Când, Andrei?! Peste 1 an, peste 
2, peste...?!”... Ți-am spus că vreau un copil. 
Nu nevastă, nu nuntă: un copil! „Trec anii și 
vreau să am copilul meu... Copilul nostru!... 
Am nevoie!”... Ce mi-ai răspuns?... Ții minte, 
Andrei?!... Uite, chiar te rog să-mi răspunzi!... 
Același răspuns pe care mi l-ai dat și atunci: 
nimic... Tăcere!

ANDREI ... Îmi vorbești ca și cum aș fi  azi cel de acum 
3 ani. Știi prea bine că nu mai sunt. 

SONIA Nu, nu ești. Dar sigur îl prefer pe cel de 
atunci. Ți-ai făcut cariera pe care o meriți, 
dar pe Andrei pe care l-am iubit nu mi l-aș fi  
putut imagina pentru nimic în lume de gât 
cu un specimen de teapa lui Miron...

ANDREI Dar ți l-ai imaginat renunțând la tine!... Cred 
că ai mai avea ceva să-mi spui.

SONIA N-am avut și n-am nimic să-ți spun!
ANDREI Ba da. Că te-ai înșelat. 
SONIA Te-am menajat, crede-mă...
ANDREI Nu despre mine... Despre Miron. „Văzut, 

plăcut, luat”! Asta a fost schema pe care 
ai mers? Punct ochit: „familie” după doar 
3 luni – punct lovit: copil după 7. Naștere 
prematură!...

SONIA ... Ai dreptate... M-am înșelat.
ANDREI Ai fost oarbă!...
SONIA Da... Poate.
ANDREI Nu ești sigură?... Mai ai încă îndoieli?
SONIA Nu m-am măritat cu cel pe care l-ai 

cunoscut...
ANDREI Spune-mi și că l-ai iubit!
SONIA M-am aruncat de gâtul primului bărbat care 

mi-a ieșit în cale?!
ANDREI Care trebuia să te salveze de mine.
SONIA Bați câmpii! 
ANDREI Pot să vin lângă tine?
SONIA Asta ce mai e?!
ANDREI Am ceva să-ți spun...
SONIA La ureche?! Mi-am pierdut auzul?!
ANDREI ... E un lucru extrem de important și simt 

nevoia să ți-l împărtășesc... 
 (Face un pas spre Sonia.)
SONIA Stai unde ești!
ANDREI Un minut!... 
SONIA Ascultă!...
 (Andrei se oprește, rămâne la distanța la care 

l-a oprit apelul lui Sonia.)
SONIA Vreau adevărul.
ANDREI (ridică mâna, ca la depunerea unui jurământ) 

Numai adevărul!
SONIA ... Tu l-ai dat în gât pe Miron? 
ANDREI Despre ce vorbești?
SONIA Scrisoarea pe care am primit-o, cu tot 

„palmaresul” lui... cu femeia care i-a luat 
mințile...

ANDREI Acum aud prima dată de-o scrisoare...
SONIA (ironică) Nu te-ai fi  putut preta tu la așa 

ceva...
ANDREI În afară de crimă, am făcut tot ce m-a dus 

capul să vă despart...
SONIA Până la turnătorie...
ANDREI Nu am scris nicio scrisoare... 
 (Se apropie de Sonia. O așază pe scaun. Își 

trage scaunul alături și se așază; sunt foarte 
aproape unul de celălalt.                                                        
Andrei îi prinde capul în mâini; Sonia se 
smulge; Andrei o imobilizează. Gesturile lui 
Andrei nu au urmă de brutalitate. O privește 
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îndelung în ochi. Sonia îi suportă privirea.)
ANDREI (aproape în șoaptă) ... Te iubesc, Sonia... Mai 

dă-mi o șansă.
SONIA ... Cum îți închipui?!
ANDREI Ai fugit de mine tot timpul ăsta... 2 ani!... Azi 

e prima dată când ai acceptat să mă vezi... 
să schimbăm câteva cuvinte... Nici vorbă 
să te fi  gândit la vreun mesaj din partea lui 
Miron... Nu, să stăm noi doi față în față. Mi-ai 
spus tot ce ți-a venit la gură. M-ai făcut în 
toate felurile. Ar trebui să intru în pământ de 
rușine, să fug pe ușă sau, cel mai bine, să mă 
arunc pe fereastră...

SONIA Fă-o!...
ANDREI ... Știi de ce n-o fac?... Pentru că nicio clipă 

în vorbele tale nu s-a strecurat urmă de 
îndoială despre cât de mult te-am iubit... 
Și nicio clipă nu m-ai obligat să înțeleg... să 
simt că nu mă mai iubești...

SONIA Uite...
ANDREI Lasă-mă să continui. Te rog.
SONIA Foarte bine. Poți să continui... Poți să spui 

orice și oricât... Înainte de asta însă mă 
simt datoare să-ți spun că pentru nimic în 
lume să nu-ți imaginezi că există cale de 
întoarcere pentru noi doi.

ANDREI De ce?
SONIA După tot ce-a fost...
ANDREI „A fost”! Ne-am iubit și ne-am despărțit: mii, 

zeci de mii, milioane de oameni care s-au 
iubit ajung să treacă prin încercări...

SONIA Andrei, nu mai suntem aceiași!... Nu mai 
suntem junii îndrăgostiți care orbăcăiau 
cândva în căutarea drumului celui mai 
potrivit în viață... Alt timp... altă piesă... alte 
personaje...

ANDREI ... Pot să continui?
SONIA Nu!... Nu mai e nimic de spus.
ANDREI ... Ana.
SONIA Stop!!
ANDREI Ana... este copilul meu...
 (Sonia îl îmbrâncește; Andrei cade de pe 

scaun)
ANDREI (de pe jos) ... E și copilul meu.
 (Sonia, în picioare, ridică cu un urlet scaunul 

deasupra capului, gata să-l lovească.)
ANDREI Sonia!!!
 (Strigătul lui Andrei o oprește pe Sonia 

din mișcarea în care era pornită. Brațele 
i se frâng; lasă scaunul jos; mintea îi este 
blocată, privirea oarbă; rămâne câteva clipe 
în picioare; se așază mecanic, cu capul frânt 
în piept, decuplată, fără să mai aibă vreun 
contact cu ambianța.  

 Andrei o privește nemișcat; îi este teamă să 
facă o mișcare, să scoată un sunet; așteaptă, 
cu siguranță, un semn de revenire a Soniei.                                                                                                                                          
Se scurg câteva clipe lungi în tăcere. Andrei se 
ridică; iese din cameră; revine cu un pahar cu 
apă, îl întinde Soniei; Sonia nu-l vede; Andrei 
pune paharul pe masă; vine și îngenunchează 
lângă scaunul ei)  

ANDREI ... Când am auzit că te-ai măritat, m-am 
bucurat... N-am fost om câteva zile, n-am 
dormit, am plâns de durere, dar m-am 
bucurat... M-am bucurat pentru tine... M-am 
bucurat că ai găsit bărbatul pe care să-l 
iubești și care să fi e în stare să răspundă așa 
cum voiai... și cum meritai dragostei tale... 
Mi-am dat palme și mi-a fost silă de mine... 

Și nicio clipă... Nicio clipă nu am gândit și 
nu mi-am spus un cuvânt rău de tine... Aș fi  
vrut... M-ar fi  ajutat... Niciun cuvânt rău nu 
am găsit să spun... Mi-ai dat tot... ai vrut 
să-mi dai tot...  ...

 (O privește îndelung pe Sonia; nu are, nu avem 
niciun semn că Sonia înregistrează vorbele lui 
Andrei.)

ANDREI (în genunchi, se apropie de scaunul Soniei) ... 
Când a venit Ana, mi-am spus că ai primit 
cea mai bună dovadă că Dumnezeu te 
iubește... Că nu ai greșit... că nimic din tot 
ce-ai făcut până atunci cu viața ta nu a fost 
altfel decât ar fi  trebuit să faci... Nu eram în 
țară... O bursă, undeva cât mai departe... 
M-am bucurat pentru tine și m-am bucurat 
pentru bucuria mea... Mi-am spus: „Omule, 
asta și-a dorit Sonia mai mult ca orice și dacă 
tu poți să te bucuri înseamnă că o iubești și 
azi așa cum ai iubit-o și atunci, când ți-a spus 
să pleci și te-a dat pe ușă afară” ... și nu știu 
ce mi-am mai spus... Dar țin bine minte cât 
de mult m-am bucurat pentru tine... Gândul 
nu s-a dus imediat la „nașterea prematură”... 
N-a cuplat... Nu și-a pus nicio întrebare... ... 
Mai târziu... Mult mai târziu, gândul a înțeles 
că nici nu avea ce întrebare să pună, că nu 
era vorba de o „naștere prematură”... Era 
doar o chestiune elementară de aritmetică, 
de numărat descrescător de la 7 sau de la 9... 
Ana a venit la timp... La vremea ei... Eu sunt 
tatăl Anei.

 (Sonia ridică încet capul; fi gura îi este 
descompusă de durere, înecată în lacrimi.

 Andrei se ridică în picioare; o ridică pe Sonia și 
o ține îmbrățișată în brațe. 

 Brațele Soniei atârnă inerte pe lângă corp.)
ANDREI (în șoaptă, la urechea Soniei) ... Am traversat 

infernul... Amândoi... Eu nu-ți mai dau 
drumul Sonia.     

 (Câteva clipe scurse în tăcere, fără nicio 
mișcare. Sonia rămâne în îmbrățișarea lui 
Andrei. Brațele Soniei par să se reînsufl ețească. 
Încet, extrem de încet ele se ridică pe lângă 
corpul lui Andrei și îl cuprind.   

    Poate fi  începutul unei îmbrățișări? Sau poate 
doar nevoia de a se agăța de ceva?)

 ÎNTUNERIC

3

 (Sonia, Andrei, Miron – pe scaune. 
 Minute lungi, extrem de lungi de așteptare. 

Andrei, brațele strânse la piept, capul lăsat pe 
spate, ochii închiși.

 Miron, picior peste picior, privire pierdută în 
gol. Sonia stare de iritare; a așteptat, desigur, 
să se întâmple ceva; privește de câteva ori spre 
culise, cu speranța apariției celui așteptat; și-a 
pierdut răbdarea.)

SONIA (privire spre Andrei; lui Miron) ... Doarme?
MIRON (ridică indiferent din umeri, fără să arunce o 

privire spre Andrei) ...
SONIA 40 de minute!... Toate au o limită!... Andrei!!
ANDREI (fără să deschidă ochii) Da.
SONIA Ce „da”?!
ANDREI „Toate au o limită”!
SONIA (Miron) Nu ai nimic de spus?
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MIRON ... Aș vrea... Nu prea știu ce...
SONIA (se ridică de pe scaun) Bătaie de joc! 
ANDREI Așa e! Mai departe...
SONIA Putea să dea un telefon?!... Să spună că azi 

n-are poftă de lucru?!
MIRON Putea!
ANDREI Te agiți prea mult...
SONIA Stăm și așteptăm ca proștii sosirea 

Domnului!
MIRON Nu huli!
ANDREI ... Prea mult și inutil.
MIRON Dacă a avut un accident?
SONIA Pe dracu’ accident!
MIRON Sau, pur și simplu, a uitat de noi.
ANDREI Sau ne-a pus deoparte și s-a încurcat cu alții.
MIRON Îl cred în stare.
SONIA ... Nu ne-a uitat.
MIRON Ești tu sigură!...
SONIA I-am scos prea mulți peri albi ca să ne poată 

uita cu una, cu două...
MIRON „Peri albi”! Îl compătimești?!... Noi am 

scuipat sânge!... Noi ne-am mâncat fi cații!
ANDREI (întărește din cap) Chiar așa.
MIRON El doar ce-a ales cuvintele și le-a potrivit 

acolo... „Replicile”, cum le  spune.
ANDREI Mare brânză! (Soniei) Noi ducem greul, nu 

el.
MIRON De asta și eu zic că-i o porcărie ce face, dar 

încerc încă să-mi țin gura... Nu vreau să se 
lase cu scandal...

SONIA Ți-e frică! 
MIRON Frică?!... Mie?!
SONIA Poate să-ți dea papucii, cât ai zice pește...
MIRON Și intră el în locul meu?! Ha – ha – ha: am râs!
SONIA Zece ar da mâine buzna...
MIRON Mă doare exact în... („Frânează” brusc) pix!... 

N-ai spus chiar tu că toate au o limită?!...
ANDREI Adevărul e că i-am învățat prost! Nu doar pe 

el – pe toți de teapa lui.
SONIA Ne iuțim... Nu e bine.
MIRON Odată ș-odată tot trebuie să le spună cineva 

adevărul verde-n față!
SONIA OK... Doar că lucrurile pot să fi e ceva mai 

complicate...
ANDREI Totdeauna sunt „mai complicate”... La asta e 

campion Domnul: la complicat lucrurile... 
SONIA Dar ce-i a lui, e a lui: o face al naibii de bine.
ANDREI Eu pretind un dram de respect! 
MIRON Și eu!
SONIA Să n-ajungem să facem tușa ca niște foști 

respectabili... Vă face cu ochiul  ajutorul de 
șomaj? 

MIRON Fără amenințări!
SONIA (Andrei) ... Care a fost ultima ta replică?
ANDREI Când?
SONIA Tabloul anterior. Finalul.
ANDREI Despre ce vorbim noi, și ce mă întrebi tu?
SONIA Ultima replică!
ANDREI N-o mai știu.
SONIA Andrei!
ANDREI Mi-a ieșit din minte... Și oricum, chiar aș vrea 

să uit...
SONIA (îi sufl ă) „Am traversat... 
ANDREI Mă lași!
SONIA ... infernul...”
ANDREI (o privește îndelung; Sonia îl îndeamnă cu 

ambele mâini; înțelege că nu are încotro) ... 
„Am traversat infernul... Amândoi... Eu nu-ți 
mai dau drumul Sonia”... Punct. Întuneric!... 
Cum poate să ne lase baltă tocmai acum?! 

Ce sufl et are omul ăsta?
MIRON N-are!
SONIA (Andrei) Te grăbești. 
MIRON Dar decide-te o dată! Tot timpul îi ții partea!
SONIA (nu-i răspunde; Andrei) Înainte de ÎNTUNERIC, 

a deschis o paranteză. Ai citit-o?
ANDREI Eu joc replicile, nu parantezele!...
SONIA (Miron) Tu?
MIRON Nu.
SONIA (citează) „Câteva clipe scurse în tăcere, 

fără nicio mișcare. Sonia rămâne în 
îmbrățișarea lui Andrei. Brațele Soniei par să 
se reînsufl ețească. Încet, extrem de încet ele se 
ridică pe lângă corpul lui Andrei și îl cuprind”. 
Și acum, atenție! „Poate fi  începutul unei 
îmbrățișări... Sau poate doar nevoia de a se 
agăța de ceva...”. 

ANDREI ... Foarte bine. Ce-i cu asta?
SONIA Nu-ți sare nimic în ochi?! 
ANDREI (ridică nedumerit din umeri) Ce?!
MIRON (aplaudă fals admirativ) O paranteză de 

maestru!
SONIA (nu-i dă atenție; Andrei) ... Îmbrățișare SAU 

slăbiciune; neputință. Două stări care se bat 
cap în cap. Eu pe care merg?

ANDREI ... Habar n-am
SONIA Ce joc? 
ANDREI Pe mine mă întrebi?! 
SONIA Cineva trebuie să-mi spună, nu?... 
ANDREI Întreabă-l pe el, dac-o să mai apară...
SONIA L-am întrebat ...
MIRON Pe Autor?!?
SONIA ... și domnul a ridicat din umeri și știți ce 

mi-a spus?
ANDREI Ai dat ochii cu el?!?
MIRON Ți-a răspuns?! 
ANDREI N-ai spus un cuvânt!
SONIA „Nu știu. Eu v-am născocit...
MIRON „Născocit”?!
SONIA ... mai departe sunteți liberi să faceți tot ce 

vă trece prin cap. Descurcați-vă!”. 
ANDREI Cum vine asta?!
MIRON Nesimțitul!
SONIA Reprodus cuvânt cu cuvânt. 
ANDREI Și te-ai lăsat?
SONIA Ce puteam să fac?... 
MIRON Să-l muști de nas!!  
SONIA Să-l fi  luat de guler?...
ANDREI N-a spus măcar un cuvânt despre oamenii 

ăștia, pe care ni i-a pus în cârcă?!
SONIA Prietenii lui!
MIRON Sunt prieteni?!
SONIA Mă rog... Poate au fost cândva – de ce nu?...
MIRON Deci totuși ți-a spus?! E foarte important.
SONIA Nu mi-a spus nimic... 
MIRON Și atunci?”
SONIA Supoziții!...
MIRON Bați câmpii!
SONIA E un joc: nu-ți place?
MIRON Noi nu știm pe ce lume suntem și ție-ți arde 

de jocuri?”
ANDREI Ce s-o fi  întâmplat cu ei?!... Cu „prietenii”!
MIRON Îmi bag picioarele!...
SONIA N-a vrut să vorbească... Cât am înțeles și eu...
MIRON Din ce aveai să-nțelegi?!
SONIA Ochii... Expresia!... Lucrurile au ajuns așa 

de încurcate că nici ei nu le-au mai dat de 
capăt... Bănuiala mea e că niciunul din cei 
doi prieteni... mă rog, foști prieteni n-a mai 
vrut să renunțe la femeie...
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ANDREI La Sonia?!
SONIA Cum o fi  chemat-o în realitate!... 
ANDREI Adevărul e că e dată-n Paște domnișorica...
SONIA N-au vrut să mai renunțe la ea și, culmea! 

nici ea n-a știut pe care să-l aleagă. Și aici s-a 
tăiat maioneza și maestrul n-a știut cum s-o 
ducă mai departe.

MIRON Pentru numele lui Dumnezeu, de ei ne arde 
pe noi acum?! 

ANDREI (Soniei) Are dreptate: lasă-i în soarta lor...
MIRON Important e doar ce ți-a spus ție! Noi suntem 

personajele lui...  
SONIA Am fost!                                                                 
ANDREI Niște fi cțiuni! 
MIRON ... și ne-a dat drumul pe scenă, să facem tot 

ce vrem noi.
SONIA Gogoși! Toți clamează libertatea noastră, dar 

arată-mi și mie personajul care nu dansează 
după cum îi cântă Autorul...

MIRON (Soniei) Ai vorbit cu el: puteai să-l tragi de 
limbă, să-ncerci să afl i ce planuri are cu noi.

SONIA Păi, eu tocmai asta vă spun: omul nu mai are 
niciun plan. Beznă!

MIRON N-am mai auzit ca un autor să facă „pana 
prostului”!...

ANDREI Știți care ar fi  culmea?! Să tragă băiatu’ cu 
urechea, pitit pe undeva, la ce spunem noi 
și, inspirat, să dea fuga să-și termine și el 
piesa...

MIRON Plagiat 100%!
SONIA Un om de nimic!... Nu vreau să mai aud de 

el!
MIRON Pentru că nu mai e dispus să te ducă de 

mână?
SONIA Nu are nicio răspundere față de noi?
MIRON Vi s-a mai întâmplat așa ceva?... 
SONIA Nu!
ANDREI Niciodată!
MIRON ... Voi vă dați seama că suntem într-o situație 

cu totul specială?... 
ANDREI În budă! 
MIRON (semn spre cei doi să vină cât mai aproape de 

el; șoaptă) Rămâne între noi...
SONIA Cu cine dracu’ să vorbim?!
MIRON (Privește prudent în jur) ...Ei, bine...
ANDREI Spune odată ce-ai de spus!
MIRON ... Omul a intrat într-o fundătură!
SONIA Adică?!
MIRON Nu știe pe unde să mai scoată cămașa... 
SONIA Ai ajuns la vorbele mele!
MIRON Nu știe ce să mai facă cu noi! (Clar și răspicat) 

A lăsat totul baltă și dus a fost! Și...
SONIA Jigodia!
MIRON Și nu numai atât... Tipul, Autorul...
SONIA ... Îmi faci nervii praștie!
MIRON ... Nu numai că e prieten cu cei trei, dar, pun 

capul, e unul dintre cei doi bărbați!
SONIA Măiculiță!
ANDREI Care?!
SONIA Asta ar fi  prea de tot!... 
ANDREI Care, dom’le?!
MIRON Tu vrei totul mură-n gură?! (Soniei) Ești 

oarbă, femeie?!
SONIA De ce n-ar spune-o limpede?!...
MIRON Pentru că-l doare! Pentru că, în pofi da a ce 

și-a imaginat când s-a apucat de piesă, rana 
nu e închisă și nu suportă să se atingă încă 
de ea!

ANDREI Și de asta ne-a abandonat pe noi?!
MIRON (gest neputincios de aprobare) Tu ai spus-o.

ANDREI Asta e în capul tău?!
MIRON Ei bine, da.
SONIA (a recepționat din plin ideea lansată de Miron)  

Adică... tot ce-a fost până acum s-a dus pe 
apa Sâmbetei?!... (I se taie picioarele, se așază 
pe un scaun) Apă... Puțină apă!...

 (Un recuzitor vine din culise și îi oferă un pahar 
cu apă.

 Sonia ia paharul, bea.
 Recuzitorul iese din scenă.)
SONIA (după ce își recapătă respirația; Miron) ... 

Vorbele astea să nu le mai spui niciodată!... 
MIRON Am vrut să vă dau o mână de ajutor...
ANDREI Ți-a cerut cineva?!...
SONIA (Miron) Mi-am dat sufl etul... Am crezut că 

mor... Abia așteptam premiera... 
ANDREI Ovațiile! Făceai un rol de senzație...
SONIA (Miron) Și tu vii acum și-mi spui că toate 

n-au fost decât așa... vorbe-n vânt?!... Nicio 
fi nalitate?!

MIRON Căutați logica la ce ni se întâmplă...
SONIA Caută tu ce vrei și cât vrei, dar nu ne spune 

nouă că suntem niște... „avortați”!... 
MIRON  Crezi că mie-mi convine?!...
SONIA Așa ceva nu-ți dau voie să spui!
MIRON Foarte bine, retractez. Numai că indiferent 

de cât de inspirat sau de neinspirat sunt...
 (Andrei fl uieră tare, cu 2 degete băgate în 

gură.
 Sonia și Miron rămân cu replicile înghețate pe 

buze.)
ANDREI (relaxat, cu zâmbetul pe buze) Hei! Ce-i cu 

voi?! Ce v-a apucat?!... 
SONIA Tu l-ai auzit ce-a spus?!...
MIRON O părere! Am dreptul...
SONIA O părere – nu o sentință! 
ANDREI Vă dați în spectacol ca niște... moftangii! (Îi 

imită, maimuțărindu-se. Miron) „A lăsat totul 
baltă!”... (Sonia) „Ne-a avortat!”... Sunteți 
orbi?!

SONIA Suntem disperați! Eu una...
ANDREI (Soniei) Să nu dai din nou ochii peste cap...
SONIA Vezi ce spui...
ANDREI ... IT’S OVER!... S-a terminat!... Autorul a 

spus tot ce avea... tot ce trebuia  spus și 
povestea noastră s-a încheiat clar, limpede 
în aplauzele și ovațiile publicului, care abia 
așteaptă să ni le dăruiască! 

 (Andrei se întoarce spre spectatori pe care îi 
îndeamnă să aplauze.

 Final fals: replicile continuă, indiferent de 
reacția sălii.)

SONIA Stai puțin... Tu vrei să spui că?...
ANDREI Așa cum ai auzit!
SONIA Am auzit, dar n-am înțeles nimic!
MIRON (Andrei) Cum vine asta?!
SONIA (Andrei) Acolo e o paranteză care...
ANDREI Nu mai e nimic. Nicio paranteză, nicio 

replică... Totul e limpede ca lacrima cerului!  
 (Se repetă întocmai fi nalul tabloului 2.
 Andrei se apropie de Sonia și o cuprinde în 

brațe.
 Sonia, refl ex, îl îmbrățișează și ea.)
ANDREI (în șoaptă, la urechea Soniei) „Am traversat 

infernul... Amândoi... Eu nu-ți mai dau 
drumul, Sonia.”

 (Câteva clipe scurse în tăcere, fără nicio 
mișcare. Andrei se desprinde din îmbrățișarea 
Soniei...)

MIRON Asta ce mai e?
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ANDREI Finalul! 
 (Andrei îi oferă curtenitor brațul Soniei și 

pornește încet spre ieșirea din scenă.)
ANDREI (spre culise) Cortina!
 (Sonia, „remorcată”, îl urmează destul de 

confuză; pași împiedicați.)
MIRON Alo, domnul!
ANDREI (din mers) Aud?
MIRON Încotro?
ANDREI Business, my friend. Business!... (Încă 2-3 

pași...)
MIRON Îți atrag atenția că ce practici dumneata 

se numește sechestrare de persoană: 
închisoare de la 1 la 7 ani.

 (Sonia se blochează complet.)
ANDREI (Soniei, liniștitor) Bate câmpii!
MIRON Codul Penal: „Infracțiuni contra libertății 

persoanei. Articolul 205”
 (Sonia se smucește de la brațul lui Andrei)
ANDREI (încearcă să o rețină lângă el) Doar nu te uiți 

în gura lui.
MIRON Circumstanțe agravante: agresorul profi tă 

de starea de confuzie avansată a victimei, 
care singură a declarat că nu știe încotro s-o 
apuce și ce are de făcut...

SONIA (copleșită) Doamne, de ce trebuia să mi se 
întâmple tocmai mie una ca asta?!

ANDREI Nu intra în panică! Te rog foarte mult...
SONIA Nu mă mai ruga nimic! Tu nu vezi că s-alege 

praful de noi?!
MIRON Nu! Sonia, iubita mea...
ANDREI Iubita ta?!?
MIRON Nu te teme: sunt aici.
SONIA Mi-e frică să mai fac un pas!
MIRON De ce?! Avem o oportunitate... o șansă 

unică...
SONIA „Șansa” să ne scoată cu fărașul de pe scenă!
MIRON Nu!... Băiatul ăsta (Andrei) are dreptate. 

Autorul își închipuie c-a terminat, s-a spălat 
pe mâini și s-a dus să-și vadă de treburile 
lui. Să fi e sănătos! Dar noi știm că lucrurile 
nu stau așa... că n-au fost potrivite cum 
trebuie... (Cere ajutor) Andrei!

ANDREI Mai departe.
MIRON Asta e: „Mai departe”! Putem continua așa 

cum simțim noi că trebuie să curgă povestea 
și s-o ducem la bun sfârșit.

SONIA Noi?!?
MIRON Noi, Sonicica! Pentru prima dată cu adevărat 

stăpâni pe viețile noastre. Liberi!...
ANDREI E o nebunie!
MIRON De ce?! Noi nu putem să fi m decât ce scriu 

alții să fi m?!
SONIA Noi nu suntem decât „Personaje”!... Unicate!
MIRON Dacă n-o facem acum, nimeni dintre ai noștri 

nu va mai îndrăzni vreodată să ridice capul... 
Vom fi  veșnic la cheremul „inspirației” lor... A 
autorilor! 

SONIA ... Ce-i de făcut?
MIRON Un singur lucru, dar esențial: ne luăm soarta 

în mâini...
SONIA Și facem totul după capul nostru. 
MIRON Revoluție!100%.
SONIA (dintr-o dată luminată) Uahhh! Ce tare e!...
MIRON (Andrei) Te bagi?
ANDREI ...Da.
MIRON (Sonia) Tu?
SONIA Mai întrebi? Concret, ce-i de făcut?
MIRON Ne luăm soarta în mâini.
SONIA Și facem totul după capul nostru!

MIRON Noi suntem stăpânii noștri! 
SONIA Super!... Adică cum?!
ANDREI În jocul ăsta nu există meci nul.
MIRON Dar măcar câștig sau pierd pe barba mea.
SONIA (înfl ăcărată) Și-a mea! 
MIRON A spus Autorul că nu suntem decât niște 

„fi cțiuni”?! Foarte bine. Asta înseamnă că 
suntem proiecția... ecoul gândurilor lui. 
Au gândurile substanță, și noi, personajele, 
devenim convingătoare...

SONIA Chiar memorabile! Îi dăm drumul?!
MIRON Asta ar trebui să facem... Problema e că 

deocamdată personajele nu sunt tocmai  
împlinite. Ar trebui să mai lucrăm la ele...

SONIA Dar ce ne lipsește?! 
MIRON ... Scârțâie...
SONIA Eu mă simt foarte bine... Și cred că și voi ați 

putea să mai creșteți...
MIRON Nu atât personajele, cât relațiile dintre ele.  
SONIA Mie îmi sunteți la fel de simpatici amândoi!
MIRON Sunt false!
SONIA Ai înnebunit?!  
MIRON Cum puteți pretinde oamenilor ăstora 

(Gest spectatori) să ia în serios  aiureala pe 
care încercați să le-o băgați pe gât de-o oră 
când...

SONIA (Andrei) Tu de ce taci?!
ANDREI (semn liniștitor)
MIRON ... când toată povestea n-are pic de 

autenticitate?!... De credibilitate!
ANDREI Nu-i ca în viață!
MIRON Nu se potrivește ioc! 
ANDREI Mai departe.
MIRON A șters-o Autorul la plimbare? Foarte bine, 

ne sufl ecăm mânecile și ne punem pe 
treabă! Dar acum, dacă vrem să iasă un 
lucru ca lumea, suntem obligați să privim 
adevărul verde în față.

ANDREI Când ai descoperit falsitatea?
MIRON Din prima clipă. Când am ajuns s-o văd și pe 

ea pusă să-și dea ochii peste cap în brațele 
tale, chiar mi-a crăpat obrazul de rușine...

SONIA Cum îți permiți?! N-ai pic de respect... 
MIRON Tu n-ai nicio vină...
ANDREI (Soniei) Să nu ne iuțim. A luat locul 

Autorului...
MIRON Împreună cu voi!
ANDREI ... și ne-a asigurat că duce povestea la bun 

sfârșit.
SONIA S-o ducă. Dar fără jigniri!
MIRON Ce Dumnezeu, suntem toți în aceeași 

barcă!... Tu... voi n-ați simțit că sunteți 
ridicoli?

SONIA (fi erbe) De ce trebuie să mă facă ăsta cum îi 
vine la gură?!

MIRON Unde s-a mai pomenit ca o femeie tânără, 
frumoasă, deșteaptă – cum ești tu...

SONIA (lui Andrei) Când vrea, poate!
MIRON ... și care a trăit ce-ai trăit tu, să mai cadă 

leșinată de iubire în brațele unui bărbat care 
ani de zile i-a mâncat sufl etul, cum a făcut-o 
el?! (Andrei)

ANDREI Păi, tocmai ai văzut-o cu ochii tăi.
MIRON Ei, așa ceva nu se poate!
ANDREI Ești penibil!
SONIA Lasă-l să spună mai departe...
ANDREI Dar nu-l las deloc!
SONIA Poți să taci un minut?! (Miron) Până aici, 

foarte bine. Și tu cum ai vedea lucrurile?
MIRON Între voi conturile au fost încheiate odată 
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pentru totdeauna...
ANDREI Tu decizi asta?!
MIRON Voi ați decis-o! Sau, mai exact, ea. (Soniei) 

L-ai dat sau nu l-ai dat pe ușă afară?
SONIA Mă rog... Să nu exagerăm... Ne-am 

comportat totuși destul de civilizat...
ANDREI Spune limpede: unde vrei să ajungi?!
MIRON Vă rog!... Vă implor!... E în interesul fi ecăruia 

dintre noi să ieșim cât mai onorabil din 
rahatul în care ne-a băgat omul ăsta!

SONIA Mie nu-mi place vocabularul ăsta.
MIRON Nici mie. Ai dreptate. Scuzați. Reiau. Să ieșim 

cât mai onorabil din blocajul ăsta... Ei, hai, 
spuneți și voi ceva.

ANDREI Noi (Sonia – Andrei) tocmai ieșeam. Tu ne-ai 
întors din drum...

MIRON Un drum care nu v-ar fi  dus nicăieri... 
ANDREI Asta crezi tu.
MIRON Foarte bine!... Foarte bine... Poate mă înșel... 

Poate eu văd lucrurile strâmb și dreptatea 
e de partea voastră... Uite cum facem: tu 
(Andrei) ieși din scenă, te duci în cabină, bei 
o cafea sau te întinzi puțin pe canapea... Noi 
doi (Sonia – Miron) reluăm toată partea a II-
a. Îți arăt eu cum vin lucrurile când e vorba 
de dragoste adevărată și te conduc eu spre 
viața nouă pe care o meriți.

 (Andrei începe să râdă.)
SONIA (Miron) Glumești?!... Sau poate ți-ai pierdut 

mințile!
MIRON De ce?!
SONIA Tu mă crezi în stare?!?... Îți imaginezi că eu 

aș putea să mai ascult și-o clipă balivernele 
tale despre „dragostea adevărată”?!? 

MIRON Ce-a fost a fost!
SONIA Ce-a fost este!
MIRON Lucrurile sunt prezentate anapoda! Autorul 

le-a îmbârligat ca dracu și noi trebuie să le 
îndreptăm!

ANDREI Da, dar nu cum îți convine ție. 
MIRON Ați fost de acord! Amândoi.
SONIA Să dăm o perspectivă mai largă... (Andrei) 

Mai complexă, nu?
ANDREI Să dăm o șansă vieții!
SONIA Bravo! (Miron) Vezi câtă noblețe?!... 
MIRON Deci, tu ești gata să treci peste eșecul 

dragostei pe care i-ai purtat-o băiatului ăsta 
și pe care el n-a dat două parale... 

ANDREI Nu te dezminți!
MIRON (Soniei, plin de avânt) ...să ștergi cu buretele 

iubirea noastră, balsamul care ți-a închis 
rănile, care te-a readus la viață și te-a salvat 
după dezastrul pe care l-ai trăit cu el...

SONIA Nu te credeam atât de prost!
ANDREI De ordinar!
MIRON (Soniei, imperturbabil) ... lași copilul...
ANDREI Al cui copil?!!
ANDREI (Soniei) ...lași tot și te avânți să-ți refaci viața 

la brațul unei otrepe ca ăsta?! Halal!
SONIA ... Asta ai înțeles tu?
MIRON Spune-mi că nu mai aud, că nu mai văd 

bine... Spune-mi c-am halucinații și retrag 
imediat tot ce-am spus! 

ANDREI Îți cer eu să retragi!
MIRON Sunteți exact nălucile pe care le-a născocit 

Autorul! Fără consistență, fără personalitate: 
nu avem pe ce să construim o viață nouă.

ANDREI Pentru un bărbat e mare lucru în viață să 
știe și să piardă...

MIRON Îmi dai tu lecții de bărbăție?!

SONIA (Miron) Mai urmează ceva?
MIRON (semn că are gura închisă) 
SONIA Te crezi în stare să-mi citești gândurile?...
MIRON Eu judec faptele, nu gândurile.
SONIA „Judeci”?!? Mă crezi capabilă să uit vreo 

clipă cât de mult l-am iubit? (Andrei)... Cât 
m-am luptat să fac om din el?... 

ANDREI Au trecut ani! Doar am lămurit...
SONIA (Miron) ... Sau să-mi iasă din minte minciunile 

și umilințele de care am avut parte cât timp 
mi-ai administrat „balsamul” tău salvator?!

MIRON Timpul le vindecă pe toate!
SONIA Ne amăgim! Ne mințim când ne spunem 

c-am uitat, că ne-am vindecat: rănile rămân 
pe veci deschise în sufl etele noastre! Eu nu 
uit și nu iert nimic.

ANDREI Un mare poet a spus: „Răzbunarea omului 
nobil este iertarea și uitarea!” Citat închis.

MIRON Aur! Al cui e?
SONIA Ai noroc că sunt o doamnă bine-crescută, 

că ți-aș spune ce fac eu pe citatele tale. La 
astea nu te întrece nimeni...

MIRON Autorul nu ți-ar fi  pus așa o replică în gură!
ANDREI (Soniei) Am fost toți trei de acord că trebuie 

să profi tăm de dispariția Autorului și să 
compunem noi o poveste frumoasă, cu 
un fi nal înălțător și plin de speranțe! Asta 
așteaptă spectatorii de la noi.

MIRON Chiar așa!
SONIA Voi vă bateți joc de mine?! „Înălțător și plin 

de speranțe” cu voi?!
ANDREI Draga mea, îmi pare rău, dar nu prea ai de 

ales. Ăștia suntem, asta e oferta Autorului...
SONIA (spre culise) Măi băieți, Domnu’ Autorul n-a 

apărut? N-a dat vreun semn de viață?
RECUZITER (off ) Păi, nu vă raportam noi imediat?... 

Și domnișoara Julieta îl caută.
SONIA Atunci chiar că a dispărut!
MIRON (Soniei) Am spus că profi tăm de ocazia că 

suntem de capul nostru și ne facem viața 
cum vrem.

SONIA  Dar nu cu voi!
ANDREI Doamnă, nu ai de ales!
SONIA Știu foarte bine de ce sunteți în stare și nu 

vreau să mă ard din nou.
MIRON Și atunci lăsăm totul baltă? Ne predăm?!
ANDREI N-ai să spui că suntem amândoi de-o clasă!
SONIA Ei, hai, c-asta-mi place! Și care-i mai bun?
ANDREI-MIRON    Eu!
SONIA QUOD ERAT DEMONSTRANDUM! O apă și 

un pământ.
ANDREI (Soniei) Faci pe judecătorul cu noi? Foarte 

bine, dar atunci fi  corectă. Eu unul nu te-am 
mințit niciodată: asta nu se pune?!

MIRON (caută, găsește) ... Eu am avut grijă cât te-am 
mințit să nu-ți trezesc nicio bănuială!

 (Tăcere prelungită.)
ANDREI (Soniei) ...E rândul tău.
SONIA ... Fâs!
MIRON La „fâs”, eu ce replică pot să mai am?!
SONIA Nu poți. Tocmai asta-i problema...
MIRON Caută altceva! Nu trebuie să rupem jocul.
SONIA Jocul de-a ce?!
ANDREI Nici titlu nu i-am pus!
SONIA Poate dacă am cere un time-out?... La 

spectacole se mai dau și pauze, nu?...
ANDREI ...Ne îmbătăm cu apă chioară.  
MIRON (Soniei) Între unul care nu poate... nu știe să 

mintă și un mincinos fără pereche...
ANDREI Ca tine.
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MIRON Un artist! Care crezi că e de admirat?
ANDREI Nu-i prea mult „admirat”?!
MIRON De preferat.
ANDREI Să-ți spun drept... Nu prea sunt inspirat.
MIRON (evident nu vrea să renunțe; face eforturi. 

Soniei) ... Tu ai un cap atât de bun... Ești atât 
de inteligentă... 

SONIA Artistul.
MIRON Nu-i așa?! Bravo! Excelent! Întotdeauna 

măiestria dusă pe culmi, ARTA, trebuie 
privită cu respect și prețuită ca atare... În 
orice domeniu se manifestă... Am citit o 
carte chiar despre crimă ca artă... N-am 
putut s-o las din mână... O carte celebră... 
Nu-mi amintesc acum cine-a scris-o...

 (Nu mai are aer, nu mai poate continua. 
 Privește compătimitor spre ceilalți doi.)
MIRON ... De ce mă lăsați singur?... Nu am tras de 

voi... Nu a mea a fost ideea... A cui a fost 
ideea?... N-are importanță... Voi... și voi ați 
spus că avem o șansă unică și nu trebuie s-o 
ratăm...

SONIA ... Nu merge.
MIRON (Andrei) Și tu crezi la fel?
ANDREI (ridică neputincios din umeri)
SONIA Tu nu vezi... nu simți că nu merge?
MIRON Nu.
SONIA Ești grozav!
MIRON Simt în schimb că vă este frică...
ANDREI Frică! Tot timpul frică! Frică de cine?!
MIRON De voi înșivă... Să vă căutați... să vă alegeți 

un drum pe care să porniți într-o viață a 
voastră.

ANDREI Poate totul a venit prea repede... Pe 
nepregătite!

SONIA Ne-am trezit într-o poveste... nu știm cine 
și de ce ne-a ales tocmai pe noi... Acum, 
dintr-o dată...

ANDREI Până și Autorul nu mai știe ce-a vrut să 
spună...

SONIA (în mijlocul scenei, cu mâinile pâlnie la gură) 
Autorul!... Domnul Autor!... Dacă domnul 
Autor este printre spectatori... În sală......

 (Renunță; revine lângă cei doi.)
SONIA (Miron) Spuneai ceva...
ANDREI Deci, fără el nu suntem buni de nimic! 
MIRON ... Ne predăm fără să fi  luptat măcar.
ANDREI Nu m-aș fi  dat în lături de la nimic...
MIRON Dar te-ai dat.
SONIA Oricâtă silință mi-am dat, nu am simțit 

nimic în mine care să mă susțină... să mă 
facă să cred că are vreun sens ce încercăm 
să facem... Doamne, și cât de mult aș fi  vrut!

MIRON Pentru că te-ai trezit de capul tău... Pentru 
că n-ai fost niciodată până acum altceva 
decât o fi cțiune.

SONIA Mă doare ce-mi spui.
MIRON Și pe mine mă doare. Pentru că tot ce îți 

spun ție e valabil și pentru mine... Și pentru 
el. (Andrei) ... Și pentru ei. (Semn cu capul 
spre sală, fără să arunce vreo privire.)

ANDREI (Miron) ... Vrei să spui că toți... (Gest sugestiv 
cu două degete la nas.) „Belciugul”?!...

MIRON Da... Nu spun; cred.
SONIA Știți ce mi se pare cel mai trist?... Dar chiar 

cel mai trist?
ANDREI ... Nu știu.
MIRON Nimic nu e trist.
SONIA Cel mai trist mi se pare că, dacă în clipa asta, 

apare el, Autorul, și, fără să ne dea nicio 

explicație, fără să ridice tonul, ne spune să 
stăm în limbă, noi ne vom grăbi să stăm în 
limbă. Ba ne vom lua și la întrecere care stă 
mai mult în limbă. Nemișcați!

 (Schimb lung de priviri între cei trei.
 Primul se ridică Andrei, apoi Sonia, ultimul 

Miron.
 Se mișcă, fi ecare de capul lui, pe toată scena, 

cercetează cu privirea fi ecare colțișor, până în 
podul scenei.

 La început se aude încet, aproape ca un 
scâncet; apoi apelul devine tot mai puternic; 
spre țipăt.)

VOCI ... Autorul... Autorul!... Autorul!!...
 (Lumina începe să scadă pe scenă.
 Sonia și Andrei ies printr-o parte și alta a 

scenei, îngânând fără noimă „Autorul”.
 Miron înaintează în centrul scenei.
 Tăcere.)
MIRON (urlet) MR. AUTHOR... FUCK YOU! 

 ÎNTUNERIC
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