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"În cetatea dreptăţii tale, poţi fi ucis; înfrânt însă niciodată." 
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1/iDtatiu 

Acasă 

Toamna târzie 

la noi la Lipcani, 

rece ca sfecla de zahar. 

Mă trezesc dimineaţa 

Grigore VIERU 

cu toate lăicerele casei pe mine, 

ostenit de greul lor colorat. 

"Mă temeam să nu-ţi fie frig", 

zice mama. 

Vin rudele sa ma vada, 

vorbesc în şoapta afară 

ca la priveghi, 

sa nu-mi tulbure somnul 

şi ţistuiesc pe cei mici 

să fie cuminţi. 

Ma aplec sa le sărut mâna, 

ele şi-o smulg îndarat: 

" u trebuie ... " 

ruşinându-se de pamântul 

de sub unghii şi din 

crapaturile palmelor. 

O, neamule, tu, 

adunat gramajoara, 

ai putea sa încapi 

într-o singura icoană. 

. c -
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Secvente din lupta pentru cauza nationala 

Cei care au profetiza! moartea institutionala, sub di
\'Crsc fonnc, de la om la demiurg, de la istoric la creaţia 
însaşi, s-au dovedit a fi în eroare, pâna acum, în pofida 
semnelor de oboseala, criza, deruta existente peste tot. Ideea 
de naţiune se înscrie în aceasta suita de paradoxuri, de care c 
plina istoria şi abunda clipa de faţa. 

De doua secole, rastimp coincident cu cmcrgenta şi 
avatarurile statului modem, la noi ca în alte zone, problema 
raportului dintre naţiune şi contextul geopolitic îi preocupa 
nu doar pe politicieni şi oameni de stat, ci deopotriva (daca 
nu mai ales) pe istorici. O vasta literatura de specialitate 
sustine aceasta remarca. Se pot invoca, fireşte, destule 
exemple. 

Istoricul Gh. Buzatu, specialist de larga reputaţie în 
perioada contemporana, şi-a dedicat o buna parte din 
ostenelile sale, se ştie, cauzei nationale. Ma refer la ansamblul 
activitatii sale, dar mai cu seama la aceea de explorator 
infatigabil de arhive şi biblioteci pentru a pune în lumina, 
sistematic, masiv, convingator, aspecte semnificative din 
problematica româneasca a secolului XX. Cea mai sumara 
analiza a parcursului sau de "contemporancist" ne edifica 
asupra acestui statut de exeget al perioadei, pc care a studiat-o 
secvential, dar şi în nespus de complexul ei ansamblu. Teme 
şi figuri, idei şi proiecte, evolutii şi contexte, mica istoric şi 
marile evenimente, totul 1-a interesat despre acest "secol al 
extremelor", în care lumea româneasca a început prin a se 
refonna, la nivel de institutii, a cunoscut mari convulsii şi 
deceptii, dar şi destule împliniri care sa o "absolve" în durata 
universala. Primul Razboi Mondial, încheiat pentru noi cu o 
spera ta, dar neverosimila împlinire, prin desavârşirea unitatii 
de stat, i-a furnizat numeroa•e teme şi sugestii, pe care le-a 
reluat apoi, sub multiple aspecte, de la economie şi politica 
la mişcari sociale şi diplomatic, de la culrura şi discurs istoric 
la spionaj şi relatii externe, toate într-un efort colosal de a 
spori documentatia pe temei arhivalic şi a regândi 
interpretarea faptelor. O mică enciclopedie de specialitate îl 
retine printre figurile reprezentative', ca amplu! dictionar de 
scriitori şi publicatii din partea locului', pentru a nu aminti 
decât surse la îndemâna. Absolvent ( 1961) şi doctor ( 1971) 
al Facultatii de Istoric, cercetator cu un bogat palmares la 
Institutul de Istorie şi Arheologie, al carui secretar ştiinţific a 
fost multa vreme, apoi director al Centrului de Istorie şi 
Civilizatie Europeana din aceeaşi localitate, eminentul spe
cialist în istoria contemporana a ajuns a fi un expert în 
domeniu, recunoscut ca atare peste tot, dar mai ales în lumea 
anglo-saxona, de care s-a apropiat, pare-se, cel mai mult. 
Simpozioane, colocvii, mese rotunde, stagii documentare şi 
mai ales studiile iniţiate, unele în colaborare, i-au ingaduit 
sa aprofundeze cunoaşterea epocii şi sa-i extinda la nevoie 
limitele în trecut, spre a include momente semnificative din 
perioada modcma, fie şi ocazional. Sta în firea lucrurilor ca 
istoricii de vocatie sa tinda spre mari sinteze. Nu e locul sa 
insi stam. Volumele omagialc ce i s-au dedicat şi bibliografiile 
de resort indica un numar considerabil de elemente 
definitorii. 

Limitându-nc la aceasta schiţa de cadru, sa ne oprim o 
clipa la volumul de studii, note, comentarii despre Biltălia 
pentru Basarabia, 1941-1944, ca tema a militantismului 
românesc, volum coordonat de Gh. Buzatu'. De ce tocmai 
secvenţa indicata în titlu? Ne puteam aştepta ca anul 1940 
sa fie inclus în aceasta restitutio sui generis, însa acelui an 
Gh. Buzatu îi dedicase, aproape sincron, un alt volum, în 
doua parţi, astfel ca noul demers trebuie socotit ca o 
continuare'. Era anul "prabuşirii României Mari", cum enunta 
istoricul în Cuvânt-inainte, estimând ca dupa şapte decenii 
de la tragicul evenimen� istoricii sunt în masura sa-I evalueze 
exact. Noul demers se vrea şi o reverenta colegiala pentru 
regretatul istoric Valeriu Florin Dobrincscu, de la care ne-a 
ramas, între altele, un studiu monografie pc aceeaşi tema'. 

Din noul corpus, îngrijit de Gh. Buzatu, opt texte, 
precum şi unele documente oficiale (incluse pentru a asigura 
coerenta volumului) i se datoreaza lui însuşi, întregind 
semnificativ lunga lista de lucrari despre epoca respectiva. 
Primul text din aceasta categorie se ocupa tocmai de 

"paradigmele tragediei Basarabiei", înţelese ca momente 
cruciale de neocolit în explicarea perioadei în cauza. 

Raptului sovietic din vara i-a unnat, în toamna anului 
1940, un altul, pe seama Transilvaniei, prin dictatul gennano
italiano-maghiar de la Viena, eveniment la fel de dramatic 
pentru situaţia în care a ajuns România, amputata din toate 
paf1ile, nesprijinita de aliaţi şi neavând mijloace defensive 
pe masura. Regele Carol II a fost silit a parasi tronul şi tara, 
iar puterea a fost asumata de generalul!. Antonescu, cel care 
va ordona, la 22 iunie 1941, sa se treaca Prutul pentru 
recuperarea zonei "din rasarit şi miazanoapte''6. 

Tragedia Basarabiei şi a Bucovinei, în fatidicul an 1940, 
dar şi dupa al Doilea Razboi Mondial, pâna astazi, este 
tragedia României, care nu a gasit, într-un moment de mare 
cumpana., resursele necesare ca sa reziste, cu anna în mâna, 
dar rezistând sa-şi apere demnitatea în fata istorici. Atunci 
(N. Iorga, G.l. Bratianu, S. Dragomir,!. Nistor,!. Lupaş etc.), 
ca acum (N. Djuvara, Dinu C. Giurescu, F. Constantiniu, Gh. 
Buzatu,!. Scurtu, !. Şişcanu,!. Turcanu etc.), istoricii s-au 
opus cedari lor teritoriale, în numele unei traditii care le-a 
asigurat românilor, în condiţii anevoioase, autonomia, 
neatâmarea. Pe aceasta linie de gândire se plaseaza istoricii 
basarabeni, care au facut ca Academia de Ştiinţe de la 
Chişinau sa adopte un "aviz" de condamnare categorica a 
raptului sovietic din 26-28 iunie 1940, ale carui consecinţe 
nefaste constituie şi azi o mare problema pentru naţiunea 
româna,. Mai mult, în ca, ei au izbutit sa motiveze un decret 
prezidenţial de condamnare a acelui rapt şi de cinstire a 
memoriei victimelor produse în acest fel, atunci şi mai târziu". 
O comisie creata ad-hoc a elaborat un raport menit sa 
intemeieze condamnarea oficiala a regimului totalitar 
comunist, din tara., ca "unul care a comis acte de genocid şi 
crime împotriva umanitatii, prin teroare în masa, represiune 
politica, foamete organizata, deportari, violarea demnitatii 

Note: 

umane şi a drepturilor fundamentale ale omului'". În acest 
spirit, s-a initiat abrogarea legii din 19 decembrie 2003 
privind "conceptia politicii nationale" pentru a se netezi 

"parcursul european al societatii". 
Naţiunea ramâne un concept de baza în problematica 

lumii contemporane, dupa cum se poate deduce şi din 
secventele de interes acut românesc analizate în volumul 
Biltălia pentru Basarabia, elaborat în buna masura de 
coordonatorul în cauza, atent la conexiunea fireasca 
dintre planul politico-diplomatic şi cel ideologic sau 
istoriografic. 

Reflecţia unui colaborator pc seama traditiei, plasata 
oarecum la sfârşit, merita a fi reaminti ta aici: "Poate este o 
defonnare, dar cred ca identitatea nationala are o compo
nenta esentiala: memoria istorica. Traditia se cultiva în primul 
rând prin cunoaşterea şi intelegerea istoriei. Când însa 
monumentele şi faptele trecutului istoric sunt ignorate şi 
lasate anume sa paragineasca, distruse sau pe calo de 
dispariţie, atunci memoria istorica este şi ea pc cale de 
disparitie" (ŞerbanAiexianu)10• Apreciere judicioasa, în acord 
cu poziţia manifestata şi de alti autori, ca raspuns la excesele 

"corectitudinii politice". 
În ajunul unui tragic bicentenar, marcând raptul 

jumatatii rasaritene a Moldovei istorice, asemenea reflectii, 
bazate pe îndelungi şi riguroase cercetari, se impun tot mai 
mult. Biltillia pentru Basarabia e un nou suport documentar
exegetic şi un impuls pentru noi investigaţii. 

Cu deplin temei ni se reaminteşte spusa lui N. Iorga de 
acum un secol: "in cetatea dreptatii tale, poţi fi ucis; înfrânt 
însa niciodata". 

Alexandru ZUB 

1 Stelian Neagoe, /s10rici români de azi. Mica. enc(clopcdie, Bucureşti. 2003, p. 1 65- 1 69. 

2 M. Busuioc şi FI. Busuioc, Scrii/ori şi pub/icişli ieşeni conlemporani. Dictionar, ed. III,  Iaşi, 2009. 

p. 13 1 - 1 33.  

'Gh. Buzatu (coord.), Bdtdlia pen/ru Basarabia. /941-/944, Bucureşti, Ed. Mica Yalahie, 201 O, 
386 p. 
4 ldern ş.a. (ed.), Iluzii, lea mii, Iri/dare şi rerorism internaţional, I-111. laşi, Demiurg, 201 O. 
' Valeriu Florin Dobrincscu, Biltillia diploma/ied penrru Basarabia, /918-1940. laşi, Institutul 
European, 1 99 1 .  

'Gh. Buzatu (coord.), Bdtil/ia penlru Basarabia. 1941-/944, p .  1 33- 1 42. 

'Ibidem, p. 63-66. 

'Ibidem, p. 73-74. 

'Ibidem, p. 85. 

"'Ibidem, p. 3 8 1 .  
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Chişinaul oglinzilor paralele 

Chişindu . . .  mon amour 
Chişinaul vechilor gramote şi 

ispisoace, al hotamiciilor şi leslamentelor, 
al moşiilor manastireşti şi boiereşti, al 
pogoanelor razeşeşti şi al terenurilor 
devalmaşe, al seliştelor învecinate şi al 
incursiunilor tatareşti, al mori lor de apa şi 
de vânt, al vechilor oloinite şi sisiiace, al 
mahalalelor evreieşti şi al dughenelor 
anneneşti ... 

Chişinaul daniei domnilor Ilie şi 
Ştefan, hotar in 1436 al ţarinei boierului 
Vancea - cea de lângii Bâc. de cea/altii 
parte. pe valea care se gaseşte in faţa 
Cheşeneului lui Acbaş .. 

Chişinaul fratelui mamei lui Ştefan 
cel Mare, al pârcalabului Vlaicu, pierdut 
in negura veacurilor, undeva, la fântâna 
Albişoara, pe la 1466 . . .  

Chişinaul, numit pentru prima data 
oraş (târg) intr -o carte domneasca din 1 7 1 2, 
pe timpul Mavrocordaţilor, la un an dupa 
lupta de la Stanileşti şi fuga lui Cantemir 
in Rusia ... 

Chişinaul vechi ... oraşul colinelor de 
pe malul Bâcului, oraşul strazilor 
intortocheate - Armeneşti, Greceşti, 
Turceşti, al Drumului Mare şi al Pieţei 
Vechi -, al bisericilor Mazarachie, 
Râşcanilor (Constantin şi  Elena) cu 
necropola semiruinata a familiilor Donici, 
Catargi şi Russo, al bisericilor Bunavestire, 
Sântavineri, Sfântul Gheorhe, Sfântul 
Haralambie, Sfântul Nicolae'; Chişinaul 
locaşelor disparute: al Soborului vechi şi 
al bisericii Sfântul Ilie- de unde provine 
una dintre cele mai celebre icoane din 
Basarabia - o Hodighitrie, de mari 
dimensiuni, ce pare a fi de secol XVI... 

Chişinaul satelor învecinate, al 
viitoarelor cartiere şi suburbii: Buiucani, 
Vovinteni, Munceşti, Visterniceni, 
Schinoasa, Hrusca, Malina Mica ... 

Chişinaul scrdarului Vasile 
Mazarache, care, dupa ce a jurat ca -daca 
se intoarce viu de la Bender (Tighina) unde 
fusese chemat la judecata turcului - va 
zidi o biserica, o biserica pe care a şi ridicat-o 
pc una dintre colinele de pe malul drept al 
Bâcului. Ironia sorţii, aceasta biserica -
ncaoşa, ortodoxa, de plan trcflat, cea mai 
veche din actualul oraş - dupa ce i s-a 
schimbat de vreo doua ori hramul, a fost 
data - in ultimii ani de putere sovietica

"in folosinţa" comunitatii lipovcneşti ... 

Chişinaul anului 1 8 1 2, Chişinaul 
sfârtecarii Moldovei, al anexarii, al piicii 
de la Bucureşti, al triumfului chiorului şi 
obezului general Kutuzov; Chişinaul, târg 
la rascruce, bine plasat, devenit peste 
noapte oraş de frunte al Basarabiei - al 
acestui toponim extins de la o limba de 
pamânt a Basarabilor, pierduta in preajma 
Dunarii, la intreaga mesopotamie pruto
nistreana ... 

Chişinaul amiralului Ciceagov -
acestui .,somnoros întârziat" - care n-a 
reuşit (sau n-a vrut) sa-I prinda pe Napo
leon la trecerea peste râul Berezina; amiral, 

din a carui cancelarie, printr-o simpla 
trasatura de condei (sau, mai exact, ... de 
pana), micul târg de pe malul Bâcului a 
fost ridicat la rang de capitala de oblaste', 
fapt atribuit ulterior, in mod eronat, 
initiativelor mitropolitului Gavriil 
(Banulescu-Bodoni) ... 

Chişinaul autonomiei limitate de 
pâna la Nicolai I, Chişinaul simulacrului 
de divan pseudo-domnesc, Chişinaul 
intoarcerii lui Scarlat Sturdza de la laşi in 
Basarabia, Chişinaul planurilor grccofilc 
ale lui Capodistria, Chişinaul birocratic al 
lui Harting şi al lui Inzov, protectorul lui 
Puşkin ... 

Chişinaul anului 1 818,  vizitat de 
însuşi Alexandru I "Binecuvântatul" -
sjinx cu chip de Înger, cum îl numeau 
contemporanii,-Împărat al Întregii Rusii 
- şi Mari. şi Mici şi Albe - al Moscovei, al 
Kievului şi al Novgorodului, ţar al 
Kazanului, al Astrahanu/ui. al Poloniei. 
al Siberiei şi al Hersonesului Tauridei, 
mare duce al Smolenskului, al Lituaniei. 
al Volîniei, al Podoliei şi al Finlandei, cap 
al bisericii ortodoxe ruse, invingiitor al 
căpcGunului corsicau ccetera, ecetera, 
ecetera ... 

Chişinaul lui Gavriil Banulescu
Bodoni, mitropolit, luat in zeflemea, la 
moartea sa-in 1 82 1 -, de un alt Alexandru 
-poet-întemeietor al limbii ruse moderne, 
coleric negricios, cu favoriti stufoşi, 
genealogie abisiniana (pc linie materna) 
şi monument la Addis Abcba - celebrul 
Puşkin: Mai deuniizi, in piinii adunare. 1 
Mitropolitul, veşnic lacom la mâncare . .  

Chişinaul grecoaicci Kalipso 
Polihroni - al acestei fapturi suavc, 
miniaturale, cu nasul excesiv de lung, 
admiratc de Puşkin şi iubite, cica, de însuşi 
marele peregrin romantic, Lordul Byron ... 

Chişinaul lui Peste!, al 
decembrişti/or, al conspiratiilor şi al lojclor 
masonice ... 

Chişinaul manastirilor închinate ... 
Sfântului Mormânt, Muntelui Sinai 
(manastirii Sf. Ecatcrina). Câta speranta 
naiva, câta slugarnicie, câta supuşenie din 

feroviare, al foişoarclor de foc şi de apa, al 
rudimentarelor generatoare de curent elec

� tric, Chişinaul primelor cinematografe ... 
;:: Chişinaul scriitorilor şi artiştilor 

partea mitroforilor greci în acele ... acte de 
donaţie acordate imperiului, tarului, 
sinodului. Aici, pe pamânturile cândva 
închinate, se va ridica Chişinaul Nou, 
Chişinaul liniilor drepte, al intersecţiilor 
perpendiculare, al tramei stradale 
rectangulare (în fonna de castru roman), 
al "fatadclor exemplare", al planurilor de 
sistcmatizare urbana (gen planul 
inginerului Ozmidov), Chişinaul 
clasicismului, Chişinaul empire-ului, 
Chişinaul eclecticii . . .  

Chişinaul protipendadci coloniale, 
Chişinaul fostei boicrimi autohtone, rapid 
rusificatc, transformate în dvorenime cu 
toale privilgiilc, rangurilc şi avantajele 
unei societati divizate în "casie": cu copii 
în corpul de paji, cu miniştri ai iluminarii 
publice în guvernele lui Stolîpin (Leon 
Casso); Chişinaul "lumii bune" -
vorbitoarc de franceza, familiarizate cu 
pianul, Chişinaul birocratiei cazone, 
militare sau civile, Chişinaul Adundrii 
nobilimii, al hotelurilor luxoase de tip 
Suisse sau Astoria, al restaurantelor 
sofisticate, Chişinaul gimnaziilor clasice 
şi reale, al şcolilor de agronomie sau al 
seminariilor ortodoxe, Chişinaul bancii 
municipale, al telcgrafului, al garilor 

plastici ruşi: Vcltman, Puşkin, Dobujinski, 
Tolstoi, Korolenko, Gorki. Cu alte cuvinte 
Chişinaul periplurilor romantice 
(Pelerinul lui Veltman), al blestemelor 
vcrsificate (Puşkin: Blestemat oraş 
Chişindu,/ Am obosit sd-ţi zic de rdu.l 
Cândva pe-acoperişul tiiu. 1 Peste-ale tale 
case slutel Va bubui un tunet greu ' "), al 
indiferentei consemnate (graficianul 
Dobujinski), al pogromurilor demascatc 
(articolele lui Korolenko referitoare la 
Pogromul din 1 90 3 ) ,  al legendelor 
baştinaşe sau tigancşti (Gorki) ... 

Chişinaul Bessarabeţu/ui lui 
Cruşevan, amintit de Umbcrto Eco in li 
pendolo di Foucault, Chişinaul lui 
Purişkcvici - celebrul asasin al lui 
Rasputin şi lider al unuinii "Arhanghelul 
Mihail" (al sinistre lor Sute Negre) ... 

Chişinaul reginei Serbiei - Natalia 
Cheşco, în casa matuşii careia (construita 
prin anii '30 ai secolului al XIX-lea) se 
afla actualmente unul din sediile 
Academiei de Muzica, Teatru şi Arte 
Plastice ... 

Chişinaul principesei Dadiani şi al 
începuturilor învatamântului gimnazial 
pentru fete din Basarabia: Chişinaul 
liceului ce poarta numele principesei, al 
liceului Regina Maria, al liceelor Fidlcr şi 
Gheiking ... 

Chişinaul caritatii: al Orfelinatului 
Balş, al Spitalului comunitatii surorilor 
medicale Hârbovat, al Spitalului de boli 
infectioase înfiinţat de Toma Ciorba, al 
Spitalului de psihiatrie din Costiujeni ... 
Chişinaul prestigioaselor studii medicale 
postbelice, al institutului (actualmente -
universitatii) de medicina, al profcsorimii 
lcningradcnc, rcfugiate din oraşul de pc 
Neva la periferia imperiului sovietic în anii 
luptei lui Stalin cu cosmopolitismul, în anii 
fatidicelor articole de presa intitulate 
Ucigaşii in halate albe; Chişinaul - oraş 
al persecutici savantului Nicolae 
Testimiteanu, învinuit de naţionalism, şi ... 
Chişinaul anilor 2000, - oraş al emigrarii 
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Chişinăul oglinzilor paralele 

masive a discipolilor lui Hipocrate spre 
România şi Europa de Vest... 

Chişinaul Cimitirulului Central 
Ortodox de pe strada Armeneasca, al 
bisericii Tuturor Sfinţilor, al acvilelor 
sculptate de Ion Antonovici la memorialul 
ostaşilor cazu ţi în Primul Razboi Mondial, 
al somptuoaselor morminte neoclasice ale 
familiei consilierului Semigradov sau ale 
cvasi-necunoscutei Ana Tonbas, al 
îngerului inaripat de pe mormântul lui Ion 
Dumeniuc - lingvist şi militant pentru 
cauza româneasca din Basarabia - sau al 
sculpturii "eliberatorului

" 
Chişinaului, de 

pe mormântul eroului Uniunii Sovietice 
Aleksci Belski ... 

Chişinaul paradisului voluntarilor 
bulgari, Chişinaul lunii aprilie a anului 
1877 - loc al semnarii de catre ţar al 
manifestului prin care se declara oficial 
razboi Imperiului otoman .... 

Chişinaul arhitecţilor: al lui Avraam 
Melnikov (autor al proiectului Catedralei, 
rector al Academiei de Arte din Sankt-Pe
tersburg), al lui Luka Zauşkevici (autorul 
Porţilor Sfinte), al lui Alexandr Bemardazzi 
(cel mai prolific arhitect al urbei), al lui 
Alcksci Sciusev (nascut la Chişinau dar 
cunoscut mai mult prin operele realizate 
la Moscova- Gara Kazan, Mausoleul lui 
Lenin ş. a.), al lui Nicolae Mertz, al lui 
Valentin Voitehovschi ... unul din ei, 
bâlbâitul Zalţman- coautor al proiectului 
cladirii Preşedinţiei Republicii Moldova 
- fiind singura victima originara din Re
publica Moldova în tragedia din I l  
septembrie de l a  World Trade Center ... 

Chişinaul revendicativ, al 
începuturilor mişcarii sociale din Basarabia, 
Chişinaul lui Zamfir Arbure, apropiat al 
anarhistului Bakunin, Chişinaul ziarului 
leninist clandestin lskra, Chişinaul lui 
Constantin Stere, Chişinaul celor opt vol
ume ale romanului ln preajma revoluţiei ... 
semnate cu pseudonimul C. Nistru/ . . .  

Chişinaul Limbii noastre, Chişinaul 
lui Alexe Mateevici, despre care George 
Calinescu scria ca ar fi fost un poet mare 
dacă trăia. Numai Eminescu a mai ştiut sd 
scoatii atâta mireasmtl din ritmurile 
poporane . . .  

Chişinaul lui Paul Gore, a l  Partidului 
naţional moldovenesc ... 

Chişinaul Sfatului ţdrii, al anului 
1 9 1 8 :  Chişinaul lui Ion Incuie\, Pantelimon 
Erhan, Gurie Grosu, Onisifor Ghibu, Ştefan 
Ciobanu, Pantelimon Halippa şi al 
longevivului Anton Crihan; Chişinaul 
Marii Uniri a tuturor românilor ... 

Chişinaul lui Alexandru Plamadeala 
cu simbol ieu! monument al lui Stefan cel 
Mare, Chişinaul boem al lui August 
Baillayre, Chişinaul teatral al luiAurel Ion 
Maican şi al Lidiei Lipcovski; Chişinaul 
altei dive, şi mai celebre: Chişinaul 
primadonei operei vieneze Maria Cebotari 
- nume interzis timp de decenii în URSS 
şi în Republica Socialista România, dar 
revenit odata cu recuperarea istoriei 
nationale, revenit împreuna cu acele cadre 
de zguduitoare cronica din filmul Odesa 

in j/dcdri, - film - premiat la festivalul 
din Venetia ... anului 1 942 . .  

Chişinaul atletilor. . .  Chisinaul lui 
!van Zaikin şi al circului sau antebelic ... 

Chişinaul triumfului rusesc şi al 
umilintei româneşti, Chişinaul 
protocolului adiţional secret la pactul 
Ribbentrop-Molotov; Chişinaul în şi dupa 
ziua de 28 iunie 1 940: cadre de cronica ... 
comisarul apararii al întregii URSS 
(mareşalul Timoşenko) îşi regaseşte fratele 
şi sora în satul Furmanca, din sudul 
Basarabiei ... granicerii sovietici instituie 
un pichet la Dunare ... generalul de armata 
Jukov participa la parada militara ... Peste 
aproximativ cincizeci de ani familia 
acestui Jukov, devenit mareşa!, cuceritor 
al Berlinului, va returna o celebra icoana, 
facatoare de minuni, - cea a Maicii 
Domnului de Hârbovaţ. Dar, şi aici, ironia 
sortii: din greşeala sau în mod deliberat, 
icoana va fi returnata nu Moldovei, ci ... 
catedralei Ismailului, actualmente pe 
teritoriu ucrainean ... 

Chişinaul ilegaliştilor ... când aceştia 
-în iunie 1940, aşteptându-şi recompensa 
"binemeritata" la poarta cladirii fostei 
Dume oraşeneşti, - au fost bruscati şi 
alungaţi de reprezentantii noii puteri, 
veniti in corpore de la Tiraspol, din 
capitala Republicii Autonome Sovietice 
Socialiste Moldoveneşti ... 

Chişinaul anilor de razboi, Chişinaul 
cupolei distruse a catedralei, Chisinaul 
redeschiderii Muzeului bisericesc în 
cladirea Mitropoliei vechi, Chisinaul 
expoziţiei Dezrobirea, Chisinaul vizitei 
regelui Mihai ... 

Chişinaul ruina! din temelie, Chişinaul 
bombardamentelor, Chişinaul operaţiei laşi
Chişinau, Chişinaul dioramei pictate în 
incinta Muzeului Naţional de Istorie ... 

Chişinaul foametei din primii ani 
postbelici, Chişinaul cadavrelor, Chişinaul 
distroficilor cu burţile umflate, Chişinaul 
cazurilor de canibalism. Chişinaul 
cartelelor la alimente, furate sau pierdute ... 

Chişinaul exproprierilor, Chişinaul 
colectivizarii fortate, Chişinaul 
deportarilor în masa din ajunul razboiului 
şi din anul 1 949 - an al jubileului 
septagenarului generalisim Stalin şi an al 
detonarii primei bombe atomice 
sovietice ... 

Chişinaul lui Piotr lpatenko - acestui 
pretins "diplomat

" 
rusofon - trezit peste 

noapte ... în fruntea Uniunii scriitorilor din 
RSS Moldoveneasca; el a ramas în 
amintirea contemporanilor doar gratie 
bataturii stacojii de la degetele piciorului, 
bataturi cauzate de ... un dop de la sticla de 
şampanie, nimerit - intâmplator - în 
interiorul galoşului ... 

Chişinaul marilor plagiate: al 
pasajelor din Dauria lui Konstantin Sedîh 
introduse de aventurierul Fabian Garin -
cu asentimentul autorului, transnistreanul 
Ion Canna - în romanul Dimineaţa pe 
Nistru (redenumit, ulterior, Fraţii). Dupa 
flagrantul din presa unionala în memoria 
urmaşilor s-a intiparit doar catrenul 
epigramistului: Doi sticleţi şi-un pitpalac 
1 Mi s-au pus pe compi/aţii, 1 Dar i-am prins 
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cu mâţa-n sac 1 şi trăiesc acum ... ca 
"Fraţii" ... 

Chisinaul- forjerie a cadrelor puterii 
supreme din întregul imperiu sovietic - a 
doi secretari generali ai unicului partid
stat: Chişinaul sprâncenosului Brejnev, ce-şi 
marita - asemenea monarhilor - fostele 
amante cu subalterni de-ai sai din 
provincie, a acelui Brejnev cu referire la 
care-pe parcursul paradelor din 1 mai sau 
din 7 noiembrie - gurile rele exclamau: 
dsta ce mai derbedeu.! S-a urcat pe 
mausoleu, 1 Cu sprâncene lungi-stufoase 
1 şi discursuri plicticoase ... ; Chişinaul 
veşnic bolnavului Cernenko, personaj his
trionic, mare mahar partinic - fara studii 
superioare - dupa care alergau profesorii 
ca sa-i noteze în zaciotcd (carnet de note) 
admiterile la colocvii (de care "batrânul

" 

student nici nu auzise), acel Cernenko care 
a incercat sa reabiliteze cultul personajului 
pozitiv în literatura şi despre care s-a spus 
mai târziu ca a reuşit sa obţina trei stele de 
erou fara a se ridica din pat... 

Chişinaul lui Şciolokov ... alt camarad 
chişinauian al lui Brejnev,- iniţial- lucrator 
de partid, -ulterior - atotputernic ministru 
de interne, miliţianul numarul 1 al intregii 
Uniuni Sovietice, personaj controversat, 
simpatizat de subalterni dar urât de serviciile 
secrete kaghebiste, adversar înverşunat al lui 
Andropov, cazut şi dizgraţie odata cu venirea 
celui din urma la putere, arestat, învinuit de 
corupţie, exclus din partid, cu soţia sinucisa ... 
S-a împuşcat şi singur, cu propria-i arma de 
vânatoare, într-o friguroasa zi de decembrie 
1984 ... 

Chişinaul suvenirelor ratate, al unei 
pipe solicitate, dar refuzate, din simplul 
motiv dialectico-proletar al imposibilitaţii 
înstrainarii (aliendrii) unicului mijloc de 

producţie al unui scriitor şi filosof 
existenţialist, admirator al lui Stalin ... Cu 
alte cuvinte, Chişinaul lui Jean-Paul Sartre, 
care, pe parcursul plimbari lor lui - la brat 
cu Simone de Beauvoir - pe întinsele 
teritorii ale URSS-ului, ne-a vizitat 
capitala, - capitala - care, la rândul ei, 
graţie înaltului grad de civilizare, i-a trezit 
nostalgia Parisului . . .  de acum doua 
secole ... 

Chişinaul deşteptarii repetate a 
spiritului românesc în Basarabia: 
Chisinaul A leei Clasicilor cu busturi le lui 
Eminescu, Creanga, Alecsandri, Hasdeu, 
Stamati, Negruzzi, Donici ... 

Chisinaul studentei Lilia Neagu şi al 
şcolaritei Asea Andruh, al lozincilor 
antiruseşti şi anticomuniste din dimineaţa 
zilei de 1 octombrie 1 970 de pe blocurile 
Universitatii de Stat, de pe vitrinele 
librariilor "Ştiinţa" şi "Aurora

" 
... 

Chişinaul proceselor politice, 
Chişinaul lui Alexandru Usatiuc-Bulgar, 
Gheorghe Ghimpu, Alexandru Şoltoianu, 
Valeriu Graur - patrioţi români din 
Basarabia turnaţi în urma unei scrisori 
trimise lui Andropov de Ion Stanescu, alias 
Ion Silaghi, preşedinte al Consiliului 
securitatii de Stat al Republicii Socialiste 
România ... 

Chişinaul ideilor nastruşnice şi al 
ideologiilor aberante: Chişinaul 
enigmaticei naţiuni burgheze 
moldoveneşti (din Basarabia tarista!) la 
depistarea careia a lucrat timp de un 
deceniu o Academie întreaga. Din pacate 
sau, poate, din fericire- în afara de armenii 
Oganes şi Asvadurov, de câtiva nemţi, 
evrei, polonezi şi ruşi - alţi burghezi 
moldoveni aşa şi nu au mai fost gasiti ... 

Chişinaul speculatiilor ieftine pe 
seama specificului national: al strugurelui 
de poamd pe harta Uniunii, al omonimului 
Doina în denumirea tigarilor, coniacului 
şi cimitirului de la periferia capitalei . .. 

Chişinaul dictionarelor "castrate", 
Chişinaul absenţei lui Watteau în textul şi 
pe coperta volumului Vatutin - Zare al 
Enciclopedici Sovietice Moldoveneşti' ... 

Chişinaul monumentelor ... Prin anii 
'80 ,  înainte de restructurarea 
gorbaciovistd, circula un banc, legat de 
sculpturile din centrul capitalei. Cica se 
intereseaza Grigori Kotovski - ecvestru, 
ţanţoş şi grabit, calarind armasarul furat 
de sculptorul Dubinovschi de la 
condotierul Colleoni - ce fac Marx şi 
Engels aşezaţi ti! faţa clddirii Comitetului 
central al Partidului Comunist al 
Republicii? - Joaca cdrti - în raspunde 
"tatuca" Lenin din înalţimea tribunei "cu 
toate dependinţele", situate în faţa cladirii 
guvernului. Şi care-i cozul (atuul)? - mai 
intreaba Kotovski. Trejlal - îi raspunde 
Stefan cel Mare, arborând crucea de pe 
postamentul înfundat de autoritaii în 
adâncul gradinii publice ce-i poarta astazi 
numele. Las· cd vin eu şi vd ardt eu voud, 
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Chişinăul oglinzilor paralele 

cartofori afurisi ţi' - vocifere�ă proletarul 
cu pumnul încleştat din vârful obeliscului 
monumentului luptatorilor pentru puterea 
sovietica situat în faţa actualului teatru 
Eugt!!lle Ionesco . .  

Chişinăul lui [van Ivanovici Bodiul 
-al acestui ochelarist ranchiunos (decorat 
relativ recent de catre Voronin!) care, timp 
de doua decenii, a stâpânit nestingherit 
întreaga republica umplând-o de pesticide 
şi de livezi-mamut - livezi, ce nu mai 
izbuteau a fi polcnizatc de insecte-, acest 
gropar îndârji! al culturii nationale, al 
studioului Moldova-film, acest grafoman 
patologic care-şi semna scenariile aiurite 
(dedicate intensificarii şi specializarii 
muncii în agricultura') cu pseudonimul 

"
Ionov", acest clasic în viata al marxism

leninismului, dupa cum 1-a numit ironic 
prozatorul Ion Druţă ... caruia diriguitorii 
de mai ieri ai republicii independente şi 
suverane Moldova au gasit de cuviinta 
sa-i dedice documentarul !van Jvanovici 
se intoarce . . .  

Chişinăul "luptei" cu Hunveibinii 
( Gilrzile roşii) chinezi şi cu agenţii 
imperialismului mondial, Chişinăul 
organizatiei ultrasccrctc Hai - bem - vin! 
a spiritualilor studenţi basarabeni . . .  
Chişinaul luptei cu  formalismul în  arta, al 
scandalului legat de pictura Crimaşa lui 
Salvador Allende prezentată la una din 
expoziţii de Mihai Grecu; Chişinăul 
instalatiei avangardiste din fier uzat -
numite Rugina - de la bariera Sculeni ... 

Chişinăul disidentilor: Chisinaul 
vazut Din coridor-ul casei părinteşti al 
scriitorului Paul Goma, Chişinăul lui 
Nicolae Lupan şi al postului de radio 
Europa LiberrJ . . .  

Chişinaul perestroikdi, al primelor 
thrillere, blockbustcrc şi horror-uri 
americane, cu Schwarzeneggeri în rol 
de tcrminatori, cu Coşmarurile de pe 
Strada Ulmilor şi cu alte atribute ale 
show business-ului de peste ocean, dem
onstrate-per rubhî - în camerele leniniste 
ale ULCT-ului moldovenesc', pe sticla 
fumurie ale unor televizoare pâna deunazi 
obişnuite doar cu maxilarele clcfainde ale 

"dragului" de Leonid [Jiei Brejnev, alias 
mareşa) şi cavaler al ordinului "Victoria", 
care i s-a luat post-mortem ... 

Chişinăul nun\ilor "fara alcool", cu 
sucul pc masa, rachiu! sub masa ... ca sa-i 
fie pe plac secretarului mineral din Krem
lin, cu sotie dichisi ta şi cumnat alcoolic ... 

Chişinaul tezelor persiflate ale 
comitetului central al p.c.m.-ului şi 
Chişinaul deputaţilor-scriitori ai primului 
şi, concomitent, ultimului parlament 
sovietic ales cât de cât democratic: 
Chişinăul lui Grigore Vieru, Mihai 
Cimpoi, Ion Druta, Leonida Lari, Ion 
Hadârcă, Dumitru Matcovschi, Ion 
Constantin Ciobanu .. 
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Chişinăul adolescentilor culcati în 
faţa şenilelor tancurilor şi blindatelor la 
acea ultima parada de 7 noiembrie din 
amiaza perestroikrii: No Pasarim' 

Chişinăul mancurţilor (termen 
devenit popular în fosta URSS după 
apariţia romanului Eşafodul de Cinghiz 
Aitmatov), al moldovenilor duprJ 
paşaport ', al înstrainatilor benevol de 
Neam şi Patrie; Chişinăul bondarciucilor 
agresivi, emitători ai proverbialei triple 
negaţii Net, Net i eşcio raz Net '  (Nu. Nu 
şi Încd odatrJ Nu ') atunci când veni vorba 
de revenirea la grafia latina şi de 
acordarea limbii române a statutului de 
limbă de stat pe teritoriul Republicii 
Moldova ... 

Chişinăul de după independenţă, 
Chişinăul anilor nouazeci, Chişinăul 
crizei energetice, Chişinăul dictaturii 
Gazprom-ului, când, vorba pelinului de 
pe maidan, Îi frig de crapi/ pietrele. dar 
unde srJ te duci. 1 când nu-s crJrbuni, iar 
gaze . . .  ai numai intre buci . . .  

Chişinăul corturilor protestatarilor 
din fata cladirii Preşedinţiei, Chişinăul 
istoriei românilor, Chişinăul votului de 
blam acordat cursurilor de istorie 
integratd . . .  

Chişinăul dramelor personale, 
Chişinăul sinucigaşilor notorii: Moisei 
Gamburd, Pavel Boţu, Mihail Pctric ... 

Chişinăul gloriei mondiale a 
Basarabiei în materie de lingvistica 
ronianica: Chişinăul lui Eugen Coşeriu 
de la Universitatea din Tiibingen; 
Chişinăul ruşinii şi al servilismului din 
acelaşi domeniu: Chişinăul Gramaticii 
/inghii moldovineşti a lui [van 
Dmitrievici Ceban ... 

Chişinăul campionilor ignoraţi sau 
uitati ... al lui Tudor Casapu la hal tere, al 
Elmirei Scripccnco la şah, al lui Ion Dosea 
la jocul de dame ... 

Chişinăul avcnturierilor, al 
pripăşiţi lor, al românilor "de profesie"
ridicati în anii nouazeci de valul 
renaşterii nationale pentru ca în anii doua 
mii sa cada, cu tot atât de mult entuziasm, 
la pieptul congenitalului românofob 
Voronin ... 

Chişinăul aripilor de fluture, 
Chişinăul operei Cio-Cio-San - al 
Doamnei Butterjly moldovence, cu alte 
cuvinte ... Chişinăul Mariei Bieşu . .  

Chişinăul cineaştilor, al  lui  Emil 
Lotcanu, autor al Ldutarilor, al lui 
Popescu-Gopo, autor al Mariei Mirabela, 
Chişinăul lui Paradjanov şi al animaţiei 
neterminate a poemului Andrieş . . .  

Chişinăul Abecedarului lui Grigorc 
Vicru, al epigramelor lui Petru Carare, al 
Unchiului din Paris al lui Aureliu 
Busuioc; Chişinăul Cuşmei lui Gugu ţii a 
lui Spiridon Vanghcli, al Poveştii cu 
cucoşul roşu a lui Vasile Vasilache . . .  

Chişinăul muzicii şi dansurilor 
populare, Chişinăul Fluieraşului lui 
Serghei Lunchevici, al Jocului lui 

Vladimir Curbei, al Lriutarilor lui Nicolae 
Botgros, Chişinăul surorilor Osoianu ... 

Chişinăul lui Ion şi al Doinei Aldea
Teodorovici,.al mrinilstirii, cea Criprianil, 
unde rană pe rană;" taind se vindecă ... 

Chişinăul compozitorului Eugen 
Doga, Chişinăul melodiei "oraşul meu cu 
umeri albi de piatră"-melodic pe versurile 
lui Gheorghe Voda - devenita astazi imn 
al capitalei; Chişinăul - oraş - cu umeri 
albi datoraţi (conform unei explicatii 
anonime, descoperite întâmplător, în 
paicnjenişul Internetului) culorii ind/bite 
a pdrului populatiei majoritare, 
speranţelor dalbe ale absolvenţi/ar care. 
împreună cu diploma de licen(ă a unei 
institutii superioare de fnvăţămâlll, mai 
cautrJ sil obţinil şi câte o broşura cu 
informatia necesard . . .  emigrdrii . .  

Constantin!. CIOBANU 

Note: 
1 Ctitoric a lui Vasile Lupu din 1645, rezidit<l in 1803 de catre 
armeni şi transformata în biserica de rit apostolic gregorian a Sfintei 
Nascatoare de Dumnezeu. 
2 Regiune. Statutul de gubernie Basarabia îl va primi abia în 1873. 

1 Conform alfabetului rusesc, utilizat pe atunci în Republica Moldova, 
atât litera V cât şi litera W se ortografiau prin B; numele genîalului 
maestru al rococoului francez- cu care trebuia sa inceapa urmatorul 
volum al editiei --a fost exclus intentionat, dorindu-se ca pe coperta 
sa straluceasca cu litere aurii titlul articolului urmator, dedicat 
generalului sovietic Vatutîn. 
4 Echivalentul UTC-ului românesc. 
5 Se are in vedere cartea de identitate, numita paşaport în fosta 
URSS- nota aut. 
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Gheorghe VRABIE 

Anul acesta. pc tot parcursul zilei de 21 martie, telefonul din locuinta lui 
Gheorghe Vrabie din Chişinau a sunat ocupat. Pentru prima data, în cei 1 O ani de 
când ne-am legat prieteni, nu l-am felicitat pc "badia Gheorghe" la aniversarea zilei 
sale de naştere. Nu vreau sa fiu prapastios: chiar daca ştiu ca este strâmlorat (ca orice 
artist, ca orice basarabean şi ca multi dintre români), sper ca autorul design-ului 
leului moldovenesc îşi poate inca permite financiar sa tina legatura cu lumea larga, în 
care se bucura de o binccuvântata notorietate ca ilustrator a peste 100 de carti şi cred 
ca a fost copleşit de ziua lui tocmai de aceasta notorietate, ampli ficata de manifestarile 
omagiale organizate în anul trecut (mai bine, cu un an, mai târziu ... ) de oficialitatile 
de la Chişinau cu prilejul sarbatoririi a 70 de ani de viata şi a 50 de ani de creatie 
artistica a parintelui înscmnclor nationale ale Republicii Moldova. 

În limbajul graficii de carte careia, în calitate de cercetator la Institutul 
Patrimoniului Cultural al Academiei de Stiinte a Republicii Moldova, i-a descifrat 
resorturile şi a tcorclizat-o în monografia ,,Arta graficii de carte şi de şevalet în 
Republica Moldova", în care se exprima cu o dezinvoltura estetica şi cu o minutioasa 
esentializare a simbolului literar, s-a initiat, începând din 1956, la Şcoala Republi
cana de Arte Plastice "

Il ia Rcpin" din Chişinau şi i-a patruns adânc resorturile şi 
sensurile la Facultatea de Arte Grafice a Academiei de Arte Plastice din (redevenitul, 
azi) Sankt Petersburg, între 1961 şi 1967. Se regasesc în talmacirile grafice ale creatiei 
literare universale, a celei româneşti clasice şi contemporane ecourile serioasei sale 
culturi plastice însuşitc într-o şcoala artistica de o considerabila amplitudine a 
recunoaşterii valorii (cu lucrarea "Patrula" a obtinut, în 1964, Premiullla concursul 
organizat de Academia de Arte din Sankt Pctrcsburg şi de Uniunea Artiştilor Plastici 
din -pc atunci - U.R.S.S.), dar şi spiritualitatea nealterata a izvoarelor din Calineştii 
natali din apropierea Falcştilor, localitati apartinatoare istoricului raion Balti 
(ilustratiile lui "Harap-Aib" mustesc de originalitatea exprimarii româneşti, iar 
esenţializarea în plasmuiri plastice a versurilor eminesciene nu este întrccuta. decât, 
poate, de linogravura ,,Arborele Eminescu" a regretatului sau prieten Aurel David, 
caruia i-a închinat documentata monografie ,,Aurel David- timpul, artistul, opera"). 

Virtuoz al varia(iunilor grafice în simbolistica hcraldica, a conceput noua moneda 
nationala moldoveneasca, pc teritoriul Republ icii  Moldova, începând cu 29 
noiembrie 1993, orice cetatean care-şi poate permite poate purta în portofel o lucrare 
cu semnatura lui Gheorghe Vrabie - bancnota de 1 00 de Ici moldoveneşti .  
Escntializarile graficii sale îşi  au originea în interesul pentru heraldica (este autorul 
complexului studiu monografie "Simbolismul heraldic in Moldova") care 1-a 
recomandat ca autor al Stemci de Stat, viziunea sa (aleasa din peste 100 de proiecte) 
prcluând elementele escntiale ale însemnclor istorice româneşti, la fel ca şi în 
simbolistica municipiului Chişinau al carui drapel şi stema au fost concepute tot de 
Gheorghe Vrabie. 

Îi rcproşam cândva. mai în gluma, mai în serios, ca a conceput şi heraldica 
Departamentului Vamal al Republicii Moldova- în anii trecuti, şi-a ispaşit"pedeapsa" 
in şicancle şi îndelungatele aşteptari la granita cu tara Mama. despre care se exprima 
cu ochii sticlind şi careia îi cânta cântecclc cu pasiunea unui autentic bariton de 
Opera. Erau anii în care aştepta, cu indreptatita credinta ca i se cuvin, nu numai 
respectul (din pacate, la noi. la români, e doar semn de batrânetc . . .  ) ci şi recunoaşterea, 
ca drepturi izvoditc din talent şi nu din orgoliu. Se bucura acum de titlul de Laureat 
al Premiului National şi cel de Maestru în Arta, este laureat al Premiului de Excelenta 
al U.A.P. din R. Moldova, i s-a decernat Medalia "Mihai Eminescu", iar începând de 
anul trecut, Şcoala de Arte Plastice pentru Copii din oraşul Faleşti (Balti), din 
vccinatatca satului natal, îi poarta numele. 

Este superfluu sa te întrebi cum trebuie sa se simta un om ale carui creatii au 
devenit însemne nationale. Desigur, mândru! S-ar simti oare şi bogat cu atâtia bani 

"scoşi" pc piata? Poate .. 
Eu, oricum, sunt mai mândru şi mai bogat decât Gheorghe Vrabie. Pentru ca l-am 

cunoscut şi pentru ca m-a imbogatit cu prietenia lui .. 

Petre STRACHINARU 

Basarabia şi vecinătatea Rusiei 
in viziunea lui N. IORGA 

Pentru Î.\·toricul total, care a fost N. Iorga, realitatea factorului 
rusesc şi, apoi, sovietic ori investigarea şi interpretarea lui in 
strălucite/e-i sinteze nu mai reprezint ii, de mult, o noutate. Mai ales 
cd savantul a cercetat, in chip special, iu unii " cooperârii" po
litica-militare din vremea celui Dintâi Rilzboi Mondial. evoluţia 
raporturilor bilaterale pânâ la 1877, iw; ca strâlucit cronicar de 
presâ, indeosebi in paginile "Neamului Românesc " (1906- /940}, a 
reţinut şi comentat cu promptitudine dosarul rela(iilor intre 
Bucureşti şi Moscova. Este motivul pentru care, de această datd, 
\10111 insista numai asupra a douâ momente, reţinând opiniile 
exprimate in 1921 sau in /936, in prezen(a ziaristului 1. .!o/dea 
Râdulescu. 

Vom retine, pentru început, ca, aflat în 
Italia, la 2 februarie 1921,  N.lorga a acordat 
corespondentului ziarului "Epoca" din 
Roma interviul intitulat România, Sovletele 
şi Balcanii. 

Mihai Eminescu, Nicolae Iorga ş i  
Pamtil Şeicaru, cei trei titani a i  presei noastre 
politice, nu au neglijat - din unghiuri şi în 
perioade diferite - rolul şi locul factorului 
rusesc asupra orientarii de ansamblu a 
României în relatiile internationale. Fara 
nicio exagerare, dar asertiunile lor in aceasta 
privinta au constituit şi au ramas contributii 
de referinta ale unui nepretuit tezaur, 
concretizat în invataturi şi maxime de valoare 
nepieritoare, la care revenim adeseori, mai 
putin pentru a ne delecta, însa, mai cu seama, 
pentru a ana sugestii, lumini şi ratiuni in 
cazuri cât se poate de concrete. Astfel ca, 
odata cu trecerea timpului, nici nu mai ştii 
cui - celor nominalizati deja sau generatiei 
de aur a anilor '20-'40 (Octavian Goga, Gh. 
1. Bratianu, 1. Petrovici, S.  Mehedinti. C. 
Radulescu-Motru, Radu R. Rosetti, P. P. 
Panaitescu, Mircea El iade, M i rcea 
Vulcanescu, Sabin Manuila, C. C. Giurescu, 
Emil Cioran, Petre Tutca ş.a.) - sa-i atribui 
patemitatca unei butade celebre, pc cât de 

"brutale", pc atât de reale, şi anume ca, de 
300 de ani încoace, practic din 171 1 ,  când 
Petru cel Mare a atins Prutul, blestemul 
pozitiei noastre gcopolitice a rezultat din 
faptul ca, în orice moment al evolutiei lor, 
românii s-au aflat prea aproape de Rusia 
şi prea departe de Dumnezeu! Si, într-adevar, 
mai cu seama de la 1 8 1 2  înainte, oricând 
vecinatatea Rusiei a reprezentat pentru 
politica generala a iaşi lor şi Bucureştilor, mai 
apoi a României, o premisa, o conditie ş i  o 
rezultanta, de prea putine ori un beneficiu şi 
- vai! - cel mai adesea un dezavantaj, ca sa 

nu spun o obsesie şi un pericol de prim rang, 
precum în mod cu totul deosebit în decursul 
existentei României Mari ( 1918- 1940), careia 
i-a pus capat prin faimoasele note ultimative 
din 26-27 iunie 1940, dupa cum şi între 1944 
şi 1989, atunci când Kremlinul s-a pretins 
deopotriva "prieten" şi tutore ideologic 
(practic stapân absolut - pâna prin "60) al 
Bucureştilor. 

Vom retine ca, în 1936, ncîntrecutul N. 
Iorga s-a destainuit jurnalistului 1. Joldea 
Radulescu: "Paradoxul este acesta: cât timp 
nu ne ataca, trebuie sa opuncm Rusiei -daca 
putem, bineinteles - annata altora, annata 
Europei întregi. Daca aceasta nu se poate, 
daca Europa va li divizata ca în 19 14-19 18, 
noi trebuie sa stam deoparte. Altfel, suntem 
distruşi . . .  Noi trebuie sa ne ferim ca de foc sa 
iritam pc ruşi. întâi, 1iindca suntem prea 
aproape de ci, şi, al doilea, fiindca ruşii sunt 
ca elefanti i :  nu uita niciodata. Oricum, 
trebuie precizat, prin declaratii oficiale şi prin 
presa, ca n-avcm nimic cu poporul rusesc, ca 
ceea ce avem este cu regimul bolşevic, care 
ne ameninta liniştea şi siguranta interna". 
Potrivit lui N. Iorga. problema Rusiei 
bolşevice trebuia tratata în context. El s-a 
declarat în acord cu Berdiaev, opinând ca 
bolşevismul reprezenta "un fenomen 
sufletesc specific rus, care nu poate - şi, 
adaugam noi, în 1 990- 1 99 1 ,  istoria a 
confirmat-o, nici nu a rost finalmente' -
distrus cu tunul". Totodata, cine putea mai 
bine - ne intrebam - sa circumscrie in con
text problema Basarabiei? Sa-I unnarim, 
aşadar, pc N. Iorga: 

" 
... Basarabia ne-a picat 

in gura ca o para malaiata, care însa ne-a ramas 
în gât. N-o s-o putem inghiti decât daca 
cineva ne va da o puternica lovitura de pumn 
în ceafa( . . .  ] N-o putem asimila decât daca o 
zguduire sociala interna ne determina, vrând
nevrând. sa acceptam un regim politic ce 
convine structurii şi vecinatatii sale cu Rusia 
[ ... ] Dar nici daca ne vom transfonna radical 
nu vom ti siguri de Basarabia, atâta vreme 
cât nu vom sti sa punem între Rusia si noi 
barajul unei aliante care sa-i tie pe ruşi în 
frâu. Basarabia ne va da într-o zi de furca. 
Pâna atunci ca ne va obliga la cheltuieli 
m i l i tare enorme care insa,  în c l i pa 
conflictului, nu ne vor folosi la nimic". 
Prognoza istoricului s-a dovedit corecta: în 
iunie 1940 sfârşitul Basarabiei române a 
inaugurat procesul dczintcgrarii României 
Mari! 
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Nu vom ignora, pentru contextul 
precizat, relatia N. Iorga-Ion Antonescu. 

Nenumarate au fost imprejurarile şi 
considerentele care, în deceniile II-IV ale 
veacului XX, i-au apropiat pe N. Iorga şi 1. 
Antonescu. Dupa cum au existat tot atâtea 
conditii şi temeiuri care, din nefericire, i-au 
despartit. Ceea ce însa a ramas, mai presus 
decât orice, a fost respectul reciproc fata de 
proportiile, în afara de orice dubii, ale 
personalitatilor implicate în ,Joc", cum şi 
fata de cele mai multe dintre laturile 
activitatii lor. Daca este adevarat ca, la un 
moment dat, Istoricul a intervenit pentru a 
bloca primirea Generalului în Academia 
Româna, fapt pe care acesta 1-a retinut 
înverşunat pe rabojul nemultumirilor sale, 
el, totuşi, ajuns Conducator al Statului 
Român, solicitat de prietenul N. Miclescu, a 
avizat în 1 94 1  creditele necesare pentru 
continuarea activitatii de traducere şi 
terminarea tiparirii în limba franceza a 
monumentalei Istorii a Românilor în zece 
volume, din 1 936- 1 939. Trecând peste 
extrem de numeroase elemente ce pol fi luate 
în consideraţie, vom retine ca, la 7 
septembrie 1 940, savantul a publicat în 
cotidianul "Universul" articolul intitulat 
simplu Un Minister Antonescu, în care-I 
evoca pe militarul de exceptie din cursul 
Razboiului Unitatii Naţionale din 1 9 1 6-
1 9 1 9  şi-şi exprima convingerea în privinta a 
ceea ce trebuia sa fie - şi a fost! - regimul 
Generalului. Tocmai, având în vedere acest 
material, cel mai adesea neglijat, îl 
reproducem integral: 

V n Minister Antonescu 

Regele a numit Preşedinte de Consiliu 
pe Generalul Antonescu. Acest nume 
aminteşte rezistenta mândrici româneşti din 
timpul Marelui Razboi, sfaturile pe care 
tânarul colonel de atunci le-a dat 
neînfricoşatului General Prezan, apoi severul 
director al Şcoalei de Razboi, formândofiţeri 
pentru lupta, nu pentru parada şi onoruri, pe 
acela care, în clipa când armata noastra 
pornea pc calea unei organisari greşite, 
opunca o conceptie diametral deosebita 
într-un memoriu pe care trebuie cândva sa îl 
publice ca sa se vada raspunderile, pe omul 
modest care, ne putând atinge tinta sa, nu s-a 
gândit decât sa se intoarca la datorie, în sfârşit 
pe omul de caracter care n-a cunoscut 
mijloacele prin care se ajunge mai uşor. 

Acesta este Generalul Antonescu pentru 
noi, afara de sperantele pe care le trezeşte 
marea sa valoare militara. 

A încerca sa se faca din el, pentru 
nedreptatea pe care a suferit-o, şeful unei 
revolutii în favoarea unei singure grupari 
politice, în moment când se cere solidaritatea 
româncasca, e mai mult decât o greşeala. 

Generalul Antonescu nu poate primi 
acest rol. 

Şi, dupa cum se ştie, Generalul 
Antonescu n-a primii "rolul" despre care a 
fl!cut vorbire N. Iorga. Desigur, în prima etapa 
a guvernarii sale (septembrie 1 940 - ianuarie 
1941), Antonescu a cooperat cu legionarii. 
Dar nu şi la crimele acestora, carora, mai cu 
seama la 26-28 noiembrie 1940, le-au cazut 

victime zeci de personalitati, în primul rând 
N. Iorga însuşi. Pentru toate cele întâmplate, 
care au amplificat tragedia României dupa 
prabuşirca graniţelor în iunie - septembrie 
1 940, se poate stabili indiscutabil 
responsabiUtatea guvernului !. Antonescu 
- Horia Sima, dar nu şi una personala, a 
Generalului. Este adevarat ca Generalul, în 
ce-l priveşte, a fagaduit ca avea sa se 
preocupe de aflarea şi pedepsirea 
responsabililor asasinatului. Obiective 
irealizabile, în conditiile razboiului 
mondial; dar şi ulterior. Dar, în acelaşi timp, 
nu se poate neglija ca, în şedinţa din 28 
noiembrie 1 940 a Cabinetului, Ion 
Antonescu a declarat categoric ca el nu putea 
tolera "crimele ordinare", fiind decis sa se 

"retraga". Iar când la Preşedinţia Consiliului 
de Miniştri a sosit, în dimineata de 28 
noiembrie 1 940, ştirea uciderii lui N. Iorga, 
1. Antonescu-dupa ce în seara precedenta îl 
avertizase pe Horia Sima sa vegheze ca 
istoricului, rapit de "necunoscuţi" de la 
domiciliul sau din Sinaia, sa nu i se întâmple 
ceva-a fost "foarte Impresionat şi numai 
raspunderea ce avea de viitorul ţllrll 1-a 
împiedicat - relateaza fostul ministru N. 
Mareş -de a parasi conducerea Statului 
(subl. ns.)". Din câte ştim, a fost primul 
avertisment categoric dat de Antonescu în 
sensul ca divorţul de legionari, survenit în 
practica abia urma rebeliunii din 2 1 -23 
ianuarie 194 1 ,  avea cu obligativitate sa se 
produca. 

Pe de alta parte, prea puţin se cunoaşte 
ca, în anul 1 941 ,  Ion Antonescu a pregatit 
pentru tipar editia a li-a a micro-sintezei 
Românii. Origina, trecutul, sacrificiile şi 
drepturile lor. Pentru cea dintâi editie, 
aparuta în 1 9 19 ,  autorul beneficiase de 
concursul lui N. Iorga, fapt pe care 1-a 
mentionat în postfata lucrarii. Ediţia din 
1941 beneficia, în raport cu evenimentele 
petrecute în rastimp, de o noua prefata, în 
care autorul îşi motiva decizia şi explica 
transformarilc (în fapt, adaosurile) operate. 
Din motive lesne de inteles, preferam sa 
apelam nemijlocit la textul inedit: 

Prefata la a 2-a ediţie 

În vremuri atât de grele pentru ţara şi 
Poporul Românesc, am lwtdrât retipărirea 

Basarabia şi vecinatatea Rusiei 
in viziunea lui N. IORGA 

acestei lucrilri care, in 1919, a constituit o 
sintezil a revendicilrilor noastre naţionale. 

Cu toate angajamentele formale ale 
aliaţilor de atunci, numai parte din aceste 
revendicilri au fost realizate prin Tratatele 
de Pace care au urmat Rilzboiului din 
1914-1919. 

Arbitrajul de la Wiena (sic') 1940 a 
reaclualizat problema, deschizând o rani/ 
ce nu se incheiase definitiv, cu toatil bogilţia 
şi milrimea de jertfe care au sângera! 
naţiunea in Rilzboiul pentru Întregire. 

Lucrarea apare revilzutil şi completati/ 
pentru a fi intr-adevilr utili/ cercetiltorului 
actual. 

Un capitol special asupra Românilor 
de peste hotare intregeşte lucrarea. 

Pentru toţi acei care se intereseazd de 
problema sfintelor noastre drepturi, 
cumpilrând aceastil carte, ţin si/ se ştie cii 
toate veniturile rezultate din vânzarea ei vor 
servi pentru hrănirea copiilor săraci şi 
refacerea bisericilor dllrâmate de cutremw: 

COPIIJ şi CREDINŢA asiguril viitorul 
şi eternitatea neamul. Lor si/ le dilm totul. 

Mareşa/ ANTONESCU 

Fiind în discuţie N. Iorga, Istoricul to
tal al români_lor de oriunde şi de oricând, 
netagaduit ca trebuie sa avem în seama 
contributiile sale ştiinţifice privind istoria 
Basarabiei şi Rusiei, iar, nu mai puţin, 
activitatea sa imensa pentru Unirea tuturor 
românilor şi provinciilor istorice cu tara. 
Dupa cum este bine cunoscut, N. Iorga a fost 
desemnat de contemporani, fara exagerare, 
drept Apostolul cauzei Marii Uniri din 
1 9 18. Dupa numai 22 de ani, în 1 940, 
prabuşirea României Mari - care avea sa 
coincida în chip tragic, dar simbolic, cu 
srarşitul însuşi al celebrului istoric-nu putea 
sa-I lase indiferent pe acesta. Nu insistam 
asupra imprejurari lor, dat fiind, mai ales, ca 
numeroşii biograli ai lui N. Iorga au examinat 
deja faptele survenite. Dupa cum este 
cunoscut, prabuşirea României Mari a 
debutat practic cu ocuparea Basarabiei şi 
Bucovinei de Nord de catre URSS în 
contextul prezentarii notelor ultimative ale 
lui V. M. Molotov, la 26-27 iunie 1 940. 
Istoricul a reactionat imediat şi plenar, în 
articolele politice tiparite in presa zilnica, la 

Parlament sau în conciliabulele oficiale şi, 
nu mai puţin, în lucrarile sale ştiinţifice. Sub 
acest ultim aspect, se impune a reţine ca una 
dintre micro-sintezele sale bine cunoscute, 
în speţa Adevilrul asupra trecutului şi 
prezentului Basarabiei, care se bucurase 
deja de doua ediţii în limba franceza (1922, 
193 1)  a fost imediat reeditata şi, mai mult, 
tradusa şi difuzata în limbile româna şi rusa. 
Semnificatia deosebita a aparitiei simultane 
a Adevarului ... , în condiţiile date, în mai 
multe limbi şi sub semnatura prestigioasa a 
unui mare istoric, s-a impus de la sine, iar 
ulterior, odata cu impunerea cenzurii 
comuniste, prin 1 944-1947, cartea avea sa 
fie interzisa1, pentru ca abia în ultima vreme, 
dupa 1989-1990, sa revina în atentie, iar, în 
paginile urmatoare s-o încredintam din nou 
tiparului. 

Fapt cu totul semnificativ, în anul l940, 
la prima ediţie româneasca a Adevilrului .. . , 
autorul-în raport cu evenimentele survenite, 
ocuparea Basarabiei şi Bucovinei de Nord 
de catre URSS-a considerat necesar sa faca, 
finalmente, modificarile ce se impuneau; în 
fond, el a adaugat doua paragrafe simbolice, 
asupra carora s-a pronuntat deja prof. Victor 
Craciun'- Apreciem ca, în acest fel, în mode 
concret, N. Iorga şi 1 .  Antonescu s-au 

"reîntâlnit" în privinta unei probleme 
fundamentale a României Mari: prabuşirea 
constructiei din 1 9 1 8  şi necesitatea absoluta 
a refacerii ei grabnice. Antonescu a ales calea 
razboiului, purtat alaturi de Germania dupa 
22 iunie 1 94 1  şi care, pâna la capat, la 23 
august 1944, a ramas unul drept. Istoricul, 
asasinat în noiembrie 1940, nu avea cum sa 
se pronunţe în devans asupra deciziei lui 
Antonescu. Avem însa convingerea ca N. 
Iorga, tinând seama de scopul acţiunii în Est 
din 1 94 1 - 1 944, nu avea cum sa respinga 
drumul urmat, mai ales ca, de indata dupa 
notele ultimative ale lui V. M. Molotov din 
26-27 iunie 1940, el a observat- în adagiu) 
menţionat al micro-sintezei Adevarul asupra 
trecutului şi prezentului Basarabiei - ca 
partea de tara ocupata de URSS reprezenta 

"un teritoriu de istorie nationala şi de drept 
national" şi care, netagaduit, "va fi reluat la 
cel dintâi prilej favorabil"! 

Ceea ce, dupa cum s-a relevat, avea sa 
survina, din pacate, temporar, în urma deciziei 
istorice a lui Ion Antonescu de a participa la 
Razboiul Sfânt cu începere din 22 Iunie 
1941 ,  una dintre Zilele astrale ale trecutului 
national, de o seama cu 24 1anuarle 1859, 9 
Mal l877 sau 1 Decembrie 1918'. 

Gheorghe BUZA TU 

Note: 
1 Cf. Paul Caravia, Gândirea interzise}. 

Scrieri cenzurate: România 1945-1989, 

Bucureşti, Editura Enciclopedica, 2000, 

p. 26 1 .  

2 Cf. Victor Craciun, Nicolae Iorga 
despre Basarabia şi Bucovina. Proiect 
pentru o viitoare carte, Bucureşti, Liga 
Culturala pentru Unitatea Românilor de 
Pretutindeni, 2006, p. 1 0- 1 2. 

1 Gh. Buza tu, coordonator, Batalia pentru 
Basarabia. 1 94 1 - 1 944, Bucureşti,  
Editura Mica Valahie, 201  O. passim. 
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Dupa raptul sovietic de la sîarşitul lunii iunie 1940, când 
Armata Roşie a ocupat simultan şi brutal, pc baza pactului 
sovicto-german din 23 august 1939, Basarabia şi nordul 
Bucovinei, intr-un articol din 7 iulie 1 940, publicat in Neamul 
românesc, N. Iorga, cu intuitia lui proverbiala, vedea lasân
du-se "perdeaua de fier" a ocupantului sovietic peste o lume 
cu alte traditii şi alt orizont, in fapt peste o lume cu alte radacini: 
"Vor tăcea clopotele intre Prut şi Nistru;vor tăcea pâna la cea 
de-a doua inviere, care va vcni.Pieaca iubirea pentru limba a 
2-3 milioane de oameni, care vor putea sa o întrebuinţeze doar 
in cele mai mici ale lor, un dialect moldovenesc. Şi pleaca 
foamea de viata potrivita cu trecutul acestui pamânt, care se 
cufunda in apele cenuşii ale tulburelui internationalism 
marxist". Puţin mai târziu, N. Iorga, revenind asupra dramei pc 
care o traiau românii dintre Prut şi Nistru spunea: " ... avem 
inimile insângeralc, dar nu deznadajduite. Marile dureri sunt 
mute . . .  Nu ne uitam fiaţii şi nu ii vom uita niciodata". 

Înca din primele saptamâni de ocupatie, guvernul 
sovietic a trecut la realizarea obiectivului sau principal, 
sovietizarea teritoriului pruto-nistrcan, dovada ca inca la 2 
august 1940 a fost creata, oficial, R. S. S. Moldova, pas ce 
însemna punerea în practica a unui proiect mai vechi, 
preconizat inca din primii ani de dupa Primul Razboi Mondial. 

Nenorocirile prevestite de N. Iorga s-au manifestat sub 
toate formele şi in toate sectoarele vieţii social-economice, 
cultural-ştiintificc şi evident politice. 

Un obiectiv prioritar al ocupantului a fost acela de a 
impune o istorie mistificata, încercând zadarnic, vreme de 
jumatate de secol, sa acrediteze teza conform careia slavii stau 
la originea "poporului moldovean" dintre Prut şi Nistru (ba 
uneori extinzând aceasta arie la tot spaţiul carpato-nistrean). 
Fara indoiala, instrumentul pentru realizarea acestui obiectiv 
1-a constituit istoriografia sovietica, având statul major la 
Moscova. 

Atentia principala s-a indreptat spre epoca de dupa 
retragerea stapânirii romane din Dacia extinsa, in timp. pâna 
la formarea statelor medievale româncşti,in context şi a statului 
medieval independent Moldova, la mijlocul secolului al XIV
lea. Cum se ştie, aceasta epoca, lipsita aproape total de izvoare 
scrise, mai este denumita. şi ·�mileniul întunecat", alaturi de 
formula mai uzitata de "mileniul migratiilor". Sunt circa o 
mie de ani de istoric, in care au loc procese majore cum ar fi 
marile migraţii, dar şi migraţiile târzii, incheierea procesului 
de formare a poporului român şi constituirea statelor medievale 
româneşti independente. Lipsa izvoarelor scrise a fost 
suplinita, şi la noi, de aportul izvoarelor arheologice, a 
documentelor pastrate in "arhivele pamântului", scoase la 
iveala de munca tenace, fascinanta uneori, a arheologilor. 
Acestui scop i-a consacrat savantul V. Pârvan viata şi intreaga 
sa capacitate intelectuala, initiind primul program de cercetare 
moderna in arheologia româneasca, formând o "cohorta" de 
arheologi, creând in fapt şcoala moderna de arheologie in tara 
noastra. Sfărşitul prea timpuriu, la 45 de ani neimpliniţi, nu 
i-a permis lui V. Pârvan sa extinda cercetarile sistematice şi in 
spaţiul pruto-nistrean. Pâna dupa al Doilea Razboi Mondial, 
cercetarile in acest spatiu au fost sporadice, confirmând, pentru 
a câta oara?, ca in timp de razboi şi muzele tac. Clio nu putea 
face excepţie' 

Dupa al Doilea Razboi Mondial, activitatea s-a reluat, 
dar pentru teritoriul pruto-nistrean, încorporat iaraşi "colosului 
sovietic", din 1 944, in condiţii cu totul exceptionale, 
potrivnice unor cercetari "sine ira et studio". 

Din anul 1 950 şi-a inceput activitatea "expcditia 
arheologica slavo-nistreana" condusa de Gh. B. Fedorov, din 
partea Institutului de Arheologie din Moscova, scopul sau 
fiind acela de "a studia vestigiile slave din Moldova". Gh. B. 
Fedorov, supranumit "parintele arheologiei slave din 
Moldova" şi-a atras mai mulţi colaboratori, majoritatea 
susţinând tllţiş tezele sale mistificatoare. Este important de 
semnalat ca in toate lucrarile elaborate de Gh. B. Fedorov şi 
colaboratorii sai, inca din titlu aparea cuvântul "slav". De 
exemplu, s-au publicat, in acei ani lucrari cu titluri precum: 
Descoperiri slave in Moldova; Vechii slavi in Moldova; 
Horodiştile slave din Moldova ele. 

Treptat s-au format arheologi, in RSSM, şi din rândul 
localnicilor. În 1960, 1. Gh. Hâncu devine primul arheolog 
moldovean care a obtinut titlul de candidat in ştiinţe istorice 
(= doctorat), conferit de Universitatea "M. Lomonosov" din 
Moscova. În acelaşi an pentru prima data in istoriografia 
sovietica, dirijata de la Moscova, 1. Gh. Hâncu sustine teza 
privitoare la prezenta elementului romanic in cadrul civilizatiei 
medievale timpurii in spaţiul pruto-nistrean. Acest fapt, care 

Lumini in arheologia basarabeana 
privind " mileniul intunecat" 

marca aprinderea unei lumini autentice privind "mileniul 
intunecat" a fost primit cu multe rezerve in cercurile academice 
oficiale de la Moscova şi Chişinau. În ca de atunci cercetatorul 
onest şi curajos 1. Gh. Hâncu a fost trecut pe "lista suspecţi lor". 

Dupa 1960, intr-o noua etapa de evolutie a cercetarilor 
privind epoca secolelor IV-XIV, cruciala pentru istoria 
românilor in general şi in context pentru istoria Basarabiei, 
indeosebi, in spaţiul pruto-nistrean s-au deschis noi şantiere 
arheologice, afirmându-se I. Gh. Hâncu, P P. Bâmea, Gh. 
Cebotarcnco, I. A. Rafalovici, ultimii trei ramaşi discipoli 
devotaţi ai lui Gh. B. Fedorov, in fapt adepti ai tezelor 
istoriografiei oficiale sovietice. 1. Gh. Hâncu nu renunta la 
lupta ştiinţifica. Începutul cercetarilor arheologice de la 
Hansca, iniţiate de 1. Gh. Hâncu, caruia i s-a alaturat, peste 
câţiva ani, !ânarul Gh. Posti ca, ajuns azi un specialist de talie 
europeana, au deschis o noua perspectiva in studierea 
civilizaţiei medievale timpurii din spaţiul pruto-nistrean; 
aceasta noua perspectiva sau viziune, afirmându-se treptat, 
dar viguros, in pofida opoziţiei sus(inatorilor tezelor impuse 
de Moscova. 

În spiritul adevarului, trebuie sa spunem ca 1. Gh. Hâncu, 
avea de infiuntat nu numai opoziţia oficiala a celor de la 
Chişinau şi Moscova, dar nu era inteles şi susţinut nici de 
colegii sai români de specialitate, fie din Basarabia sau din 
România. 

În 1965, când s-a tiparit primul volum din Istoria RSSM, 
1. Gh. Hâncu, cu prestigiul ştiinţific pc care il avea deja, a 
redactat capitolul privind civilizaţia medievala timpurie, in 
spiritul adevarurilor puse in evidenţa de noile cercetari 
arheologice şi interpretarilor ştiinţifice nepolitizatc. Încercarea 
lui 1. Gh. Hâncu a provocat reacţia dura a lui Gh. B. Fedorov, 
care a impus rescrierea capitolului in cauza, plecându-se de la 
teza, dinainte formulata de "specialiştii" de la Moscova şi 
Chişinău, conform careia civilizaţia medievala timpurie din 
spaţiul carpato-nistrean, (deci din tot spaţiul est-carpatic al 
României, nu numai din spaţiul dintre Prut şi Nistru), era 
decretata drept civilizatie exclusiva a slavilor. 

!. Gh. Hâncu aproape singur, având ceva mai târziu alaturi 
doar pe tânarul Gh. Postica, a trebuit sa infrunte grupul de 
adversari, discipoli şi colaboratori ai lui Gh. B. Fedorov, care 
formau "şcoala locala a slavisticii" de la Chişinău, de fapt 
grupul colaboraţioniştilor cu Moscova. 

Treptat, !. Gh. Hâncu a fost marginalizat, izolat şi 
ostracizat. În ultimul deceniu de supravieţuire a URSS au invins 
adepţii şcol i i  "panslavismului mil itant". Cercetarea 
"monumentelor slave" a devenit o problema de stat. S-a mers 
pâna acolo încât slavii erau declaraţi "băŞtinaşi", iar"populaţia 
romanicaera considerata venetica". În ediţia din 1987 a Istoriei 
RSSM, mergându-se pe linia impusa de Moscova se afirma, 
din nou, caracterul slav al civilizaţiei medievale timpurii din 
spaţiul carpato-nistrean şi se excludea orice element de factura 
romanica, respectiv, românească in acest teritoriu pâna in 
secoleleXIll-HV. 

Chiar in aceste condiţii, extrem de nefavorabile, 1. Gh. 
Hâncu şi Gh. Postica nu au renuntat la ideile lor, bazate pc 

argumente ştiinţifice. Se poate spune ca gestul lor, de a apara 
adevarurile ştiinţifice, in condiţiile represiunii comuniste, se 
constituie intr-o dovada concreta a ceea ce a insemnat rezistenta 
prin cultura in Basarabia, alaturi de alte dovezi venite mai ales 
dinspre lumea scriitorilor din stânga Prutului. 

Raspunderea de a duce mai departe ştafeta, flacara luminii 
privind mileniul intunecat aprinsa de savantul-patriot I. Gh. 
Hâncu, a fost preluata de cercetatorul, mai tânar, Gh. Postica. 
În lucrarile sale, arheologul Gh. Postica a inlocuit treptat 
sintagmele "cultura slava timpurie" şi "ceramica slava 
timpurie" cu noţiunile de "cultura medievala timpurie" şi "ce
ramică medievala timpurie'". 

Anul 1991, când a fost creat Institutul de Arheologie şi 
Istorie Veche de la Chişinau a insemnat un moment de cotitura. 
Profesorul univ. dr. Gh. Posti ca a devenit liderul noii tendinte 
de demistificare a istoriei "mileniului intunecat", militând 
pentru implementarea tezelor ştiinţifice cu privire la evoluţia 
comunităţilor din spatiul pruto-nistrean in epoca la care 
ne-am referit şi la integrarea culturilor arheologice din acest 
spaţiu ca parte a culntri lor specifice teritoriului dintre Carpati 
şi Nistru in evul mediu timpuriu, respectiv cultura Costişa
Botoşana-Hansca, caracteristica secolelor V-VII şi cultura Dridu 
(in fapt, cultura veche românească) caracteristica secolelor 
Vlll-XI. În jurul universitarului şi arheologului de mare 
probitate ştiintifica Gh. Postica, au aparut cativa tineri cu 
vocaţie pentru cercetarea ştiintifica, intarind frontul 
arhcologiei şi al istoriografiei basarabene in general, cu 
rezultate notabile in ultimii ani. Ne mulţumim sa menţionam 
doar, aici şi acum, câteva carti de referinta tiparitc in ultimii 
ani: Igor Corman, Contributii la istoria spatiului pruto
nistrean În epoca evului mediu timpuriu (sec. V-VII d. C/rr.), 
Chişinău, 1998; Sergiu Mustata. Populatia spatiului pruto
nistrean În secolele VIII-IX, Chişinau, 2005; Gheorghe 
Postica, dupa zeci de articole, studii şi rapoarte de sapaturi 
arheologice, privind sec. V-Xlll, dupa câteva lucrari de sinteza, 
intre care Românii din codrii Moldovei În evul nrediu timpuriu. 
Chişinau, 1994; Civilizatia vedre ronrâneascil din Moldova. 
Chişinau, 1995 etc., ne-a daruit recent, o sinteza de mare 
substanta şi relevanta ştiinţifică, intitulata Civilizatia nredi
evalil timpurie din spafiul pruto-nistrean (secolele V-XIII), 
Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2007, carte devenita deja 
un reper ştiinţific in istoriografia epocii la care ne-am referit. 

Şi pentru a evita pacatul cultivarii golului de memorie, 
cum se mai întâmpla uneori, pentru a nu uita ce s-a întâmplat 
în anii sovictizarii şi "slavizarii" în Basarabia, şi se mai 
întâmpla inca in teritoriul românesc din nordul Bucovinei, 
încorporat in graniţele Ucrainei, sa mentionam ca exista şi 
preocupari de reexaminare critica a evolutiei problematicii 
la care ne-am referit. Dintre multele contribuţii, pe aceasta 
tema, datorate lui Gheorghe Postica, menţionam doar 
studiui"Problema civilizaţiei medievale timpurii din 
spaţiul pruto-nistrean in istoriografia contemporana" (in 
Destin românesc, nr. 3-4, 2006). Fapt demn de semnalat 
este ca aceste preocupari stau şi in atenţia unor tineri 
cercetatori. În acest sens, mentionam lucrarea tânarului 
arheolog şi specialist in istoria antica Sergiu Matveev, 
intitulata Procesele el/ro-culturale din spatiul carpato
nistrean in secolele 11-XIV Istoriografia sovietică, Chişinău, 
2009, o lucrare care ne infaţişeaza in oglinzi paralele, pc de 
o parte chipul deformat, misti ficat şi uneori hidos, şi, pe de 
alta parte, imaginea mai luminata, bazata pe adevar şi, 
respectiv, pc un suport ştiintifico-documentar de certa 
valoare, a proceselor etno-culturale in secolele II-XIV in 
spaţiul carpato-nistrean, aşa cum acestea au fost vazute in 
ultima jumatate de secol. 

Fie ca aceasta lumina asupra "mileniului intunecat ", pc 
care doar am punctat-o, sa permita, cât mai curând posibil, o 
prezentare corecta din punct de vedere ştiintific, a complicatelor 
procese de natura socio-economica, etno-culturala şi politica 
a comunitatilor umane, diverse, ce au convieţuit in spatiul 
pruto-nistrean, parte integranta a vctrei de formare a poporului 
român, autentica "insula de romanitate" intr-o "mare slava". 
Istoria Evului Mediu timpuriu, precum şi istoria românilor in 
genere, trebuie mereu rescrisa, pe masura dezvoltarii 
cercetarilor ştiinţifice. A venit vremea sa avem cu adevarat o 
istorie a documentului şi mai puţin a sentimentului. Nu o 
istorie a circumstantelor politice, ci o istorie sincera, curata şi 
nepartinitoare. Ca urmaşi ai lui Tacit, autorul celebrului adagiu 
"sine ira et studio", suntem datori sa ducem mai departe flacara 
adevarului aprinsă de înaintaşi şi nu zgura trecutului. 

loan MITREA 
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Interviu cu Ghenadie CIOBANU 

Pc Ghcnadie Ciobanu l-am cunoscut cu prilejul unui 
turneu de concerte, pc care ansamblul ,,Archaeus", 1-a întreprins 
la Chişinau, în martie- aprilie, 1990. Ne-a primit în calitatea de 
preşedinte al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 
Moldova, cu multa caldura sufleteasca, cu curiozitatea 
pianistului, a compozitorului, a pedagogului şi am intuit în 
Domnia Sa o personalitate puternica, un bun amfitrion, 
inteligent, sensibil şi cu o capacitate deosebita de munca. 

Dar cine este Ghenadie Ciobanu? Vorbim despre una 
dintre figurile proeminente ale culrurii din Republica Moldova, 
pc care o putem descifi-a, ca pc o partirura muzicala ori ca pc o 
entitate complexa ce se distribuie în cele trei ipostaze 
ireductibile ale muzicianului total: pianist, pedagog şi 
compozitor. 

S-a nascut la Braruşcni, Edineţ, Republica Moldova, la 6 
aprilie 1957. A studiat pianul la Academia de Muzica din 
Moscova, apoi compoziţia, la Conservatorul "Gavriil 
Musicescu" din Chişinau, în 1992 a absolvit cursurile de 
management ale Academiei Europene de Teatru Muzical din 
Thumau, Germania, iar în 2002, Academia de Administrare 
Publica în cadrul Guvernului Republicii Moldova, în 
specialitatea relaţii internaţionale. Din anul 1990 pâna în 
prezent, este preşedinte al Uniunii  Compozitorilor şi 
Muzicologilor din Republica Moldova; între 1997 şi 2000, a 
fost ministru al Culturii. 

În cariera didactica, a parcurs diverse etape, începând cu 
functia de lector, în 1989, apoi conferentiar universitar, în 1990, 
la Catedra de teoria muzicii şi compozitie din cadrul Academiei 
de Muzica, Teatru şi Arte Plastice, iar în paralel a predat 
compozitia la Liceul de Muzica "Ciprian Porumbescu". A 
sustinut o scrie de prelegeri în calitate de profesor-invitat la 
Universitatea din Las Palmas de Gran Canaria, între 1992 şi 
1995, precum şi la Conservatorul "Picrluigi da Palestrina" din 
Cagliari, Italia, între 2000 şi 2002. 

Este fondator şi director artistic al Festivalului 
International ,,Zilele Muzicii Noi" din Chişinau şi fondatorul 
şi directorul artistic al ansamblului ,,Ars Poetica"; ambele vor 
sarbatori, anul acesta, împlinirea a 20 de ani. Din anul 1993, 
este preşedinte al Sectiunii Nationale a Republicii Moldova, 
din cadrul Societatii lntemaiionale de Muzica Contemporana 
(SIMC), iar din 2007, este vicepreşedinte al Asociatiei 
Internationale a Organizaţiilor de Compozitori (MAKO). 
Participa permanent la reuniuni şi conferinte nationale şi 
internationale pe tematici ce vizeaza domeniul creatiei 
contemporane, managcmcnrul şi politicile culturale. Este 
membru in juriul diverselor concursuri naţionale şi 
internationale, fondator şi director al Cursurilor internaţionale 
de vara pentru tinerii compozitori, muzicologi şi interpreti 
(lvancea, 1993, Calaraşi, 1994, Chişinau, 1995, 1996). Din 
anul 1998, este membru titular al Sociedad General de Autores 
y Editorcs, Spania, iar din 2003 este membru al Uniunii 
Jurnaliştilor din Moldova. Pe parcursul carierei a obtinut 
nenumarate premii şi distinctii: titlul onorific de Maestru în 
arta ( 1999), ordinul "Steaua României" în grad de Comandor 
(2000), Premiul National al Republicii Moldova în domeniul 
litcrarurii şi artei ( 1998), titlul onorific Doctor Honoris Causa 
al Academiei de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca 
( 1997), Premiul 1 la Concursul dedicat jubileu lui ONU şi 
UNESCO (Chişinau, 1995) ş.a. 

În calitate de creator, are o activitate impresionanta: a 
compus peste o suta de opusuri, de la muzica de opera, muzica 
simfonica, coruri, muzica pentru teatru şi film, lucrari dedicate 
unor ansambluri cameralc pâna la muzica uşoara. Este o 
prezenta constanta la diverse festivaluri din tara şi strainatate: 
,,Zilele muzicii noi", Chişinau, "George Enescu", Bucureşti, 

"World Music Days 2001 ", Japonia, "Saptamâna muzicii noi", 
Bucureşti, "Zilele internationale ale muzicii contemporane", 
Bacau, "Il Festival International de Musica de Cambra", Alcoi, 
Spania, "Incontri Europei con la musica", Bergamo, Italia, şi 
altele. Este autor al unor studii de muzicologie şi este invitat 
permanent sa realizeze emisiuni radiofonice. În anul 2006, 
Compania "Teleradio" din Republica Moldova a realizat un 
film-portret televizat cu profesorul, pianistul, compozitorul şi 
muzicologul Ghcnadic Ciobanu. 

Deşi nu ne-am vazut de ceva timp, prietenul Ghenadie 
Ciobanu a acceptat cu modestia-i caracteristica sa- mi raspunda 
la câteva intrebari, care, sper sa ajute cititorii sa-i cunoasca mai 
bine personalitatea. 
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Ce te-a motivat să alegi muzica şi cum au fost 
primii paşi? 

Eu reprezint a patra generatie de muzicieni din 
familie.  Bunicul meu, pe lânga faptul ca era un 
instrumentist bun, cochetând deopotriva cu vioara şi 
trombonul, avea şi un atelier de instrumente muzicale, 
în care confectiona instrumente de pcrcuţie şi fluiere. 
Tot el era renumit în zona de nord a Moldovei (din 
partea asta a Prutului) ca reparator de tot felul de 
instrumente aerofone. Tatal, Alexandru Ciobanu, a fost 
un muzician foarte talentat, un excelent trompctist 
(cânta la mai multe instrumente muzicale) şi un foarte 
bun pedagog. A fondat mai multe colective artistice, 
deţinând aproape un sfert de secol functia de director al 
Caminului cultural din oraşul Edine\. La vârsta de 6 
ani am început sa studiez acordeonul cu tata, 
participând de la 8 ani în calitate de solist, la Ansamblul 
Tinerilor Acordconişti, care era tot sub coordonarea lui. 
Ulterior, am invatat sa cânt şi la tambal, colaborând cu 
Taraful de Tinerel şi cu renumita orchestra "Ciocarlia" 
şi m-am apropiat de toate instrumentele de alama, 
utilizate de fanfara. La 8 ani, am descoperit şi pianul, 
instrument pentru care am optat în caii Latea de elev al 
Şcolii de Muzica. Dupa 6 ani de studii muzicale, m-am 
decis sa aleg cariera de muzician. Au urmat participarea 
la un concurs republican al tinerilor pianişti, la care am 
fost foarte apreciat şi, apoi, invitaţia de a ma înscrie la 
Colegiul de Muzica Ştefan Neaga, unde am început 
srudiul facultativ al compozitiei. Totuşi imi amintesc 
ca in acea perioada eram mai captivat de interpretare. 
Am început sa compun muzica in mod conştient de la 
vârsta de 9 ani. Prima lucrare pc care i-am aratat-o tatalui 
meu (bine-nteles), a fost un menuet pentru pian. 
Frccvcntând cursurile claselor de compoziţie a mai 
multor compozitori celebri, mi-am prezentat deseori 
creatiile la Clubul Tinerilor Compozitori, unde am 
obtinut premiul 1 la concursul de interpretare a muzicii 
contemporane, inlerprctând un ciclu de piese pentru 
pian compuse de mine. A fost momentul în care am 
decis sa-mi continui studiile de compozitie. 

Eşti in egală măsură prieten cu pianul şi 
compoziţia sau ai o predilectie anume? 

Am avut bucuria sa pot studia la Colegiu multa 
muzica contemporana şi am inteles ca orice interpret 
talentat ar putea sa încerce sa corn puna piese straluci te, 
de virtuozitate. Dar am conştientizat şi faptul ca a 
compune muzica inseamna mult mai mult. Am început 
sa dcta i l ez cele doua domen i i :  interpretarea şi 
compozitia. M-am straduit sa ma dcbarasez de 
complexul compozitorului- interpret de tip romantic, 
de altfel, caracteristic compozitorilor din Chişinau 
(mulţi dintre ei sunt instrumentişti excelenti), am fost 
convins de paradigma unei noi "muzicalitaţi" şi am 
acceptat-o. 

Ai folosit filonul folcloric in creaţia ta> 
Am folosit filonul folcloric fi-ecvent şi ma bucur 

ca, în acest sens, fac parte din traditia componistica 
româneasca. Modul de abordare şi de generalizare este 
de fiecare data altul. Nici în relaţia mai recenta, daca 
este nevoie, nu ma sfiesc sa ma apropii de tipul de folclor 
imaginar, de exemplu, în opera-balet Ateh sau 
Revelaţiile prinţesei khazare sau in suita Riturile 
primăverii. Evident, contextul utilizarii acesrui tip de 
folclor este unul intertextual şi nu traditionalist. Metoda 
arhctipala de abordare a folclorului deschide mari per
spective. Adesea, structurile modale, ritrnice, sintactice, 
de origine folclorica, constituie acele "pietre-arhetipuri" 
din care îmi construiesc lucrarile, indiferent de idee. 
Am utilizat în compozitiile mele (fara a recurge la citat) 
particularita(i ale muzicii traditionale chinezeşti în A 

noua lund tn cer, japoneze, în Katai Tayama Songs, 
ş.a., straduindu-ma sa-mi insuşcsc sensibilitatea şi 
sim\irca poeticii respective prin metoda de abordare 
arhetipala. 

Compozitorii contemporani au o filiatie esteti cii 
care porneşte de la maeştrii ce le-au marcat 
inceputurile ajwrgând, in timp, la definitivarea unei 
identitd(i componistice proprii. Ai avut vreun model 
de compozit01; care simţi că ţi-a fost mai apropiat? 

Preferintele mele s-au modificat, dupa cum era 
firesc, în decursul evolutiei profesionale. Unele creatii 
ce îmi apartin reprezinta dorinta de a "dialoga" cu 
muzica maeştrilor din perioada modernismului: 
Stravinski, Bartok, ulterior cu creaţia lui Enescu, pc 
care îl consider modernist. În acea perioada am simtit 
ca vreau sa dezvol� sa generalizez unele idei ale acestor 
maeştrii într-un alt contex� deoarece imi parca ca multe 
dintre ideile lor meritau sa fie continuate, dar fusesera 
întrerupte de cele doua perioade de avangarda muzicala 
(cea antebelica şi cea postbelica). Postmodernismul 
l-aş numi mai curând neomodemism, siruându-1 în 
primele decenii ale secolului al XX-lea. Dialogul la 
care ma refer solicita de fiecare data metode originale 
şi, ca exemplu, aş cita lucrarea Codul Enescu. pentru 
orchestra de coarde, în care utilizez o metoda inedita. 
Da, dialoghez cu maeştrii contemporani, însa, de 
fiecare data, imi propun sa realizez o lucrare cu titlul 
de unicat sub aspectele modelului compozitional şi al 
sintaxei muzicale. Sunt în permanenta cautare a unor 
noi tipuri de continut şi de idei. 

Te-aş ruga să ne spui câte ceva despre 
compozitorii din Chişinău, ştiut fiind faptul că acolo 
există o şcoală componistică de prestigiu. 

Şcoala componistica de la Chişinau reprezinta 
un fenomen mai putin omogen. Consecintele evolutiei 
istorice s-au resimtit puternic şi în ceea ce priveşte 
viata şi activitatea creatorilor, în cazul nostru, al 
compozitorilor. Multe dintre problemele cu care s-a 
confruntat societatea basarabeana şi-au pus amprenta 
asupra breslei muzicicnilor. Pentru compozitorii care 
s-au format în perioada sovietica, cea mai delicata a 
fost probleme identitatii .  Noilor generatii de 
compozitori li s-au deschis alte perspective şi ma bucur 
pentru ei. Datorita organizarii festivaluri lor de muzica 
contemporana, a masterclass-urilor, a conferinţelor, care 
beneficiaza de prezenta unor muzicicni celebri 
(instrumentişti, compozitori, muzicologi), atât din 
Europa, SUA ori din alte col !Uri ale lumii, s-a fonnat în 
ultimele doua decenii o generatie de tineri compozitori 
profesionişti, cu care ne mândrim. 

Eşti fondator şi director artistic al unui festival 
de muzicd contemporanii. Zilele muzicii noi şi al unui 
ansamblu de prestigiu. Ars poetica. Ce ne poţi spune 
despre colaborarea cu compozitorii români? 

Ansamblul Ars poetica a fost fondat în 199 1 ,  
odata c u  editia 1 a festivalului Zilele muzicii noi. 
Ne-am inspirat de la Archacus-ul bucureştean. 
Specializat în interpretarea muzicii contemporane, 
ansamblul a participat la festivaluri internationale in 
diverse tari, mai de suflet fiind pentru noi cele de gen 
din România. Ne-am facut în decursul timpului multi 
prieteni printre compozitorii bucureşteni, clujeni, 
ieşeni. O colaborare ampla a avut loc la una dintre editiile 
recente ale Zilelor muzicii noi - ma refer la concertul de 
autor dedicat lui Cornel Taranu. Ars poetica are perma
nent incluse în repertoriu lucrari de Liviu Danccanu, 
Sorin Lerescu, Doina Rotaru, Yiolcta Dinescu, Viorel 
Munteanu şi multi alti compozitori români. 

Rodiea DANCEANU 
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Opere şi maeştri ai sculpturii basarabene 

Pleiada macştrilor de valoare, 
personalitati de referinţa pentru 
arta sculpturala din Basarabia. 
poate fi pc buna dreptate inceputa 
cu Alexandru Plamadcala ( 1 888-
1940). Acest sculptor s-a format ca 
artist în spaţiul basarabean, unde 
învaţamântul de specialitate şi, 
în special, sculptura, exista mai 
mult datorita entuziasmului pre
cursorilor, printre ei fiind Teren tie 
Zubcu (n. 1 860-?) şi Vladimir 
Ocuşco ( 1 862- 1 9 1 9). În clasa 
ultimului, la şcoala oraşcneasca 
seraia de desen, Alexandru 
Plamadeala realizeaza bustul lui 
Nicolae Gogol ( 1909, lucrarea nu 
s-a pastrat). În continuare A. 
Plamadeala studiaza la Şcoala de 
Pictura, Sculptura şi Arhitectura din 
Moscova ( 1 9 1 2- 1 9 1 6), dupa 
terminarea careia se afla la Sankt
Petersburg, unde este angajat ca 
mcdalier la Monetaria Statului. 
Dupa ce revine în Basarabia, în 
1 9 1 9, preia conducerea Şcolii 
Comunale de Desen din Chişinau. 

Lumea artelor din Chişinau, 
în perioada interbelica, a simţit 
necesitatea de a se autoorganiza 
într-o societate de arte plastice, 
dupa modelul societatilor artistice 
ale vremii. Din aceasta societate 
faceau parte A. Plamadeala, A. 
Baillayrc, V Donccv,A. Tarabukin, 
Ş. Cogan, M. Gamburd ş.a. Pâna la 
1940, s-au organizat Il  saloane, în 
cadrul carora au fost expuse şi 
lucrari de sculptura. 

Activitatea pedagogica 
prodigioasa a lui Alexandru 
Plamadeala s-a soldat cu afirmarea 
unei generaţii noi de artişti plastici 
cu studii de nivel european, care 
vor transmite experienţa 
generatiilor urmatoare. De ase
menea, acest reprezentant 
proeminent a favorizat prin creaţia 
sa apariţia, în Basarabia, a tuturor 
genurilor sculpturii clasice (portret, 
compoziţie tematica, nud ele.). 

Tradiţiile populare şi felul de 
a fi al ţaranului îşi gasesc rcncctarca 
în lucrarea lui A. Plamadcala, 
Mulsul oilor ( 1928, lemn). Totuşi 
sculptorul trateaza şi teme 
nespecifice acestui tinut. Astfel, o 
tema inspirata din creatiile 
sculptorilor ruşi din acea perioada 
apare în lucrarea Munci/om/ ( 1922, 
ghips). 

Nudul este genul cel mai 
impresionant în creatia sa, fiind 
abordat diferit: mişcarea în 
contraposlo, forţa corpului nud în 
lucrarea Disperare ( 192 1,  ghips), 
nuduri de femeie, în rncursiuri com
plicate, amintind de operele lui 
Augusle Rodin, în lucrarile Tors 
( 1 924, ghips) şi Stânca ( 1 929, 
ghips), un remarcabil nud, care parc 
a fi o replica la opere lui Valbudea 
sau, posibil, o replica la lucrarile 
sculptorului rus Alexandru 
Matveev, în lucrarea Băiat ( 1 924, 
ghips). 

Printre cele mai reuşite 
portrete ale lui Alexandru 
Plamadcala se numara Portretul 

so(iei ( 1 927, lemn), care cmana o 
deosebita caldura sunctcasca, şi 
Bustul lui Alexe Mateerici ( 1933, 
bronz, sculptura funerara). Totuşi, 
opera care 1-a imortalizal pc A. 
Plamadeala este Monumentul lui 
Ştefan cel Mare şi Sfânt din 
Chişinau ( 1 928, bronz), care 
ramâne peste timp simbolul 
demnitatii nationale. 

În 1 939,  A. Plamadeala 
infiinteaza Pinacoteca Muzeului 
Naţional de Arte Plastice din 
Chişinau, în care, pe lânga lucrarile 
donate de Ministerului Cultelor şi 
Artelor din Bucureşti (Ion Jalea, 
Gheorghe Dimitriu ş.a.), figurau şi 
donatiile particulare ale 
sculptorilor Constantin Baraschi şi 
Milita Petraşcu, ale caror lucrari, 
din pacate, n-au supravieţuit 
distrugerilor razboiului. 

Tradiţiile sculpturii moldo
veneşti sunt continuate, dupa 
1 945, de eleva lui Alexandru 
Plamadcala, Claudia Cobizev 
( 1 905- 1 995), care face studii în 
Belgia ( 1 93 1 - 1 934), apoi la 
Academia de Arte Plastice din 
Bucureşti ( 1 934- 1 936), iar în 
1 940, se reintoarce la Chisinau. 
Claudia Cobizcv creeaza în 
aceasta perioada o întreaga galerie 
de portrete, printre cele mai 
valoroase fiind Ana-Maria ( 1937, 
ghips tona!). portretul unei fetite 
cu redarea psihologiei trairilor 
copilareşli, şi lucrarea Cap de 
moldoveancil ( 1947, lemn, expusa 
în 1 948 la Paris), care releva 
trasaturile etnice şi psihologice ale 
unei moldovence, imagine 
generalizata care cuprinde şi suflul 
timpului, al perioadei staliniste. 
Totuşi genul preferat al sculpturii 
sale ramâne relieful (realizat în spe
cial în aluminiu), cum ar fi în 
lucrari le F ele scăldându-se ( 197 1) 
sau Dragoş Vodă ( 1976), în care 
personajele legendei sunt statice, 
asemenea figurilor desenate în 
miniaturilc medievale. Spre 
sfârşitul vietii sale, C. Cobizcv 
apeleaza din nou la traditiile anilor 
' 3 0  (V era Muhina), lucrarea 
Stăpâna pământului ( 1980, bronz) 
fiind o privire retrospectiva. 

În acelaşi timp, este activ şi 
sculptorul Lazar Dubinovschi 
( 1 9 1  0- 1 982). El studiaza la 
Academia de Arte Plastice din 
Bucureşti, în atelierul lui D. 
Paciurea ( 1 92 5 - 1 930), şi la 
Academia privata Grand Chomier 
din Paris, în atelierul lui Antoinc 
Bourdellc. Debuteaza cu o lucrare 
realizata într-un spirit romantic, 
Strâmbă-lenme ( 1 945, ghips), în 
compozitia careia se resimte 
influenta şcolii lui A. Bourdcllc. 
Este adânc simbolica lucrarea 
Semănătorul ( 1 948, ghips tonat). 
Iar portretul F/01·ica ( 1955, bronz) 
este o redare a sentimentelor şi 
psihologiei unei fete, cuprinse de 
zbuciumul tineretii, lucrarea 
rcmarcându-sc prin îndrazncţclc 
solutii compozitionalc. Potentialul 
sau creator se rcamarca in mod 

deosebit în domeniul sculpturii 
monumentale, care avea menirea sa 
cultive înalte sentimente civice. 
Solutiile monumentale sunt 
aplicate unor rigori ale artei 
realismului socialist: Monumemul 
ecvestru a/ lui G. Kotovski ( 1 953, 
bronz, granit, autori L. 
Dubinovschi, C.  Kitaika, 1 .  
Perşudcev, A.  Poseadko, cu 
concursul arhitectului F. Naumov), 
care prezenta similitudini cu 
monumentele Renaşterii italiene; 
şi Compozi(ia monumentală G. 
Kotovski ( 1 975, bronz, piatra de 
Cosauti) din oraşul Hânccşli, în 
care este subliniata personalitatea 
comandantului de oşti şi, prin 
aceasta, puterea poporului ridicat 
la lupta. 

Pe lânga portretele scriitorilor 
de pe Aleea Clasicilor din Chisinau 
(segmentul vechi) şi busturile 
compozitorilor, aflate în interiorul 
Salii cu Orga din capitala, în anii 
70-80, L. Dubinovschi creeaza 
portrete evident diferite ca stil, 
maniera de modelare, concept şi 
mesaj, printre ele fiind: M. Ţoncev 
( 1 977, bronz), A. Zevin ( 1 977, 
ghips tona!), !. Bogdesco ( 1 979, 
bronz), S. Cuciuc ( 1 979, bronz). 
Ultima sa realizare a fost lucrarea 
Recviem ( 1 982, metal galvanizat), 
în care dramatismul atinge cote 
maxime. 

Portretul devine cel mai 
impresionant gen în creatia 
Alcxandrci Picunov ( 1928-2002), 
care a absolvit Şcoala de Arte 
Plastice !. Repin din Chişinau, în 
1 952. Colegii ei de breasla apar 
într-o atitudine fireasca şi sincera, 
surprinşi în timpul activitatii lor, 
fiind modclati din memorie, fapt 
care permite relevarea trasaturilor 
de caracter ale celor portretizaţi, 
atitudinea lor faţa de creatie şi viaţa, 
faţa de contemporani şi faţa de ei 
înşişi. Printre aceste portrete se 

evidenţiaza Portretul ghidului L. 
Baltgave ( 1 972, şamota), Portretul 
lui A. Pistunov ( 1 972, şamota), 
portretele artiştilor plastici V Rusu
Ciobanu ( 1975, şamota), M. Grecu 
( 1 976, şamota), E. Romanescu 
( 1 9 8 1 ,  ghips), L. Dubinovschi 
( 1976, şamota), L. Averbuh ( 1979, 
ghips). Alexandra Picunov 
sfideaza rigorile stilului 
realismului socialist, oferind 
spectatorilor opere care erau 
complet detaşate de aceste rigori 
impuse. Un exemplu este lucrarea 
Eroul Muncii Socialiste A .  
Ungureanu ( 1965, şamota), care 
corespunde ccrin!clor doar ca 
denumire, nu şi ca reprezentare ar
tistica, care este mai aproape de 
esenţa umana a personajului. Pc 
aceeaşi linie, Portretul pictori(ei 
N. Botcoveli ( 1973, şamota) este 
plin de romantism şi mister, capul 
portrelizatei fiind reda! asemenea 
unui potir. în perioada anilor 1972-
1 98 5 ,  artista abordeaza teme 
filozofice, încarcându-le de 
reprezentari simbolice, ca în 
lucrarile Concepere ( 1 979, 
şamota), Demiurgul ( 1983, ghips). 

În lucrarilePământ ( l983, şamota) 
şi Pace ( 1984, şamota) cheia spre 
cunoaşterea mesajului consta 
dintr-o percepere la nivel de 
intuitie, percepere filozofica a 
metaforelor ascunse. 

Sincronizarea cu procesul ar
tistic postmodern international, în 
spaţiul Republicii Moldova, arc 
loc prin actiunile Rugina and C, 
Sculeni ( 1 986), taberele de creatie 
CarbonART-96 şi CarbonART-97, 
expozitia Kilometrul 6 ( 1997) ş.a. 

Unul dintre reprezentantii 
acestei generatii a fost Tudor 
Cataraga ( 1 956-201 0), care a 
absolvit Academia de Arte din 
Sankt-Petersburg în 1 990. 
Sculptorul a îmbinat posibilitatile 
materialelor culte cu 

"dcmocratismul" abordarilor 
sculpturii contemporane, ca în 
lucrarea Arca lui Noe ( 1998, bronz, 
lemn). El apeleaza la canonul 
egiptean pentru a sublinia 
frumuseţea feminina în lucrarea 
Egipteanca ( 1 998 ,  bronz) şi 
urmareste expresivitatea operelor 
arhaice pentru a o reactualiza în 
lucrarile Penelopa ( 1990, bronz) şi 
Penelopa ( 1991 ,  lemn). Canoanclc 
creştine de reprezentare a arborelui 
vietii sunt punctul de pornire 
pentru ca acest simbol sa se supuna 
,.mutilarii" într-o tratare 
contemporana ca Arbore trunchiat 
(2000, bronz). /do/u/ ( 1992, bronz, 
marmura) apare ca o imagine 
demult uitata, dar misterioasa şi, 
paradoxal, atractiva. Operele lui 
Tudor Calaraga îşi au începuturile 
în filele istorici artelor, dar trecute 
prin viziunea sculptorului, 
materialul simbolic reprezentat 
capata noi înţelesuri. 

Oglinditc partial în acest 
studiu, operele sculptorilor 
basarabeni reprezinta realizari 
originale din punct de vedere 
estetic, ca limbaj plastic, 
compoziţie, mesaj, �ar 
personalitatile marcante 
exploreaza noi posibilitati ale 
acestui domeniu de creatie, oferind 
pentru tinerii creatori o calc demna 
de a fi urmata, în sensul 
transfigurarii realitatii acestei lumi. 

Ana MARIAN 
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O Bienala pentru viitor 

Dinamica evolutiei artelor frumoase în spaţiul Republici i  Moldova 
marcheaza un traseu ascendent unde coabiteaza deopotriva stilistica cu rezonanţe 
tradiţionale cu cele ale unei fertile substanţe imaginativ-creative de sorginte 
moderna. Comunicarea artiştilor este deschisa catre toate azimuturile, astfel încât 
amprenta individuali taţii se racordeaza spiritului enciclopedic al timpului. Ideea 
de Şcoala Nationala, deşi inca viabila, cedeaza uşor tentatii lor unei sincronizari 
cu ceea ce se petrece în planul artei europene. Ideea de Şcoala Nationala nu mai 
pare atât de categorica, aşa cum era altadata prin sensul unei sesizabile identitati, 
ci se deplaseaza catre ceea ce am putea numi stilul internaţional. Globalizarea 
are ca efect, şi ca urmare a relaţiei pragmatice între cerere şi oferta, o deplasare 
dinspre naţional catre universal. Ceea ce se creeaza în plan artistic la Paris, 
Roma sau New York poţi vedea şi la Chişinau sau Balti. Orgoliul personalizarii 
paleşte oarecum şi se subordoneaza spiritului unui timp învalmaşit, stresant, mai 
degraba al continuclor cercetari decât al certitudinilor. 

Saloanele de Arta din Republica Moldova indica fara echivoc o asemenea 
propensiune pentru noutate şi sincronizare, selectii le colective fiind subordonate 
direcţiei mondialiste unde totul este posibil, chiar şi imposibilul. Saloanele 
Moldovei, Bacau-Chişinau, de pilda, ca prim contact major între artiştii de pe 
cele doua maluri ale Prutului s-au ivit pe scena artistica româncasca inca din anii 
'90, ca un fel de superba regasire artistica între frati, dupa lungi şi amari ani de 
tacere impusa de alţi i .  Frenezia acestei regasiri a generat entuziasme şi, în mare 
masura, acesta se regaseştc şi astazi. Asociate cu Saloanele de Toamna de la 
Chişinau şi, acum, Bienala aflata la prima ediţie, edifica un parcurs cultural 
major, unde artiştii afini autorizeaza un parcurs creator modem şi stimulator. 
Urez acestui proiect, ca în frumoasele basme româneşti, tinereţe lllra batrâneţe şi 
viaţa lllra de moarte . . .  În context, subliniez ideea ca în vremuri de criza se mani
festa o forma, sper perena, de recoagulare a energiilor creatoare reale în beneficiul 
creativitatii şi continuitatii .  Cum se ştie, artiştii nu pot fi singuri cu adevarat 
decât asociindu-se pe simczele expozitiilor care impun un traseu al devenirii şi 
competitiei în planul vast al valorilor contemporane. Orgoliile, uneori nemasurate 
ale creatorilor, cedeaza în favoarea unei relansari comune a idealurilor care sa-i 
adune şi sa le  anime spiritul competiţional. 

Iniţiativa Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Ministerul 
Culturii, pictorul Tudor Zbâmea şi colaboratorii, ca animatori al Bienalei, au 
aflat resursele necesare unui asemenea ambiţios proiect în jurul carui a artiştii s-au 
regrupa! spre a oferi imaginea corecta şi competitiva a artiştilor din acest areal, 
recuperând şi confraţii de breasla rezidenţi temporari sau stabiliţi prin toata 
Europa, unde îşi cauta, deloc uşor, un loc sub soarele artei. S-a confirmat inechivoc 
faptul ca Soarele estului poate încalzi, metaforic vorbind, spa]iul atât de râvnit al 
unui Occident tentant, unde sângele proaspat al noilor veniti ţine şi el de o 
artistocraţie vitala însa, din pacate, mai puţin cunoscuta vreme indelungata. 
Jocurile schimbului se dovedesc reciproc avantajoase şi genereaza uimire, dar şi 
sentimentul unei profitabile recuperari. 

Sutele de lucrari indica diversitatea ca un element definitoriu, iar valoarea 
ca pe o certitudine. În expunere totul este permis în ordinea solutiilor comunicarii, 
singura condiţionare fiind doar aceea de ordin valoric. Pc simczc au coabitat 
lucrari ale unui întârziat, dar placut, dulce stil unde reacţia la motiv subliniaza 
potenţialul de sugestivitate ale raporturilor cu motivul, cu realul carevasazica, 
iar soluţiile sintetice, emblematice prin reducţiile aspirând spre esenţe, ajung 
chiar la gesturile incitante ale abstracţi ci lirice. Asemenea caleidoscop indica, de 
fapt, identificarea libertatii ca premisa necesara pentru actul de creatie, detaliu! 
şi sinteza fiind instrumentele de lucru adiacente. Elementul comun în diversitate 
subliniaza faptul ca nevoia individualizarii discursului ,  capacitatea de a depaşi 
limitativul localism creator în beneficiul unui racord cu ofertele altora cred ca 
cedeaza prea uşor unor mode de import, mai mult sau mai puţin pasagere. Daca 
acesta este trendul european nu inseamna neaparat ca trebuie sa renuntam cu 
totul la amprenta identitara a unei culturi, deoarece a fi diferit de ceilalţi ramâne 
o şansa reala în competiţia pentru un loc de câştigator, dincolo de efemerele 
tentaţii pasagere ale modei . .  

Premiantii primei Bienale d e  la Chişinau reconfirma, d e  fapt, opere care 
exceleaza prin viziune şi expresie personala, prin asocierea cu un limbaj modem 
în termenii zilei, unde sinteza şi simbolurile pot indica o profesionista asumare a 
aventurii imaginii cu finalitate în dimensiunea esteticului. Numele unora dintre 
ei, deja cunoscute şi recunoscute, fac ca nivelul Bienalci sa indice o inalta cota 
de credibilitate şi sa onoreze reputaţii acreditate de timp şi de publicul mereu 
interesat de competiţia valorilor reale. Aştept cu speranta momentul când artiştii 
de pc tot cuprinsul Comunitatii europene vor valida prin participare acest proiect 
ce trebuie privit cu emotie, respect şi firesc interes profesional. . .  Centrul 
Internaţional de Cultura George Apostu, Bacau se anunta cu acest prilej ca un 
firesc partener al schimburilor simbolice care ne pot defini, dincolo de graniţe, 
identitatea şi spiritul geaman. 
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Valentin CIUCĂ 

Interviu cu maestrul Ovidiu BĂLAN 

Master of Arts 

Sa descoperi în rastimpuri ca ai prejudecati de provincial întârziat. Cutare 
muzician e o personalitate? Raspunde la salut? Merge pe jos sau descinde din 
limuzina afişând un aer distant? Ah, la concertul acela extraordinar pentru 
vioara şi orchestra, pare-se de Beethoven, tu fiind chiar în al doilea rând la 
mijlocul salii, nu cumva la sfârşit, în ropotul aplauzelor, vestitul dirijor ti-a 
întâlnit privirile admirative în timp ce se înclina ceremonios în faţa publicului? 

Tu eşti un simplu ascultator din public. Extazul tau o fi urmarind 
meandrele cosmice ale unui gând bezmetic ca un asteroid; extazul dirijorului 
e unul controlat. Misterul şi virtuozitatea traiesc o clipa de intimitate în 
marginea eternitati i .  

N-ai  crede, precum Ci oran",ca muzica da raspunsuri definitive". 
Dipotriva, muzica pune intrebari la care nu ai raspunsuri, ci trairi. Un timp, 
muzica îţi ramâne în urechi, apoi se afunda în culcuşul sufletului. Cât de greu 
trebuie sa-i fie dirijorului sa-şi stapâneasca elanul ca sa scoata din vibraţi ile 
sufleteşti câtimea de materie cântatoare; acea iluzie venind dintr-o alta lume. 
Nu cumva în acest rastimp de beatitudine ai devenit dependent de tratamentul 
muzical ca de un drog extras din sfintenie? O muzica trecând pârleazul realului 
şi o clipa de singuratate cumpanesc gestul sacra] al oficiantului . . .  

Acest racursi sentimental prcfateaza o simpla şi fireasca discuţie între un 
ziarist şi un om care s-a luptat din rasputeri sa demonstreze de-a lungul 
prodigioasei sale cariere muzicale ca nu doar capitalele administrative sunt şi 
mari centre culturale, ci, în dialog cu acestea, multe oraşe pot fi şi sunt metropole 
ale artei şi culturii în masura în care le-a afirmat traditia şi le confirma prezentul. 
Ei bine, un astfel de oraş este Bacau!, odinioara un târg, considerat şi astazi de 
catre unii ca fiind lipsit de tradiţie culturala. 

Omul acesta este maestrul Ovidiu Balan, dirijor şi director onorific al 
Filarmonicii "Mihail  Jora" din Bacau; un impatimit al artei muzicale. 
Conştiincios. sever cu sine şi cu membrii orchestrei, modest din cale afara, dar 
aprig în numele calitatii, Ovidiu Balan nu s-a înacrit prin trecerea anilor; nu 
s-a lasat posomorât de scepticism, nu I-au bântui! orgoliile, ci mai tot timpul 
s-a menţinut într-o fermitate cordiala. Descoperim la Domnia Sa aceeaşi 
fizionomie optimista, aceeaşi deschidere sincera spre lume. Precum odinioara 
oratorul şi istoricul Iulian Antonescu batea la uşa puternici lor zilei ca sa obtina 
bani pentru dezvoltarea muzeelor, la fel maestrul Ovidiu Balan a urcat de 
nenumarate ori scarile institutiilor coordonatoare ca sa intre în posesia 
fondurilor necesare dolarii filarmonicii: instrumente muzicale de calitate, 
construirea actualei sali de concerte "Ateneu" şi modernizarea ei, cumpararea 
unui costisitor pian de concert etc. 

Atât cât i-a stat în putinta s-a zbatut - acesta e cuvântul - ca sa obtina 
pentru membrii orchestrei conditii de viata acceptabile.  Mereu grabit, 
totdeauna discret, politicos şi afabil, Ovidiu Balan a ramas de când îl ştim 
aceeaşi prezenta reconfortanta. Paşeşte spre pupitru ca un pontif pregatit pentru 
inalta oficiere. Faţa maestrului e radioasa. Ascunde zbucium şi munca, împarte 
bucurie şi zâmbet: un benedictin în sarbatoare. 
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Master of Arts 

Victor Mitocaru: De obicei. locul 
naşterii, copilăria. şcoala, vreo Întâmplare 
inspiră pe scriitorul sau pictorul de mai 
târziu. Priveliştile, in genere. intipăresc În 
memorie imagini recuperate mai târziu şi 
restituite pânzei de pe şevalet. Dar muzica. 
armonia vibra(ii!OJ; susurul unui pârâu. 
tdcerea cosmică, ruga cântatd chemând 
divinitatea, sfâşierea sufleteasca. plânsul şi 
melancolia cum au alcătuit o pornire ce 11-a 
putut ji opritd? Când v-au incercat in vreun 
fel aceste presim(iri, maestre? A .fost un mo
ment sigw; unul invdluitm: o determinare 
irepresibilă care să vă pecetluiască 
destinul? 

Ovidiu Balan: Eram copil. Primele 
instrumente pe care le-am vazul au fost 
fluierul, apoi vioara, cobza şi tambalul. Am 
proaspata imaginea celor trei muzicanti care 
asigurau petrecerile din sat, organizate cu 
prilejul sarbatorilor de Craciun sau Sfintele 
Paşti. Eram nelipsit şi încercam sa memorcz 
melodiile pe care aveam sa le reproduc, mai 
târziu, la fluier sau vioara. Eram captivat de 
frumusetca sunetelor de vioara şi bogatia 
sunetelor grave de cobza sau tambal. Nu 
ştiam atunci ca destinul îmi facea cu "ochiul''. 
Abia mai târziu, pe la 14 ani, aveam sa-mi 
dau seama ca muzica pentru mine era ceva 
vital. Am fost cooptat ca membru al fanfarci 
petrolului de la Moineşti - Lucaccşti, unde 
mn inceput sa inteleg semnificatia semnelor 
de pe portativ. Faceam progrese aprcciabile 
şi primeam aprecieri care ma motivau la 
studiu. Cred ca in vara anului 1958,  
destinul avea sa-mi proiecteze viitorul, 
luminându-mi calca catre Bucureşti, unde 
aveam sa încep, în mod serios şi organizat, 
studiul muzicii. 

V.M.: Au avut 1111 rol primele succese În 
traiectoria profesional ii a lui Ovidiu Balan? 
Sunteţi 1i1datorat amprentei cutdrui profesor 
cu har şi pricepere care a lucrat cu 
dumneavoastră? Sigur. am Îll vedere şi 
efortul propriu. jilră de care devenirea ar fi 
intepenit, poate, intr-o dulce mediocritate. 

O.B.: În primul rând, ii sunt dator lui 
Dumnezeu, pentru ca mi-a daruit harul 
comunicarii cu ajutorul sunetului muzical. 
Apoi, îmi vine greu sa stabilesc prioritati. 
dar mentionez pc prietenul şi muzicianul 
A urei Niculcscu, maestrul Iosif Conta, 
compozitorul şi profesorul Dumitru Bughici, 
profesorii Emil Sângcorzan şi Ion Beldi, 
maeştrii Marius Constant, Jcan Foumcll, Sir 
Gcorg Solti, Eugen Onnandi, Zubin Mehla, 
Seiji Ozawa şi multi altii. 

V.M.: A{i căldtorit şi cdlători{i mult. 
Ali poposit in centre culturale de pe toate 
meridianele la pupitrele marilor orchestre 
sau inso(ind propria orchestri1 in turneu. 
Care dintre deplasari v-a ldsat impresii de 
11eşters? 

O.B.: Sunt multe centre care mi-au ramas 
in memorie, dar, daca ar fi sa nominalizcz 
ceva, aş putea spune despre sala de concerte 
din Lisabona unde am dirijat aproximativ 6 
ore nonstop, sala din Novosibirsk - Siberia, 
sala Verdi din Milano - Italia. Biserica S. 

Madellinedin Paris - Franta, sala din Granada 
- Spania, Barcelona - Spania, sala de concerte 
a orcheslrci din Chcngdu - China, sau sala 
din Changchun - China unde am dirijat în 
trei zile acelaşi program cu sali arhiplinc etc. 

V.M.: Păstrez in memorie o fraziJ 
frumoasd a lui Tudor Vianu despre muzica 
lui Beethoven: .. Se poate spune că dacii 
Schiller creează poezia jilozoficii, 
Beethoven este creatorul muzicii filozofice. 
in sensul că toate creaţiile sale par a fi 
susţinute de o substructurii de reflecţie, după 
cum toate o provoaciJ in ascultător ". 

Despre elementul eroic al muzicii 
beethoveniene scrie şi Emil Cioran. O 
asemenea muzicd are darul, cred, de a te 
răscoli, dar şi de a te intreba despre rostul 
tău in lume. Sunteţi de acord cu acest punct 
de vedere? Credeţi că şi alţi compozitori 
ating asemenea sensuri grave? Poate cii 
Enescu in opera Oedip? 

O.B.: Da. Ati nominalizat bine pc 
George Enescu. Era suficient sa fi scris doar 
acel .,Preludiu la unison", din Suita m: 1 in 
Do major, şi ar fi ramas ca un simbol în istoria 
muzicii. 

Sa nu mai vorbim despre Sin•fonia de 
cameriJ, Simfonia III-a sau opera Oedip care 
i-au adus lui Enescu eterna universalitate. 
Multi spun ca daca Mozart sau Beethoven 
ar fi trait în secolul al XX-lea, ar fi scris: 
primul ca Prokoficv, iar al doilea, ca 
Sostakovici. 

V.M.:  Maturizându-se orchestra 
simfOnică de la Bacdu, in structura ei au 
luat fiinţd orchestra de cameră . .  Tescana ", 
trio .,Syrinx " de renume interua(ional şi 
altele. S-au iniţiat, de asemenea, Festivalul 
"Enescu-OJfeu/ moldav ", "Zilele muzicii 
contemporane', o serie de concerte educa
tive şi multe alte manifestari muzicale. Unele 
dintre acestea, precum " Zilele muzicii 
contemporane ", au dus numele Bacilului 
foarte departe in lume. Or fi.fiind biictluanii 
recunoscători fa(iJ de asemenea 
pe1jorman(ă? 

O.B.: Din pacate, muzica zilelor noa,trc 
este primita cu rezerva de publicul mcloman, 
indiferent de zona geografica unde este 

interpretata. La Bacau, avem peste 20 de 
editii, iar unele, chiar foarte reuşite, din 
punctul de vedere al publicului. Totuşi nu 
greşesc daca spun ca am merita sa fim mai 
mult sprijiniti (rasplatiti) pentru ca prin aceste 
festivaluri de muzica contemporana, Bacau) 
este un exportator de cultura româncasca şi 
un propagator al noului în creatia muzicala 
contemporana mondiala. 

V.M.: Maestre. v-aţi făcut o obligaţie 
de s�flet din a dirija Orchestra simfonică a 
Filarmonicii din Chişindu. Ziua de 17 iulie 
1436 este data atestdrii documentare a 
Chişindului. Prin urmare anul acesta 
capitala Republicii Moldova sdrhtltoreşte 
575 de ani de când acte oficiale ii anun{iJ 
prezenţa printre alte aşezllri ale locului. Se 
ştie cii aţi fost copleşit cu multe premii şi 
distinc{ii in ţarii şi străinătate, sunteţi 
cetăţean de onoare al Bacilului şi al altor 
localitd(i, printre care men(iondm şi 
Chişinăul. Acolo aţi fost decorat cu Medalia 

"Masterof Arts ", in anu/ /994. Faptul acesta 
mii obligi! sd vd rog sd deta/ia(i despre 
presta(ia arlisticil a Domniei Voastre la 
Chişinău. 

O.B.: Dupa primul concert al meu cu 
Filarmonica din Chişinau, in calitate de 
dirijor, mi s-a propus postul de dirijor, in locul 
maestrului Dumitru Goia care avea de 
îndeplinit un ah contract în Turcia. Data fiind 
situatia confuza in care ne desfasuram 
activitatea in perioada anilor 1991-1992, am 
acceptat cu bucurie oferta. Ma simteam 
onorat şi mândru, in acelaşi timp, ca eram 
unul dintre românii care puteau contribui 
concret la apropierea dintre românii din tara 
noastra şi cei de peste Prut. Ministerul 
Culturii din Republica Moldova mi-a oferit 
un document cu care treceam mai uşor 
punctele de frontiera şi astfel am început o 
naveta chinuitoare între Bacau şi Chişinau. 
Nu m-am plâns nimanui. 

Munccam foarte mult. Repetitii şi 
concerte la Chişinau, nopti prin vama de la 
Albita (cozi de kilometri cu comercianti), 
rcpctiti i şi concerte la Bacau, plus alte 
invita(ii de la orchcstrele din tara . . .  Mai pc 
scurt (vorba moldoveni lor), veneam acasa 
sa-mi schimb tinuta şi sa coordoncz 

activitatea Filarmonicii din Bacau, unde inca 
mai eram director. Cu Filarmonica din 
Chişinau am inceput sa ma afirm imediat prin 
punctualitatca şi seriozitatea cu care veneam 
la program. prin concerte de buna calitate si 
prin varietatea programelor. 

Tot in aceasta perioada, am fost rugat 
sa specializez câtiva tineri dirijori. Am facut 
acest lucru cu bucurie şi sunt mândru ca, 
astazi, unul dintre cei în care am investit 
atunci încredere este astazi dirijor la 
Filarmonica din Bacau şi oaspete la multe 
orchestre din tara şi de peste hotare - dirijorul 
şi compozitorul Valentin Doni. 

Aprcciind activitatea mea artistica din 
Republica Moldova, preşedintele 
Republicii. domnul Mircea Sncgur, mi-a 
inmânal distinqia de "Maslcr of Arts" al 
Republicii Moldova. A fost o bucurie şi o 
dovada a recunoaşterii valorii muncii melc 
la Chisinau. 

V.M. :  A li ajutat mult orchestra 
bdcduanil sd se ridice la nivelul exigenţei 
pe care v-aţi stabilit-o 1Î1că din acei ani 
indepdrta(i ai tinereţii. La rândul ei. se 
distinge in sfera concerfisticd a lumii de 
astăzi. Ce i-a(i mai dori acestui colectiv ar
tistic? 

O.B.: Pcrcnitatc şi credinta in muzica. 

V.M.: S-ar piJrea cii, pentru Maestrul 
Ovidiu Balan, odihna imeamntl, de fapt, o 
stare de activitate, aşa cum o declara şi 
George Enescu, rejerindu-se la mii/ma prin 
muncll. Poate cd atitudinea aceasta pe care 
o impârtilşi(i e w1 omagiu adus muzicii şi 
marelui Înaintaş amintit aici? 

O.B.: Nu ştiu ce sa va raspund. Cert este 
ca tara munca, fura perseverenta în unnarirea 
proiectelor, fura daruire şi fura sinceritate, nu 
poti aspira la ceea ce înscamna recunoaştere 
în profesie. 

V.M.: Maestre. vâ rog să primi{i cele 
mai distinse urări de sdniUate şi. totodatâ, 

mulţumirile revistei .. Vitraliu ", pentru 
aceastd convorbire cdreia i-aţi dat curs cu 
mare amabilitate. 

Victor MITOCARU 
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*** 

coboara noapte 
de zile sînt atît de ostenit 

ca pleoapele îmi par obloane 
şi inima/ hulub într-o capcana 

ce viata o aşaza în tot locul 

pe unde gîndul 
ma indeamna 

sint tot carari uitate 
doar jivinele la pinda 

mai tin calea 
unor iluzii ratacite 

sînt obosit cu totul 
-o gaura neagra 

ce line întreg universul 
stapina lacoma 

înghititoarea de stele 
ma absoarbe 
acolo 

sarmana frumusete 
piere 

unde-s acum anii mei tineri 

a ramas o padure de stîlpi 
şi mormane de pietre 

înca-mpreuna 
dau seama de vechile/ 

parasi tele de viata! cetati 
cîndva pline 

de glorie 
acum şi in veci 

spiritele sînt mute 

iar ce rămine plăsmuiesc poeţii 
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Cassian Maria SPIRIDON 

*** 

într-o zi a batut vîntul de la rasarit 
şi a venit mama sa ma vada 
eram singur intre toti liceenii 

pe holul larg/ incapator 
în pauza dintre ore 
cînd am aflat ca ma cauta 

mama a venit sa ma vada 
batea vîntul din est 

care nu mînca zapezile 
şi uimirea se rostogolea peste piept 
precum valurile înroşite 

ale vulcanului 
eram istovit dupa o boala 

de care n-am mai avut parte 
şi eal care 
niciodata pina atunci/ 

n-a venit sa ma vada 
şi nici dupa 

iar ziua cînd vîntul a batut dinspre est 
nu s-a mai repetat 
n-a fost sa mai fie 
mama sa-şi caute fiul 

*** 

Parcele/ cînd va fi sa fie/ 
la toti opreşte calea 

*** 

au cazut toate frunzele 
vîntul le-a smuls de pe ramuri 

toamna şi-a scris testamentul 
imbracata în aur 

şi-a lasat peste iarba 
intreaga splendoare tîrzie 

toamna şi-a scris testamentul 
sub rafale de vint 

e conştienta 
ştie ca vine sfarşitul 
cimitirul alb şi gerul lucid 
s-au dus ingaduinta/ 

blinde\ea 

toamna şi-a scris testamentul 
c-un zîmbet 

frunza dupa frunza 
îşi parăseşte iubirea 

ramine ramul pustiu/ insingurat 
sa-nfrunte botul aburind 

calator din Norduri 
cu dintii congelati 

ce inspaiminta viitorul 

cu lunga/ oarba forfecare taictoare 
a firelor ce lumineaza 

în Marea cea Neprimitoare 
-surda la glasurile Vietii -
sînt portile în lacrimi zavorîte 

sa fim de veghe 
aten\ii primitori ai clipei 
ce pune capat şi îndruma. 

spre-ncapatorul! veşnic adapost 

adîncul cel întins de ape 
calatoreşte sufletele smulse 

din carnurile sure 

*** 

o padure de cabluri 
ridicata-o picioare 

ramine profilata în lumina 
pe drumul de fier 

ma lasa 
rezemat de stîlpii inalti 

ca de umerii noptii 

un glas obosit vibreaza-n urechi 
ca o goarna 

ma cheama hotarît/ 
la raport 

sint fapte pe care viata 
nicicînd nu le uita 

doar Domnul/ din ceruri 
le iarta 

de ce (inca) ma laşi sa exist 
sa respir şi sa pufai 
(precum o locomotiva Pacific) 
patruns de ploi/ ca o manta siberiana ( !)  
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Romantele şi psalmii poporului român 

pc româneşte 
sclipeşte literar 
bogata-nţclcpciune, 
la vârful cuiului batut 
cu floarea populara-n frunte. 
şi-n suflet pofta-i milenara 
de-a sta înfipt se-agita 
gramatical-carturarcştc, 
prin alfabctizarca limbii 
în clipa de pc unna -
când îi va fi ramas atât: 
s-adunc la coasa cu furca 
timpul care s-a scurs 
şi nu s-a folosit. 
şi  tot el da exemplu creator 
acelor fonne-fara-fond 
pe care le-a moş i t  
la vârful popular, 
scânteietor. 

prin realismul 
vedeniilor nationale, 
loii îngerii s-au prabuşit! 
aşa s-a prelungit în viaţa 
şi-n lumea de apoi a tarii 
chiar firul mortii. 
pc ziduri-ziduri-suprapuse 
ca sa previna posibila 
cscaladarc. s-au ararat 
furca şi coasa. şi-au dovedit 
ca sângele a curs zadarnic. 
la fel sudoarea actuala -
din chinul prin care s-a-naltat 
stravechiul soclu. şi-atunci 
când ingerii s-au aşezat, 
în hau s-au pravalit:  
muşca mai jos, din temelie, 
vidul - rcvendicând lumina 
la vârful cuiului simbolic. 
de scânteia întunecimea. 
şi-adâncul fu încoronat. 
ca-mparatie verticala 
a golului istoric. 
când ţara spre gura vulcanului, 
se trage - şi cotul i a  sufletul 
în ghionturi naţionale. pc zero, 
fixat. intepenit .  şi  Centrul. 
civic îşi informatizcaza larma, 
cum lava ccrc-ntruna. iar talpa 
îşi afinna-ntâietatca-n dreptul 
fruntii cu l imba data-n spume. 
şi defineşte omul. şi-n genul 
a-toate-banuit: în respiratii. 
când îl depune, aşa - numerotat -
în craterul lipit, cristclnitci. 
şi  unde moartea. prin erupţii,  
sfinţeşte cu timpu-nvalmaşit. 

bat inimi dincolo şi dincoace 
de inutile tari şi  mari, precum. 
şi împart o nefolositoare pâine. 
se argumenteaza - din atmosfera 
ca se extrage chiar aerul oprit 
sa circule spre atcmporale vai 
cu lucratoare, -nfricoşatc focuri 
unde se-nalta al lumii curcubeu 
şi sufletul zidit: universal. 
Însa poporu, -mi cerc. şi veşnic 
şi zilnic - sa-i demonstrez - aşa, 
îngenuncheat, al meu patriotism. 
şi-un crez mai amplu sa-i rccit 
în românismul trist şi mistic. 

fragmente 

milcniilc obscdantc-nsamânţeaza, 
frica pc româneşte-avantajata. 
şi  prin limbajul nerecomandat, 
ca poezie. Cum şcoala ridicata 
şi absolvita, -a promovat cultura: 
tacerii naţionale. şi în povcşti, 
memoria ce-l da aşa-supus pc om, 
la  socoteala. şi-n toate zilele, 
de prag cu fruntea: sub talpa 
încoronata a poporului, la fel 
de-avantaja!. Cum procedeaza -
însa dovedit dc-nfricoşate focuri, 
din stclc-aprinsc-n vai cereşti. 
şi parcul deodata a adonnit 
la timp urmara-accstc vremuri 
era tema eterna pc sfârşite 
şi umbre noi urcau din case 
prin spatii demolate repetat. 
din temelii  bateau şi ploile 
razant şi-n hauri ca vccia. 
visa ecou-ncaruntil ca-alearga 
sa mai asculte-odata melodia 
trompetci-dc-atunci. memoria 
administra u i tari pc trepte 
c grabnic târâta frumuseţea. 
nocturnul instrument în lume 
curat sa cânte se înaltase, 
la  ceruri. sa mai fie auzit. 

de parca şi zorii se facura 
prin temelii cum rasarisera 
când vremurile cele noi erau 
chiar toate vremurile vechi. 
cum dorul ratacise totdeauna, 
pierdut: când s-a casatorit. 
primise pc numclc-i de fata, 
stravechi, sa fic-nvcşmântata, 
tara: ca mireasa a lutului, 
care framânta tot ce-ascunde 
cum şi politic împamânteneşte. 
asfaltul - sa înghe)c vara. 

îi recunosc pc cei cu viaţa 
cei morti când fac dreptate 
la gura ca pamântul praful 
cum ziduri temelii cum haul 
se adânceşte pentru a cladi 
şi-n poezia cocenilor uscaţi, 
ciorchinii .  a laptelui, cum da 
amurgu-n foc prin materiale 
sedimentari şi deodata malul 
cu noile zidiri se prabuşesc 
peste complexul subteran. 
de iese-aşa obrazul la iveala 
şi  rece şi înnegri! şi  întors 
cu toata bunatatca. spre fata 
rautatii ce-a supravieţuit. 

era destul. vântul batea cu umbra, 
cu mohorul. pc loatc-n hamuri-hauri 
le schimba poporul .  şi-n atelierul 
harnaşamental confectiona de zor, 
curele: ca sa le-agitc-n fata sa, 
râzând nazal. îşi folosise timpul: 
istoric îşi afinna loialitatea 
când se distra pc româneşte. Când, 
vidul imita întruna fonne - haul, 
cu cele numite cazatoare se umplea. 
Poporul, aşa-incovoiat, era convins -
în lucii adâncimi privind înaltul: 
ca ar paşi pe ceruri între stele. 

pe câmpu-nmiresmat de întristare, 
se înmuia şi firea. iar sacul plin 
lucra în sacul gol. şi  se golca: 
cum proceda şi ţara. precum se face, 
ca-n figurinelc-dc-stil - poporul. 
dar umbra sa loiala îi dadea ocolul, 
preocupata-aşa sa defineasca hora. 
şi sa-I imite româneşte, - admirativ. 
Si-n buza gropii ,  deodata, poporul 
se trezeşte. şi cum privea, poetic, 
în haul stralucit - era convins: 
juca şi cerul înstelat în jurul sau. 

prin codrii milenari - cum moartea 
îşi încerca dantura-n arbori - aşa, 
mereu, tot ce ştia, uita, poporul : -
îşi cauta salvarea exact unde vâna 
vidma cu spor şi invata la rându-i, 
sa imite. şi se distra pc româneşte: 
sfioasa, fruntea o pleca şi-n ochi, 
când secera cumplit, nu te privea. 
Cenuşa umbrei din mohor. şi vântul. 
şi  cu tacerea grea din apele bogate, 
subterane - fonnau amestecul. Parea 
ca bolta-mpodobise-adânc şi ţara: 
era leşia - prin hau, stralucitoare. 
Cum de-ale sale benefice-încovoi eri 
era convins poporul - şi  întregul 
cer, în stele cazatoarc se schimba. 

!ii 
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Românitate şi destin in lirica lui Grigore Vieru 

Când în ianuarie 2009 ( 1 7- 1 8), poetul emblematic 
al Basarabiei şi-a sfârşit viaţa napraznic într-un accident 
absurd, la întoarcerea de la sarbatoarea naşterii lui  
Eminescu, tinuta undeva la Cahul, o mare înfiorare a 
cuprins românimea de dincolo şi de dincoace de Prut. 
Mai pierisera şi alte făclii înalte cam tot aşa, precum, 
înaintea lui, soţii Teodorovici . . .  ; coincidenta? destin? ori 
altceva . . .  Atunci şi-au amintit mulţi ca, în 1 964, tribunul 
basarabean, dupa ce asimilase bine frumuseţi ale creaţiei 
cminsciene şi descoperise atâtea alte valori ale literaturii 
române, scria într-un poem impresionant ca o predestinare, 
dedicat poetului national: Ştiu: cândva, la miez de noapte, 

1 Ori la rdsdrit de soare, 1 Stinge-mi-s-ar ochii mie 1 Tot 
deasupra cdrţii Sale. 11 Am s-ajung arunce, poate, 1 La 
mijlocul ei aproape. 1 Ci sd nu închideţi cartea 1 Ca pe 
reci le-mi pleoape. 11 S-o ldsaţi aşa, deschisd, 1 Ca bdiatul 
meu ori fata 1 SiJ citeascd mai departe !,Ce n-a reuşit nici 
tata. 1/ Iar de n-au s-auzd dânşii 1 Al strdvechii slove 
bucium, 1 Aşezaţi-mi-o ca pernd 1 Cu toţi codrii ei de 
zbucium. Poemul se intituleaza LegiJmânt, iar autorul avea 
29 de ani. Simplitatea extrema şi micile stângacii ale acestui 
poem pe ton de ruga, scris cu patru decenii şi ceva înainte de 
poetul academician acum (din 1 990), în Academia Româna, 
exprima un crez sacru şi un program de viaţa. 

Fiul taranilor români Pavel şi Evdochia Vieru din 
satul Pererita, judeţul Hotin, sat aşezat pe celalalt mal al 
Prutului, faţa în faţa cu Miorcanii lui Ion Pillat, de pe 
malul de dincoace, dupa ce a urmat şcoala elementara în 
satul natal, liceul la Lipcani şi Facultatea de Filologie şi 
Istorie la Institutul Pedagogic "Ion Creanga" din Chişinau 
( 1 958) - adica toate în plin regim stalinist, a ajuns redac
tor la revista pentru copii Scânteia leninistiJ (honibile 
dictu!), iar mai apoi la ziarul Nistru. Peste nu mulţi ani, în 
presa oficiala, în anii '90, va fi considerat spion român şi 
inclus pe o lista intitulata Teroriştii moldoveni/o�: Faptul, 
ieşit complet dintre graniţele logicii şi ale bunului-simt, 
îi smulgea lui Grigore Vieru întrebarea retorica: "Cum 
poti fi spion al Limbii stramoşilor tai, al Istoriei neamului 
tau, al propriilor suferinţe?" 

Într-adevar, situaţia intra în concurenţa cu aberaţiile 
şi fenomenele stranii pe care putini de la noi le ştiu, din 
anii regimului stalinist, şi le aflam din Istoria lui Ion 
Rotaru: fâşia de la graniţa mereu arata proaspat şi plivi ta 
de buruieni la una-doua zile, pentru a fi observate urmele 
eventualilor fugari din "Mareata Uniune"; românii de 
dincolo comunicau celor de dincoace veştile despre rude 
(erau cumnati, fraţi, unchi, nepoţi adesea despartiti) prin 
mesaje cântate ca în baladele lirice, pentru a nu putea fi 
acuzaţi de autori tati l e  sovietice de colaborare cu 

"inamicul extern'' ("cutare s-a întors din Siberia"; .,nevasta 
lui Cutare a nascut o fetiţa"; "fratele lui cutare a fost închis" 
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etc.); însuşi Hruşciov a fost impresionat, încât a permis 
circulaţia corespondenţei, dar, desigur, ocolind pe la 
Moscova. Un singur lucru bun s-a putut observa: satul 
Pererita, fiind mai retras, a ramas neatins de rusofonia ce 
invadase oraşele şi târgurile Basarabiei, iar descoperirea 
lui Eminescu şi a frumuseţi lor limbii române s-a fllcut mai 
uşor, inclusiv prin circulaţia cartilor trimise din România 
(care ocoleau însa prin ţarile Baltice). 

Sa reţinem ca debutul editorial a avut loc în 1957 cu 
volumul de versuri Alarma, dupa care a publicat alte 
numeroase culegeri lirice, în prima parte adresate copiilor, 
care au ocolit pe cât s-a putut întoxicarea ideologica, 
sovietizarea şi rusificarea, caci Grigore Vieru a avut mari 
contribuţii şi la elaborarea unor manuale şcolare, a fost 
membru al Comisiei de Stat pentru problemele limbii, din 
fericire, şi a facut vizite deosebit de utile în România, în 
anii 1973, 1974, 1990; a stabil i t  relatii şi a avut prietenii 
cu poeţi şi prozatori ai generaţiei şaizeciste, precum 
Nichita Stanescu, Marin Sorescu, Adrian Pauncscu, Ana 
Blandiana, Ioan Alexandru şi altii. Despre creatia sa au 
formulat referinţe critice nuanţate şi profunde Eugen 
S i m i on,  Constan t i n  C i opraga, G h .  Grigurcu, A l .  
Cistelecan, A. Popescu, M. Cimpoi ş i  altii. Înseşi titlurile 
volume lor poetice suna adesea şagalnic, ludic şi vibrant 
- drept delectari ale exprimarii româneşti, mai ales pentru 
românii basarabeni: Muzicuţa; FiJguraşi; Hristos nu are 
nici o vinil; RugiJciune pentru mamiJ şi altele; sau, mai 
târziu, dramatice: FiJgiJduindu-miJ iubirii; Sângele crucii; 
Pod peste lacrimi etc. 

Pâna a fi perceput drept poet emblematic a l  
Basarabiei ş i  tribun al românilor d e  peste Prut, Grigore 
Vieru i-a receptat pe Eminescu, Goga, Blaga şi Coşbuc, 
iar acesta i-au modelat spiritul pâna la profunzimi patetice 
şi chiar deschideri metafizice, cu înfiorari lirice moderne, 
caci poetul basarabean venea dinspre un rctorism de secol 
XIX, cu vibrari romantice; fiorul tragic dinspre istorie îi 
purifica registrul poetic, iar în anii '90, cum vom vedea, îi 
confera verticalitate şi energic. În primele sale volume se 
resimt tentaţii succesive cu impulsiuni ritmice pentru o 
monografie liriciJ de tipul Coşbuc-Goga, în mare schiţata 
de poeme precum Casa mea, În limba ta, Izvorul şi altele. 
Sa observam însa ca se poate percepe o dubla mişcare 
ideatica şi imagistica: dinspre inocenta infantila spre 
profilul tribunului, dar şi dinspre cântecul liric cu motivaţie 
enigmatica, precum la Goga, spre poemul vaticinar
justitiar; concomitent, poetul lumii materne ocupa pozitii 
de poet-pamfletar inclusiv cu tematica sociala, nu doar 
nationala. 

Sa recunoaştem ca poeţii români de dincoace de Prut 
ar putea reînvata de la Poetul din Pererita modalitatile 
liric ii patriotice şi registrul demnitatii nationale, cântarea 
patriei fara patrie, în plin veac al globalizarii; fiindca dupa 
clasici, putini poeti ai noştri au cânta! atât de intens în 
limba româna valorile sacre ale mamei şi ale limbii care, 
ce e drept, la Grigore Vieru au tinut locul Patriei furate. 
Astfel, acesta îşi plateste datoria pentru ce a luat de la 
poeţii de dincoace, dernonstrând ca a inalta ode limbii 
române nu e o lirica peri mata (unul dintre "boierii minţii" 
zicea, într-un moment de ratacire, ca e ruşinos sa mai 
folosim limba româna în afara bucatariei sau situaţiilor 
intime). Dar poate dintr-ai noştri au uitat ca românii din 
Basarabia au fost rupti de cultura şi de limba nationala 
complet circa o suta cincizeci de ani ( 1 8 1 2- 1 9 18 ;  1940-
1 990), iar agresiunile stalinismului şi ale panslavismului, 
suferite în timp, nu se pot compara cu nimic din istoria 
Europei (vezi poemele şi alte texte ale lui Vieru despre 

"limba moldoveneasca" şi despre falsificarea istoriei). Vor 
fi râs mefistofelic cei din preajma unui mare lider sovietic 
pc când acesta raspundea insistentelor cereri de autonomie 
moldoveana cu decizia "Luaţi-va câta autonomie vreti, 
dar în cadrul C.S.I." Sa trecem, totuşi, la poezie; aici e 
greu s-o desparţi de politica, deoarece e-acelaşi sânge peste 
tot şi acelaşi aer. 

Destule experimente literare româneşti moderne n
au patruns peste granita pazita cu sârma ghimpata şi 
kalaşnikoavc pâna de curând. O propaganda de o virulenta 
şi sofisticare cum numai ideologia bolşevica a putut 
susţine a dus, şi inca se menţine, la impresia de sinonimie 
între român, românltate, românesc - pe de o parte -
agresor. striJiniJtate, periculos - pe de alta parte. Astfel ca, 
atunci când cauti criteriile esteticului în creaţia lui Grigore 
Vieru, te bulverseaza ranile sângerândc ale unei înstrainate 
Basarabii. Niciun poet adevarat de acolo nu putea lipsi 
din tribunele luptei pentru recuperarea limbii române, 
pentru repuncrea în circulatie a alfabetului latin, pentru 
proiectarea unui nou cuniculum şcolar, pentru cunoaşterea 
valorilor literaturii române (Eminescu, Arghezi, Blaga, 
Bacovia, şaizeciştii), pentru desprinderea din molohul 
sovietic şi regasirea identitatii româneşti. 

Imaginarul poetic al lui Grigore Vieru este marcat 
puternic de un biografism ce vine, prin viziune şi tematica, 
dinspre clasicii români, compensând frustrarile şi destinul 
tragic al unui  popor s i tuat la frontiera extrema a 
stravechiului Imperiu Roman. Universul domestic, din 
perspectiva traditionala, este evocat cu duioşie şi înfiorari 
paradiziace într-un l i m baj de o s implitate clasica, 
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Românitate şi destin in lirica lui Grigore Vieru 

coşbuciana: Vin rudele sd md vadd. 1 vorbesc in şoaptă 
afară 1 ca la priveghi. 1 să nu-mi tulbure somnul, 1 şi 
ţistuiesc pe cei mici 1 să fie cuminţi. 1 Mă aplec să le sărut 
mâna, 1 ele şi-o trag îndărăt: 1 . .  Nu trebuie . . .  "1 ruşinându-se 
de pământul 1 de sub unghii şi din 1 crăpăturile palmelor. 
1 O, neamule, tu. 1 adunat grămăjoară, 1 ai putea să in capi 
1 intr-o singură icoană (Acasd). Imaginea finala a 
transfigurarii sacrale e antologica. Singura delectanta 
înaltare a unor oameni ultragiati de istorie este refugiul în 
confesiunea prin limba materna: În aceeaşi limbă 1 Toată 
lumea plânge. 1 În aceeaşi limbd 1 Râde un pământ. 1 Ci 
doar in limba ta 1 Durerea poţi s-o mângâi, 1 Iar bucuria 
1 S-o preschimbi tit cânt (În limba ta). Pamântul, izvorul 
vibreaza de fiorul perpetuu al legaturii cu oamenii. Mama, 
singura fiinta protectoare, adevarata şi atotputernica (Tatal 
murise în 1945 şi era înmormântat în pamânt strain) se 
proiecteaza, treptat, în mit.  Înseşi titlurile abunda în 
motivul matern care semnifica lotul şi curg în cascada: 
Autobiograflcd; De unde, Buzele mamei; Mâinile mamei; 
Pdrul mamei; Nopţile mamei; Tdcerea mamei; ultima e 
o mini-capodopera amintind de elegiile lui Eminescu ori 
Goga: Un glas tămădui tor 1 Te cheamă 1 În sat 1 Lângă 
grijile humii. 1 Ieşi la balcon cu teamă 1 Ca la marginea 
lumii. 1 Aduni până-n zori. 1 În pârg 1 Spice de neodihnă. 
1 Lumini pe târg: 1 Mirişte străin<!. Într-un al! poem ce 
suna a oda, identificarea mamei cu patria pierduta se face 
în chip expres şi plastic: Mamă, 1 tu eşti patria mea' 1 
Creştetul tău -/ Vâ1ful muntelui 1 Acoperit cu nea. !Ochii 
tdi -1 Mările albastre. 1 Palmele tale -1 Arăturile noastre. 
1 Respiraţia ta -1 Nor 1 Din care curg ploi 1 Peste câmp şi 
oraş ( . . . ). Apoi iubita, familia pot ţine loc de paradis terestru, 
daca Patria a fost furata (Joc de familie; Onomasticd; 
Cântecul mamei). 

Într-un târziu, mesajele pleaca, prin dedicatii ş i  
mottouri, spre cei  care protejeaza cerul limbii române: 
Eminescu,  B l aga, s o ţ i i  A l dea-Teodorovi c i ,  Ioan 
Alexandru, Ana Blandiana, Mihai Cimpoi, Eugen Coşeru, 
caci lânga ei e fericit şi cu ei comunica annonic şi profund; 
poemele comunica metafizic ceva din taina fiecăruia. 
Încet-încet, tonul devine mai crispat, vocea sarcaslica şi 
elogiul-duios devine pamfletar ş i  caricaturist ca în 
Picteazd-mi o mirişte; însa mai întâi suna blestemul 
mesianic surprinzator de radical pentru un liric delicat, ca 
în Glontele internaţionalist, adevarat manifest al 
tribunului: Am spus că am avut şi noi culturd, 1 Culturd 
veche, nu de festival. 1 Ce răufocutu-ţi-am, 1epdddtură, 1 
De-ţi tot ascuţi cuţitul criminal? 1, care se dedica "Celor 
care au cerut sa fiu împuşcat". În 13 strofe pentru mankurţi 
suna blestemul şi invectiva inclusiv pentru ai sai; metafora 
şi simbolul lasa loc dispretului, caci falsul istoric trebuie 
corectat doar de cei conştienţi (Scrisoare din Basarabia): 
Cu vorba-mi strâmb<! şi pripită 1 Eu ştiu că te-am rănit, 
spunând 1 Că mi-ai luat şi grai şi pită. 1 Şi-ai ndvălit pe-al 
meu pământ. 11 În vremea putred<! şi goald 1 Pe mine, 

frate, cum să-ţi spun, 1 Pe mine m-au minţit la şcoală 1 Că-mi 
eşti duşman, nu frate bun. 

Un melos leganator se naşte încet, din tiparul melric 
al doinei culte, cac.i Grigore Vieru şi-a imprimat în suflet 
arhetipul folcloric românesc. Mici capodopere sunt multe 
din micropoemele din ciclul Moşul din leagăn - versuri 
pentru copi i ,  în care Puiul, Albina, Rândunica, 
Greieraşul, Curcubeul, Vaca şi Purcelul, printr-o tehnica 
poetica ce aminteşte de Arghezi, ofera cititorului un 
univers domeslic fermecator; personificarea, alegoria, 
umanizarea şi registrul lexical colocvial încânta. Cele mai 
multe sunt modele ale genului, venite, iata, de dincolo de 
Prut: Cântd-un greier din aripă. 1 .. Greieraş, nu ţârâi. 1 
Mama s-a culcat o clipă 1 Şi o poţi trezi, eri-eri " 1 

Greieraşul foră casă: 1 Uite, nu mai ţâtâi, jur. 1 Dar şi 
frunza să nu cază, 1 De ce cade ea, zur-zur? '  

Critica d e  dincoace şi d e  dincolo d e  Prut i-a receptat 
poezia corect în genere, echilibrat, neignorând contextul 
cultural în care a scris Grigore Vieru. Al. Cistelecan, 
nuanţat şi exigent, îl vede într-o "diagrama onesta a 
traditionalismului şi ca scriitura şi ca tematica"; mai exi
gent, M. Cimpoi observa "acorduri sentimenlaloide în 
rama samanatorism"; mai mulţi comentatori disting o lume 
edenica, blajina şi luminoasa, realizata şi prin rasfrângcrea 
sacralitaţii asupra lumii rurale şi asupra limbii în cadrul 
cărora se refugiaza patria, "manifestându-se ca o epifanie 
ş i  concentrându-se î n  embleme paradiziace" ( A l .  
Cistelecan). 

Istoricul l i terar Ion Rotaru conchide ca "Gr. Vieru e 
primul poet basarabean important al generaţiei '70", care 

s-a împlinit mai mult dupa ce i-a cunoscut şi pc şaizeciştii 
de dincoace de Prut (Nichita, Sorescu, Ioan Alexandru 
ş.a.), conlurându-şi prin opera "profilul unui Octavian 
Goga al sfârşitului de secol XIX" şi conştietizând ca 
despartirea Basarabiei de ţara-Mama va ramâne "una dintre 
cele mai mari calamitati ( ... ), o ruşine nationala care s-ar 
putea sa ne apese în veci". De aceea, relua el într-un poem 
versurile  lui O. Matcovschi: "Ridica-te, Basarabie, 1 
Trecuta prin foc şi sabie!" 

În totul, Grigore Vieru este într-adevar un poet em
blematic, aparut la timp în arealul istoric românesc dintre 
Prut şi Nistru, care în condiţii ostile neînchipuit de grele, 
împreuna cu alţi creatori literari din epoca, a contribuit 
enonn la salvarea şi creşterea limbii poetice româneşti. 
Delicat şi lucid, tenace şi autentic poet, prin surprinzatoare 
puteri creative a putut recupera mari intervale din istoria 
vitrega a poeziei româneşti din Basarabia. 

Grlgore CODRESCU 
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Romulus CIOFLEC şi idealurile basarabenilor 
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La 34 de ani, cât avea la vremea când 
lua drumul Rasaritului, Romulus Cioflec 
( 1 882· 1955)  debutase in l iteratura cu 
volumul de povestiri Doamne, ajutiJ-nel 
( 1907), publicase in importante publicatii 
ale vremii,  fusese bibliotecar al Academiei 
Române, redactor-şef la ziarul Românul 
din Arad, terminase Facultatea de Litere şi 
Filozofie din Bucureşti. Primul Razboi 
Mondial il gaseşte profesor in nordul 
Moldovei, la Pomârla. 

in toamna anului 19 16, porneşte intr-o 
calatorie, pe drumuri fara luminiş, cu 
gândul de a-şi cauta famil ia plecata din 
Transilvania (satul Araci - actualul judet 
Covasna) in refugiu, dar, probabil şi din 
i m b o l d u l ,  neostoit  toata v i ata, de a 
calatori. Ajunge pâna la Petrograd, unde, 
in primavara a n u l u i  1 9 1 7, a s i sta l a  
revolutie, din dorinta de a s e  afla i n  
mijlocul evenimentelor ş i  d e  a obtine astfel 
informati i ' .  

in ziua de 5 martie 1 9 1 7, Romulus 
Cioflec s-a despartit de Pctrograd şi "dupa 
atâta drum in necunoscut, pri n larga 
strainatate a oceanului rusesc, paşesc pc 
pamântul Basarabiei revoluţionare"'. De 
fapt "paşeşte" in Chişinau. 

Impresiile despre calatorie şi despre 
perioada traita in Basarabia, in anii ce au 
urmat, sunt zugravi te in volumul Pe urmele 
Basarabiei ( 1927, Bucureşti), care nu este 
numai o carte de memorialistica, ci esre o 
carte a crezulul  autorului despre 
naţiunea româna, prin ce are ea speclflc 
in Basarabia, o carte a i d e n t i t a t i i  
autoru l u i  cu sperante l e  ş i  i dealuri le  
basarabenilor, dintr-o perioada dificila a 
istoriei acestei provincii româneşti atât de 
amarnic vilregite de soarta. 

Ajuns in Chisinau, la 10 martie 1 9 1 7, 
Romulus Cioflec merge direct la Cuvânt 
modovenesc, unde avea vechi prieteni, 
cunoscuţi la laşi, in urma cu noua ani, 
batrânul Nicolai Nicolaici Alcxandri şi 
tânarul Pantelimon Halippa. Prietenii ,.puşi 

acum de razboi şi revoluţie la sarcini şi 
raspunderi neaşteptate, covârşiloare" sunt 
bucuroşi când Romulus Cioflec raspunde 
dorintei lor de a ramâne şi de a intra "in 
lupta cu bucloile. "' Prin urmare, chiar din 
prima zi, s-a angajat la redacţia Cuvântului 
moldovenesc, asemenea mul tor refugiati 
transilvaneni, mai ales, care au reuşit sa 
obtina servicii, incadrându-se in viata pub
lica a Basarabiei, unii participând activ la 
acţiunile politice ale românilor basarabeni. 

Romulus Cioflec ramâne la Cuvânt 
moldovenesc, scrie diverse articole, dar şi 
ajuta la realizarea "hainei" cu alfabet latin 
a publicaţiei. Este conştient ca existenta 
ziarului in atmosfera revolutionara a 
fostului imperiu este dificila, inţelegând 
exact starea de spirit care exista in capitala 
Basarabiei. 

Capitolul  Slujitori ai cauzei 
modoveneşti, din volumul amintit, prezinta 
situatia grea in care se aflau slujitorii cauzei 
nationale din Chisinau.  Man i festarile 
spontane din afara capitalei dau un impuls 
favorabil miscarii naţionale, care altfel ar 
fi fost "biru i ta de t imi ditate, in fata 
strigatului de biruinta al rcvolutionaris
mului rusesc impetuos şi totuşi adesea 
şubred d i n  stol i ta (capitala,  n .n . )  
Basara b i e i " . L a  C h i ş i nau,  gazeta 
moldovenilor, Cuvânt moldovenesc, "e 
pipernicita, ca un copil crescut in saracie 
şi napastuirc - cu toale ca-şi duce viata 
intr-un cartier boieresc. E bisaptamânala, 
rustica şi timida fata de cotidienele din 
Chisinau. cu cari nu se poate prinde la 
harta . . .  Nici nu s-ar încumeta. Nu mai 
vorbesc de cele mari de peste Nistru, scrise 
in graiul «intelighentii,. şi cu mare aparat". 
Nu numai ca Romulus Cioflec intelege şi 
prezinta exact realitatile perioadei, dar, 
venind din Ardeal şi cunoscându-i istoria, 
realizeaza o interesanta comparaţie intre 
Cuvânl moldovenesc şi Gazeta de 
Transilvania: "Fata de acestea (ziarele mari 
de peste N i stru , n . n . )  Cuvântul 

moldovenesc e ca ş i  Gazeta Tra"silvaniei, 
dinainte de 1 848, in comparaţie cu ziarele 
vicnezc - aşa ca prin acei cari ne scriu ori 
vin pe la redacţie, simtim noi ca suntem 
multi, cu toate ca tare suntem putintei." 
Evidcntiem faptul ca Romulus Cioflcc s-a 
integral in grupul celor de la Cuvânt 
moldovenesc ("noi") şi ca, prin umorul spe
cific, constatat in toale operele sale, face 
haz de necaz, dovedind ca este optimist. 

Între art i colele  d i n  Cuvant 
moldovenesc, Romulus C i oflcc 
consemneaza, in cel intitulat Preo(imea 
noastrd in clipa de astdzi, rolul important 
pc care trebuie sa-I aiba preoţi i ,  fi ind 
necesar ca aceştia sa se afle in primele 
rânduri in m i scarea de emancipare 
nationala ş i  p o l i t i c a  a români l or 
basaraben i :  "acum a sunat ceasul al 
unsprezecelea şi vrem din toata inima, ca 
aceasta izbânda, pe care ne-o da Dumnezeu 
şi ne-o ingaduic oamenii ,  s-o dobândim 
cu preotimea in frunte! Preoţi, aveti 
cuvântul '"'. 

in perioada 1 3-20 martie 1 9 1 7, un 
grup de 21 de intelectuali grupati in jurul 
redacţiei gazetei Cuvânt moldovenesc au 
constituit Partidul National Moldovenesc 
care a condus m i şcarea de el iberare 
nationala a românilor basarabeni. Printre 
cei 21 de membri fondatori, se numara doi 
i n te l ectual i  tran s i l van e n i ,  Romulus 
Cioflec ş i  Onis ifor Ghibu'.  Ambii  au 
elaborat câte un proiect de program al 
viitorului partid, au participat la discutarea 
şi adoptarea proiectului  de program 
redactat de comisia creata special in acest 
scop'. 

Carturarii din mediul rcfugiatilor au 
avut o mare contribuţie la r idi carea 
nivelului de cultura al basarabenilor, mai 
ales prin act ivi tatea in domeniul  
invaţamântului. Basarabenii nu au dispus 
de şcoli in limba materna, fiind obligati 
de regimul tarist sa invete in ruseşte. În 
cadrul diferitelor intruniri s-a insistat. pc 
lânga alte revendicari sociale,  asupra 
introducerii limbii române in invatamânl 
si scrierea ei cu alfabet latin. S-a ajuns astfel 
la necesitatea organ izarii unor cursuri 
pentru cadrele didactice din şcolile primare 
nationale. 

În vara anului 1 9 17, Romulus Cioflec 
a t i n u t  cursuri pentru invatatori ,  
organizate, la Chişinau, prin straduinta lui 

Paul Gore şi Vladimir Hcrta din Comisia 
şcolara, de Zemstva guberniala. O comisie, 
in care intrau Stefan Ciobanu, Em. Ham
mcr, On i s i for G h i bu,  !. Scodigor şi 
Romulus Cioflec, elaboreaza un proiect de 
organizare a cursurilor ce erau socotite 
obl igator i i  p e n tru toti  invatatori i 
basarabeni.  Au luat parte la cursuri 4 1 8  
invatatori d e  l a  şco l i l e  publ i c e  d i n  
Basarabia. C u  prilejul lectici d e  deschidere, 
tinute cu mare solemnitate la 1 7  iunie, 
poetul Alcxei Maleevici a citit  poezia 
Limba noa.�tră . 

Romulus Cioflcc este primul pc o lista 
a lcctorilor transilvaneni, bucovineni şi 
români, pentru cursurile de vara din 1 9 1 7, 
aflata la Arhivele Naţionale ale Republicii 
Moldova, dovedind implicarea sa la buna 
dcsfaşurarc a cursuril or. Lista  este 
dactilografiata cu alfabet slav, inclusiv 
numele'. 

Având in vedere experienta de lector 
la aceste cursuri pentru invatatori,  
profesorul Romulus Cioflec este preocupat 
de .. lucrul invatatorilor in afara de şcoala", 
publi când di verse art icole in Şcoala 
moldoveneascd, revi sta Asociat ie i  
Învaţatorilor Moldoveni d in  Basarabia'. 

O scrie  de act ivitati c u l turale 
dcsfaşuratc d e  Romulus C ioflcc, in 
perioada 1 9 1 7- 1 9 1 8, le aflam din gazeta 
Sfatul (ilrii, publicatie importanta la care 
scriitorul a colabora!. Astfel, numarul din 
1 2  mai 1 9 1 8  comunica cititorilor ca, in 
ziua de duminica, 6 mai, Uni versitatea 
Populara din Chis inau a organizat un 
,.matineu de pomenire" al scriitorilor 
George Coşbuc şi Barbu Dclavrancca, in 
cadrul caruia Romulus Cioflec a vorbit 
despre George Coşbuc, iar Petre V. Haneş, 
despre Barbu Dela vrancea. Mentionam ca 
Romulus C i o fl e c  a fost unul  d i ntre 
fondatorii U n i vers itat i i  Populare d i n  
Chişinau, 18  februarie 1 9 1 8, alaturi d e  alti 
cunoscuti intelectuali ai vremii.  

Ziarul Sfatul (ilrii, din 23 august/5 
septembrie 1 9 1 8, anunta ca participantii 
l a  m a t i n e u !  din 19 august 1 9 1 8  al 
Universitatii Populare au adunat 1 372 de 
Ici pentru monumentele ce urmau a fi 
rid i cate pe mormintele  l u i  Alexei  
Malecv i c i ,  S i m ion Murafa ş i  Andrei 
Hodorogea. Printre donalori au fost 
Romulus Cioflec şi fratele sau Silvestru 
Cioflec. 
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Romulus CIOFLEC şi idealurile basarabenii ar 

Chiar de pe prima pagina a publicatiei 
Sfatul (iJrii, din 20 fcbruaric/5 martie 1 9 1 9, 
aflam ca participând la matineu) din 1 7  
fcbruaric/2 martie 1 9 1 9  a l  Universitatii 
Popul are, consacrat român i l o r  
transnistreni, Romulus Cioflec a vorbit din 
partea Ardealului. Numarul din 14 iunie 
1 9 1 9  anunta ca, la I l  iunie 1 9 1 9, membrii 
Asociatiei Corpului Didactic din Chişinau 
au decis sa infiinteze o sectie locala a Ligii 
Cul turale, al carei preşedinte era Nicolae 
Iorga. Printre aderenti s-a numarat şi 
Romulus Cioflcc.  Sfatul ţi!rii din 25 
decembrie 1 9 1 9  anunta ca in cadrul 
adunarii generale, din 17 decembrie 1 9 1 9, 
a Asociat ie i  Corpul u i  D i dact ic  d i n  
Basarabia a fost constituit Comitetul Ligii 
Culturale, Secţia din Chişinau, în a carui 
componenta a fost ales şi Romulus Cioflec, 
alaturi de Paul Gore, Iustin Fratiman, Leon 
Boga, Alexandru Ouatul şi altii. 

La 1 O februarie 1 9 1 9, cum aflam din 
Sfatul ţiJrii ( 1 5/28 februarie 1 9 1 9), in 
incinta Liceului m: 1 de Bilie(i, a avut loc 
adunarea generala a Asociatiei Profesorilor 
din Chişinau. În cadrul dezbaterilor, a luat 
cuvântul şi profesorul Romulus Cioflec. 

Romulus Ci oflcc şi fratele sau 
S i l vestru s e  numara printre membrii 
fondatori ai Socieltlţii !storico-Literare, 
denumita B. P Hasdeu, din Chişinau, din 
care au facut parte şi Iustin Fratiman, Ion 
Nistor, Petru Haneş, Dumitru Muntcanu
Rîm n i c .  Despre fo ndatorii  acestei 
Societati, Nicolae Iorga afirma ca "şi-au 
adus aminte ca sunt români pe vremea când 
aceasta era crima".  Ei sunt  
"propovaduitorii  neuitat i" ai cul tur i i  
româneşti p e  m u l t  pat i m i t u l  pamânt 
basarabean, oameni "de-o eroica încredere 
şi de sfânt optimism"'. 

Profesorul Romu l u s  C i oflec 
functioneaza, în perioada 1 9 1 9- 1 926, la 
Liceul Nr. 2 de Bilieţi "Mihai Eminescu " 

din Chişinau, cu o pauza, în anul şcolar 
1922- 1 923, când se afla la Berlin cu o 
bursa de studii 10. Numele îi apare în toate 
anuarele liceului. 

În perioada basarabeana, Romulus 
Cioflec duce o corespondenta intensa cu 
Garabet Ibra i leanu,  conducatorul şi 
a n i m atorul cunoscu tei  reviste Viata 
româneascil, care "pretuia în persoana lui 
Romulus Cioflec nu numai pe iscusitul 
prozator, ci şi pc bunul organizator al 
retelei de difuzare în Basarabia a revistei 
în cauza" 1 1 .  Înc oronarea acestui  
epistolarum, t iparit în volumul III din 
Scrisori cdtre lbrdileanu, o face scrisoarea 
din 20 octombrie 1 920, in care Romulus 
Cioflec mentioneaza, pentru întâia data, 
ca este preocupat de scrierea amintirilor 

· basarabene: "Pentru ca inca n-am allfel de 
literatura (nuvela, schiţa) şi pentru ca acum 
ma ocup e x c l u s i v  cu a m i n t i r i l e  d i n  
Basarabia, trimit pentru Viaţa românească 
doua capitole din aceste amintiri"". 

Intelectualii basarabeni au continuat 
sa-I  considere pc Romu l u s  C i otl ec 
prietenul lor, integrat problemelor mull 
înccrcatci provincii  românesti, si dupa 

plecarea scriitorului din Chişinau, în 1926. 
Exemp l i ficam prin prezenţa numelui  
scriitorului şi a operei sale  în  paginile 
revistei Viaţa Basarabiei, editate de 
Asociatia Culturala "Cuvânt moldovenesc" 

din Chişinau, director Pan. Halippa. 
Profesorul ş i  scriitorul ardelean 

Romulus Ciotlcc a fost înrudit cu Basarabia 
nu numai prin multiple fire spirituale, dar şi 
prin casatoria sa cu Antonina (Antonia) 
Gavriliţa, fiica lui Emanuil Gavriliţa, înfocat 
mil itant pentru drepturile naţionale ale 
românilor basarabeni din epoca dominaţiei 
ruso-taristc". Romulus Cioflcc o cunoaşte 
pe Anton ia Gavriliţa, în 1 9 1 7, la una dintre 
consfatuirile de scara de la redactia ziarului 
Cuvânt moldovenesc, apoi ca participanta 
la cursurile pentru invatatori din vara anului 
1 9 1 7, la Chişinau. 

Romulus Cioflec, din Araci-Covasna, 
a fost legat sufleteşte de Basarabia şi de 
basarabeni. S-a simţit bine intre ci, şi-a facut 
prieteni, a luptat pentru cauza lor, pe care o 

simtea şi a lui. Prin activitatea de aproape 
zece ani desfaşurata la Chişinau, a dovedit 
ca este un bun prieten al basarabeni lor. 

În Statul personal, completat de 
Romulus Cioflcc la data de 28 iunie 1 924, 
la rubrica "Activitatea extraşcolara" se afla 
scris :  "Participarea la m işcarea 
nationala politica şi culturala de la 
inceputul revolutiei in Basarabia, pâna 
la venirea armatei române şi  dupa 
aceasta". Basarabenii I-au apreciat cum se 
cuvine. Din acelaşi document, la rubrica 
"Ce recompense a obţinut", aflam ca 
scriitorul a primit: "Medalia BiJrbiJţie şi 
CredinţiJ, clasa 1 (Înaltul Decret nr. 341 1 
din 15 noiembrie 1 9 1 8), pentru servicii in 
Basarabia inainte de Unire şi Adresa de 
mulţumire d i n  partea M i n i steru l u i  
Instructiunii Publice (nr. 47.233 din 7 iunie 
1921 ), pentru servicii aduse ideii naţionale 

in Basarabia"14 

Lumlnlţa CORN EA 

Note: 

1 Carmen Bragaru, Revoluţia rusa repovesti/il 
de Romulus Ciojlec, în volumul Romulus Ciojlec 
-un ardelean pe drumurile lumii, editie ingrijita 
de Luminita Corn ea, Editura Arcuş, 2007, p. 26. 

2 Romulus Cioflec, Pe urmele Basarabiei . . .  , în 
volumul Leon Donici, Revolu(ia rusi1, Romulus 
Cioflec, Pe urmele Basarabiei . . . , Editura Uni
versitas, Chişinau, 1 992, p. 200. 

' Romulus Ciotlec, Op. cii, p. 207. 
4 Cf. Constantin Stan, Activitatea lui Romulus 
Cioflec pentru unirea Basarabiei cu România 
(1917-1918), in Augvslia, nr. 2, 1997, p. 265-

272. 

5 Dinu Poştarencu, Rolul refugia fi lor bucovineni, 
regifteni şi transilvilneni ;;, deşteptarea na(ionalil 
a românilor basarabeni in 1 9 1 7- 1 9 1 8, in 
volumul Romulus Cioflec - un ardelean pe 
drumurile lumii, editie ingrijita de Luminita Cor
nea, Editura Arcuş, 2007, p. 67-73. 

� O. Ghibu, /Î1 vâltoarea revolutiei ruseşti, 
Bucureşti, 1 993, p. J 7-23; V. Harea, Basarabia 
pe drumul uuirii, GalaJi, 1 995, p. 39-42. 

' A.N.R.M., fond 1 772, inv. 7, dosar 638, fila 
49. 

K Romulus Cionec, Lucrul invilfi'llorilor in afara 
de şcoalh, în revista Şcoala moldoveneascil, anul 
!, nr. 5-6, 1 9 1 8, p. 1 83-1 88; republica! in volumul 
Romu/us Cioflec - un ardelean pe drumurile 
lumii, ediţie îngrijită de Luminita Carnea, Editura 
Arcuş, 2007, p. 47-50. 

9 N. Iorga, Neamul românesc in Basarabia, 
Bucureşti, 1 997, p. 1 3 1 ,  234. 

'"A.N.R.M., fond 1 772, inv. 8, dosar 1 1 88, fila 
1 2. 
1 1  lurie Colesnic,  Basarab;a mai are a-1 
redescoperi pe Romulus Cioflec, în volumul 
Romulus Cioflec - un ardelean pe drumurile 
lumii, editie ingrijit.ă de Luminita Carnea, Editura 
Arcuş, 2007, p. 1 3-20. 
12 Scrisori ciltre Ibrăileanu, voi. I I I ,  editie 
ingrijita de M. Bordeianu, Viorica Botez, Gr. 
Botez, !. Lazarescu şi Al. Teodorescu, prefata de 
N. ! .  Popa, Editura Minerva, Bucureşti, 1 973, 

p. 43-5 1 .  

0 Maria Vicru-lşacv, Pe urmele ardeleanului 
Romulus Ciojlec . . .  Pe urmele basarabeni/ar 
Emanuil Gavriliţă şi Antonina Gavrili({t-Cioflec, 
în volumul Romulus Ciojlec - un ardelean pe 
drumurile lumii, editie îngrijită de Luminita Cor
nea, Editura Arcuş, 2007, p. 56-66. 

1' A .N .R .M . ,  fond 1 772, inv. 8, dosar 1 1 88, fila 
1 3. 

19 
� 

www.cimec.ro



Radiografia unei căderi anuntate 

Membru de onoare al Comunităţii  Academice 

"George Bacovia" din Bacau, economistul Vasile Soimaru 
este o personalitate i lustra a vieţ i i  social-polit ice,  
economice şi culturale din Basarabia, dar prin opera sa şi 
prin lupta continua pentru salvarea fi inţei naţionale şi 
reintegrarea Moldovei de peste Prut în trupul inca sfârteca! 
al ţării, pentru cunoaşterea românilor de dincolo de 
fruntarii şi apararea drepturilor acestora şi-a câştiga! o 
notorietate mai mult decât europeana. 

Argumente în sprijinul acestei afirmaţii se regasesc 
în suficienta masura şi în recenta sa carte - Cilderea 
comuniştilor (Editura Prometeu, Chişinau, 2010) - care, 
deşi face o radiografie amanuntita societatii basarabene a 
ultimului deceniu, ofera printre rânduri detalii  relevante 
despre nu mai putin agitata existenta a autorului, ctitor 
de instituţii şi de programe economice, om politic integrat 
mişcarii democratice, cadru universitar, analist şi autor de 
carte ştiinţifică, public ist  înzestrat şi artist fotograf, 
îngrijitor şi sprijinitor de editii, iniţiator de manifestari 
culturale şi omagiale etc. 

Fin observator şi bun cunoscator al rcalitalilor de pc 
ambele maluri ale Prutului, conferentiarul universitar 
basarabean reuneştc, în cele 60 de texte incluse în sumar, 
în principal opi n i i l e  inserate în pagin i l e  publicaţiei 
i n dependente Timpul, însa n u  au fost o m i s e  n i c i  
i ntervenţ i i l e  sale  găzduite de a l te cot id iene sau 
hebdomadare (Mesagerul, Flux, Jurnal de Chişinău, 
România liberă, ţara. Economistul, Democraţia. Ziarul 
de Gard il. Literatura şi arta, Capitala, Flacilra lui Adrian 
Păunescu. Impact), unele  dintre e l e  luând forma 
dialogului cu publiciştii Vlad Pohila, Constantin Lupu, 
Ioan Erhan, Alina ţurcanu, Nicolae Roibu şi Cristian Bucur. 

Ţinta predilecta a autorului, cum ne sugereaza şi 
titlul, este camarila ncokominterniştilor aflati la putere 
"3076 de zile şi nopţi", adica opt ani, cinci Juni şi trei 
zile, o perioada crâncena pentru aproape toti basarabenii, 
în care hraparetii urmaşi ai comuniştilor au copiat moda 
dâmboviţcana şi au paraduit totul, aducând Republica 
Moldova în pragul colapsului şi îndatorând-o pc multe 
decenii de-acum încolo. 

Om al "atitudini i  trezc, demne şi militantc, un caracter 
greu de influentat sau de remodela! dupa retetele celor 
care vor sa ne ştie o turma într-o stâna fara câini", cum îl 
defineşte Vlad Pohila, prefaţatorul antologiei, Vasile 
Soimaru a urmarit cu atentie, cu pixul şi cu aparatul de 
fotogra fiat în mâini ,  întreaga dinamica a guvernarii 
neocomuniste, de la "înălţarea e i  triumfala pâna la 
prăbuşirea totala". Si nu se poate plânge ca nu a avut ce 
vedea, pentru ca dupa un deceniu în care premierii şi 
guvernele au cazut "ca frunzele toamna, ca bobiţele de 
fraga, dupa prima bruma" ori s-au schimbat "mai des decât 
îşi schimba cucoanele furourilc", neokominterniştii nu 
au adus nici pe departe stabilitatea şi bunastarea promisa 
în campan i i l e  electorale, ci au sporit degringolada, 
rostogolind tara, prin masurile catastrofale luate, spre buza 
prapastiei. 

Sigur de caderea comuniştilor inca de la prima 
legislatura, analistul nu a dat n i c i o  şansa însa n ici 
puzderiei de partide şi partidulcţc basarabene, dezbinare 
şi avide la rândul lor de putere, m i l i tând pentru 
reîntrunirea unui congres al intelectualitatii şi alegerea a 
l O  1 personalităţi capabile cu adevarat sa scoata ţara din 
starea în care a ajuns. Si,  pentru ca numai pilda vorbei nu 
i s-a parut de ajuns, a reintrat în Frontul Popular, s-a 
implicat în acţiunile Consiliului Naţional pentru Apararea 
Democratiei, a sprijinit mişcarea tinerilor nemulţumiţi de 
fraudarea alegerilor, a propus soluţii pentru deblocarea 
relatiilor româno-române şi transformarea podului de flori 
în poduri economice, pornind cu micul trafic de frontiera 
şi încheind cu cooperarea pentru admiterea Republicii  
Moldova în Uniunea Europeana. 

Cu regretul ca primul parlament moldovean nu a votat 
Unirea în Joc de Independenta, unionistul şi patriotul 
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Vas i l e  Soimaru crede ca, pâna la atingerea acestui 
deziderat, ratat deopotriva de guvernantii de la Bucureşti 
şi Chişinău, o solutie imediata ar fi grabirea acordarii 
cetăţeniei române fraţilor de peste Prut şi condamnarea 
reciproca a Pactului Molotov-Ribbcntrop, dinamizarea 
sch i m burilor comerc iale,  i m p l i carea m a i  activa a 
investitorilor români, susţinerea pe plan internaţional a 
demersurilor basarabene. 

Constatând, de altfel, ca singurele realizari certe de 
pâna acum au fost implicarea Pctrom şi Rompctrol în 
schimburile cu combustibil i  şi a ASE în dezvoltarea 
învaţamântului economic moldovean, prin fondarea, sub 
coordonarea rectorului Paul Bran, a Academiei de Studii 
Economice din Moldova (excelent portretul conturat 
universitarului român), autorul nu se sfieşte sa dezvăluie 
care sunt greşel i l e  făcute de România, începând cu 
semnarea Tratatului de Prietenie cu URSS, în 199 1 ,  
recunoaşterea independentei republ ici i  c u  denumirea 
istorica de Moldova, în condiţiile în care grecii nu au fost 
de acord cu Macedonia, vizita preşedintelui Traian 
Bascscu la Chişinău, pc 4 apri lie 2005, când a lasat sa se 
inteleaga ca-l s u s t i n e  pe Voro n i n ,  n e i m p l icarea 
dipl omati lor rom âni de la Chişinau nici macar în 
activităţile culturale organizate de ICR, excluderea 
Basarabiei ş i  a Nordului Bucovinei din Raportul de 
cvasicondamnare a comunismului în România şi sfârşind 
cu "atitudinea plina de rea-voinţa a lui Nicolae Manolescu 
faţa de scriitorii basarabeni în ultimul sau opus". 

C l an u l  Voronin  şi acol i t i i  sai  domina, firesc, 
subiectele abordate, pentru ca dincolo de minciunile 
sfruntate propagate în campaniile electorale şi prin mass
media subordonata puterii,  articolele selectate nu au prea 

avut ce scoate în evidenta ca realizari ale comuniştilor, 
dar au luminat mintile alegatorilor şi cititorilor publicând 
cifrele reale şi comparându-Je cu cele raportate, dezlegând 
iţele afacerilor de miliarde ale Tatalui şi fiului sau, Oleg 
Voronin, care ajunsese la un moment dat sa aiba o avere 
de peste 4,3 miliarde, adica tot atât cât ajunsese datoria 
externa a Moldovei. O avere ce a crescut de 1 50 de ori 
anual, în condiţiile în care, numai în iarna 2009-20 10, la 
Cornova, localitatea natala a autorului, au "decedat de 
frig, boli şi foame 1 3  oameni şi s-a nascut doar un singur 
copil". 

Sigur, de la ipocrizia electorala a salariilor de 500 de 
euro la genocidul taranilor basarabeni şi la genocidul elec
toral aplicat basarabeni lor din strainatate, care au muncit 
la negru şi au pom pat în economia moldoveana peste 5,77 
miliarde de dolari, sunt zeci de subiecte incitante, dar va 
lasam placerea sa le descoperiti, nu inainte de a va atrage 
atentia în mod aparte asupra componentei culturale a unor 
articole, ilustrate îndeosebi de relatarile vizitelor sale la 
românii raspândiţi peste tot, din Caucaz pâna în Albania 
şi din Canada pâna în tarile Baltice ori statele din Balcani. 

Miliardar în kilometri parc urşi pc urmele lor, din care 
au rezultat mi i  de fotografii, câteva albume şi expozitii 
o parte inserate şi la finalul cartii -, Vasile Soimaru ne 
promite ca va întregi aceasta trilogie, adaugând volumelor 
Cilderea premierilor şi Cilderea comuniştilor, pc cel ce 
se va numi Cilderea zidului glrimpat de la Prut. Acesta va 
depinde însa foarte mult şi de reactia celor ce vor intelege 
mesajul carţii şi de felul cum cititorii vor şti sa se implice 
în realizarea acestui tel. 

Cornel GALBEN 
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O arheologie a fiintei omeneşti 

Precedata de un Prolog al autorului, cea de a treia 
editie a volumului Soum de lup şi alte poeme (Editura 
Fccd Bcck, Iaşi, 20 1 O) readuce în atentia cititorului român 
creatia de început a unuia dintre cei mai complecşi scriitori 
modcrni ai Basarabiei, Valeriu Matei. 

Catalogat de tcmuta KGB drept nationalist  şi 
antisovietic, tribunul şi  moralistul implicat alaturi de 
Grigore Vicru, Nicolae Dabija, Lconida Lari, Mihai Cimpoi 
şi alti intelectuali de elita de peste Prut în salvarea limbii 
române şi renaşterea Basarabiei dupa destramarea fostei 
URSS, a fost exclus de la doctorantura, privat de o cariera 
universitara şi ştiintifica, dar şi  de mijloacele de existenta, 
gasind în cele din urma un post modest la fosta Manastire 
Nou/ Ierusalim, unde, pentru a-şi "îmblânzi singuratatea 
şi a-i da un sens resemnarii", şi-a transferat în versuri 
trairile. 

Înconjurat de "viata vederii 1 lucrurilor ucise", 
insingurat şi înnegurat de ranile strabunilor şi de propriile 
suferinte, de visele înabuşite, poetul sortit "prada sfâşierii" 
de catre prczicatori, nici nu vrea sa auda de zicerile 
acestora, singura "prada sacra" fiind, în viziunea sa, poezia. 

Pusa înca din titlu şi din cele doua citate alese ca 
motto - din Zi lot Românul şi  M ircea Eliade - sub semnul 
lupului, aceasta reflecta cu fiecare nou vers o stare de 
revolta ncostoita, o nelinişte ce coboara "dincolo 1 de 
plânsul inabuşit al 1 parintilor noştri", o disperare ce-i 
sfăşie cugetul, cu atât mai mult cu cât, cauta tu! "strop din 
lumina zilei de mâine" e inca departe. 

Cântând "veacul nostru de durere", Valeriu Matei 
aşaza in centrul universului sau liric pamântul stravechii 
tari, "un creier viu şi zdruncinat 1 pc care îl lucreaza 
gândul", şi, pc unnclc lui Dimitrie Cantemir, scrie la rându-i 
o Descriptio patriae, sondând în "apele adânci ale 
memoriei" şi rccreând, in "cuvânt viu", timpul şi  spatiul 
acesteia, "neatinse de umbra minciunii". 

Vazuta când ca o "rodie taiata în doua 1 de spadele 
întunericului", când ca o "lacrima în cadere" ori ca un 
"strigat care ţinteşte moartea", patria ii inunda toata fiinta, 
pentru ca "salbe( le) materne" pe care le poarta în sânge de 
doua mileni i  îi lumineaza i n ima, îmbarbatându-1 sa 
strabata impreuna "drumul de jertfa" şi, daca e cazul, chiar 
sa se sacrifice: Voi orbi 1 de va fi nevoie 1 ca privirea ta să 
Hlmână senină. /1 voi asurzi 1 de va fi nevoie 1 ca tu să 
auzi chemarea luminii, il imi voi pierde vocea 1 de va fi 
nevoie 1 ca tu siJ poţi cânta. 1 voi muri 1 ca tu sd ai harul 
\'ie(ii veşnice. 

Lup singuratic şi  lup de jerfa, tânarului acd i i  

"mustcştc sângele de vise neimplinite", iar  în  trupu-i 
ncimblânzit şi  in piept ii staruic la fel de dureros "gloantele 
atâtor haitaşi ", hoardele navalitorilor ce "dau foc la 
cruci fixe" şi împânzesc peste tot o imagine .,haşurata de 
gralii". 

Acolo unde "la hotaru-a trei imperii 1 doar cei 
ncnascuti n-au riduri", poetul devine o voce puternica, 
un agita tor care-şi striga nu doar ducerea, ci-i şi  indeamna 
pc conationali sa scuture jugul impus cu forta annelor: La 
ceasul de răscruce. ceas umil, 1 te-ntoamă către fiii tăi, 

Bogdane, 1 cât de la Cemăuţi la lsmail 1 mai suntem noi, 
vreo patru milioane. 11 Trezeşte-/ şi pe Ţepeş dacă doarme 
1 convins de moartea cruntei semiluni, 1 să ia cea mai 
cumplită dintre arme 1 şi să izbeascd neamul de nebuni. 

Chiar daca şi în 
"

temnita pustie 1 sufletul poate 
cânta", poetul nu poate totuş i  "cânta când zvonul 
zavoarelor mai turba 1 şi la tribuni înalte papuşile tin sfat", 
aşa ca ne reaminteşte ca "Aici, în rasarit 1 ei poarta pe 
chipuri 1 matricea fara seaman 1 a Daciei Felix" şi, in 
consecinta, ar cam fi cazul ca şi noi, cei de dincoace de 
Prut, sa nu ramânem impasibili: Al grija, ţara, de pro
pria ta tara! 

Deşi "duhul limbii noastre ranit de neguri zace", 
bardul de la Cazangic nu se lasa invins decât de un "dor 
de verb", pe care îl mânuieşte aidoma lancei, înlantuind, 
cum observa criticul Eugen Simion, "metaforele care se 
repeta în poemele aspre, nemuzicale, zornaitoarc ca nişte 
lanturi târâte pe un câmp de pietroaie", dar care îşi ating 
tinta, înflacarând masele: ţara e in jumatate, 1 adunaţi-va, 
români, ceasul deşteptării bate, luaţi armele tn mâini.' 11 
scoală, scoald tn picioare. 1 m1 te lăsa-n genunchi laş 1 
cântecu/ e.fi"ate-al armei 1 ce loveşte in vr<ljmaş' 11 Ridica(i-vă. 
români. 1 te deşteaptă, sord, fi"ate, 1 la Hot in clopotul 
bate. 1 la Hot in clopotul bate 1 

Poet viguros, cultivat, bun cunoscator al istorici, 
Valeriu Matei ne propune o arheologic a fiintei româneşti, 
puternic bulversata din pricina vicisitudinilor istorice, 
dar capabila sa o ia de la capat, sa renasca aidoma versului 
sau modern, aşezat in tipare clasice, patrunzator, durabil ,  
aşa cum o demonstreaza şi referintele critice inserate la 
fi n a l u l  volum u l u i ,  alaturi  de un s u c c i n t  i t i nerar 
biobibliografic, util celor dornici sa citeasca şi dincolo 
de metafora. 
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Poet, traducator, erou al Unirii Basarabiei cu ţara (27 martie 
1 9 1 8), secretar al Sfatului ţarii de la Chişinau, calitate in care a 
redactat actul Unirii. Este autorul volumelor de poezii Miresme 
din stepil ( 1922), Ţara mea ( 1 928), Pilstori de timpuri ( 1937), 
Metanii de luceferi ( 1 942). 

Cunoscator de fineţe al limbilor rusa şi slavona, a tradus 
din Puşkin ( Ţiganii, Evgheni Oneghin, cu un eseu introductiv 
de Perpessicius etc.) şi din poeţii moderni ruşi (Aiexandr Blok, 
C. D. Balmont, Serghei Esenin, Valeri Briusov etc.). Este, de 
asemenea, autorul unor importante culegeri de folclor: Cântece 
din Basarabia, vol. l ,  Chişinau, 192 1 ,  Craiova, 1928. 

Prieten cu A. Vlahuţa, Ion Buzdugan a fost unul dintre cei 
dintâi membri ai Academiei Bârladene, societate infiintata in 
1 9 1 5  de catre poetul G. Tutoveanu, etnologul Tudor Pamfile şi 
preotul publicist Toma Chiricuţa. 

Erou al unirii Basarabiei cu patria 
mama, scriitorul Ion Buzdugan ( 1 887-
1967) ramâne totuşi un uitat şi, ceea ce c 
mai trist, uitat chiar in zilele noastre, când 
istoria provinciilor româneşti rapite este 
intoarsa pe o parte şi pe alta. 

Lectura pasiva. Reverie istorica . . .  
Deşi a trait opt decenii şi a dus o 

existenţa d iscreta, destinul lu i  se 
recomanda prin zbaterea sublima din ziua 
de 27 martie 1 9 1 8, când a redactat şi a citit 
în Sfatul ţarii de la Chişinau, al carui 
secretar era, moţiunea de unire cu ţara. 

Autocratul de la Petersburg 
interzisese de mult limba româna, limba 
materna, în şcolile basarabene. În anii care 
au premers unirea, Ion Buzdugan a dus o 
lupta viguroasa pentru redeşteptarea 
conştiinţei nationale, în presa, dar mai ales 
în mediul invaţatoresc, naclait  in 
complacerea ruseasca şi speriat de 
schimbarile propuse. 

Ele nu constau, de altfel, din altceva 
decât în revenirea la viaţa nationala, 
naruita dupa rapirea din 1 8 1 2  şi inlocuita 
cu forme de viaţa ruseasca, printr-o 
slavizare dirijata de sus. Exortaţiile sale 
de la congresul invaţatorilor din primavara 
anului 1 9 1 7, când dovedeşte românitatea 
"limbii moldoveneşti" citind din Biblia lui 
Şerban Cantacuzino şi pledeaza pentru 
introducerea alfabetului latin în locul celui 
rusesc, se cuvine sa fie considerate 
admirabile forme pregatitoare - deşi 
dramatice - ale unirii cu patria, unire ce nu 
avea sa intârzie decât câteva luni. Supusa 
traumei permanente a rusificarii, impletita 
cu tehnicile uitarii obârşi ilor, tehnici in 
care ruşii sunt experti, obosita de razboi, 
descurajata şi chiar speriata, invatatori mea 
basarabeana a fost cuprinsa de tulburare 
in faţa propunerilor fireşti ale lui Ion 
Bu

.
zdugan .  Ea deprinsese dulceaţa 

jugului, caci exista o astfel de convenabila 
inertie. Coabitarea cu slavii trezeşte nu
ştiu-ce potenţialitaţi aţipite in sufletul ce 
se poate odihni şi prin frivoli tate. 
Complementare, mizeriile dintr-o parte şi 
din cealalta intra în rezonanta şi vibreaza 
placut. . .  

L-am cunoscut in dupa-amiaza zilei 
de 27 mai 1956. Colindam cu prietenul 
meu mai vârstnic, poetul şi istoricul literar 
G. G. Ursu ( 1 9 1 1- 1980), aleile umbroase 
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ale cimitirului Bclu, reconstituind relaţiile 
dintre diferiţ i i  contemporani ai lu i  
Eminescu, prieteni sau adversari, care-şi 
dorm somnul de veci în acest ţintirim 
cuminte, ca sa folosesc versul lu i  
Perpessicius, cu a i  lui rilposaţi de treabil . . .  
G. G. Ursu îşi elabora cartea, ramasa 
netiparita, Eminescu in necropola 
Capitalei. Toţi contemporani i  
Luceajdrului murisera, c u  exceptia unuia 
singur, inginerul Dimitrie Şt. Emilian, cu 
care G. G. Ursu se împrietenise. Fiu al 
Corneliei Emilian, femeia de excepţie care 
s-a implicat în lupta împotriva bolii lui 
Eminescu, Dimitrie Şt. Emilian locuia pe 
strada M. Eminescu 1 4, unde era vizitat 
uneori de prietenul meu. Inginerul îşi 
aducea aminte când, copil, asistase în 
locuinţa parintilor sai din Botoşani, in anul 
1 877, la examinarea lui Eminescu de catre 
doctorul Francisc lszac. 

În acea dupa-amiaza de mai ,  ne 
întorceam spre aleea centrala ca sa ieşim 
din cimitir când, pe o banca din faţa mai 
mult sofisticatului decât incifratului 
mausoleu al Iuliei Hasdeu, ne întâmpina 
zâmbind un batrân inalt, viguros şi vioi. 

- Uite-1, draga, pe unul dintre primii 
membri ai Academiei Bârladene, marele 
basarabean Ion Buzdugan, prietenul lui 
Vlahuta ' Îmi  şopti G .  G .  Ursu care, 
apropiindu-se, ma prezenta cu sobrietate. 

Ion Buzdugan se ridica în picioare, 
îmi strânse mâna cu o putere ciobaneasca 
şi nu mi-o lasa pâna nu-mi scotoci cu 
privirea blajina strafundurile. 

- Înca un luceafar!  îmi zise cu 
seriozitate. 

Convins ca-mi adreseaza un 
encomion de circumstanta, i-am raspuns, 
emoţionat totuşi, cu versul lui Eminescu: 

- Multe bat la poarta vieţii . . .  
- De pe-acuma te gândeşti la asta?' 

Ma certa noua mea cunoştinta. 
Ne-am reluat în trei pl imbarea pe 

aleile cuprinse de inserare. Batrânul 
revarsa asupra mea valul cald al unei 
amiciţii pe care n-o justifica decât tinereţea 
şi figura mea luminoasa. La desparţi re, avea 
sa ma indemne sa-I vizitez acasa, in Vitan, 
pe strada Vlad Judeţul 2 1 ,  ceea ce aveam 
sa şi fac în nenumarate rânduri. 

- Sa-mi spui "moş Nicu", nu domnule 
Buzdugan, doar îmi eşti nepot sufletesc! 

Taina poetului Ion BUZDUGAN 

Din acel moment, el moş Nicu a ramas, 
iar eu nepotul. .. Şi într-adevar am trecut 
pentru multi drept nepot al lui, dovada ca 
Virgil Carianopol, in volumul de amintiri 
literare, vorbeşte de înrudirea mea cu poetul 
basarabean ca despre o certitudine ... For
mula aceasta de adresare era în fond şi o 
strategema, deoarece justifica întâlnirilc 
noastre şi le apara de primejdia hcruvimului 
negru cu ochi multi aflat pretutindenea . . .  

Tocmai îl vizi tam la Bârlad pc 
batrânul poet G. Tutoveanu, de numele 
caruia ramân legate inceputurile li terare 
ale poetului basarabean. Cu o sete 
proiectata retrospectiv, Ion Buzdugan ma 
ruga sa-i reproduc, daca pot, cuvânt cu 
cuvânt tot ce mi-a povestit G. Tutoveanu 
despre cei doi Ştefani ce i-au fost prieteni 
la inceputul veacului: Şt. O. Iosif şi Ştefan 
Petrica. Ma indemna sa iau note dupa orice 
întâlnire de interes artistic; în ceea ce-l 
priveşte, regreta ca n-a însemnat niciun 
rând dupa întrevederile cu A. Vlahuţa, pe 
care îl diviniza, şi cu Octavian Goga. Ma 
sflitui sa ţin un jurnal şi sa nu ma încred în 
memorie, miza coruptibila a medicilor . . .  Şi 
pentru a da cât de cât satisfacţie studentului 
in medicina ce eram, îmi impartasi 
ingrijorarea legata de setea de aer şi de 
sufocarile ce-l chinuiau noaptea. 

Cu toata diferenţa de vârsta ce ne 
separa, s-a infiripat între noi o prietenie 
care a ţinut pâna la moartea lui. Au existat 
perioade când vorbeam seara de seara la 
telefon. El a fost cel care m-a sunat primul 
într-o noapte de primavara ca sa-mi 
comunice ştirea morţii lui Tudor Vianu, 
prieten de pe vremea colaborarii 
amândurora la Gândirea. l-am cunoscut 
bâtrâna mama, Ecaterina, aproape 
centenara, şi patru din cele şapte surori, 
dintre care, ultima, Eleonora, s-a prapadit 
în 1995. Cu nepoţii lui, Eugen şi Gina, sunt 
şi astazi prieten. Când a împlinit 70 de ani, 
i-am flicut surpriza de a-1 vizita împreuna 

1887-1967 

cu prietenii mei scriitori, G. G. Ursu şi Ion 
Larian Postolache, care a facut atunci şi 
fotografi i .  Trecuse marele val al 
persecuţ i ilor comuniste şi, fara sa se 
afişeze, ieşea totuşi în lume şi-i primea pc 
puţinii prieteni, ce aveau curajul s-o faca, 
în casuta lui pitita în fundul gradinii cu 
arbori înalţi ce-o faceau şi mai mica. Între 
1 948 şi 1 95 1 ,  traise ascuns în podul 
chiliilor Episcopiei din Blaj, obladuit de 
episcopul 1. Suciu, care avea sa faca ani 
grei de puşcarie sub comunişti . . .  Apoi la 
mânastirea Tauni de lânga Târnava Mica, 
la Târgu-Mureş, la Bujoreni lânga 
Râmnicu Vâlcea şi la Polovraci. Îşi lasase 
barba, purta ţoale şi umbla cu traista-n bat 
asemenea calugarilor calatori de 
odinioara. Oricum, tot mai bine decât Pan 
Halippa, vicepreşedintele Sfatului Ţarii în 
1 9 1 8, care, dupa doi ani petrecuţi la  
inchisoarea din Sighet, era livrat Siberiei 
ca "tradator al Ţarii Sovietice" ... Carnii 
Petrescu î i  ramasese prieten intim: în 
timpul razboiului, poetul basarabean îi 
salvase viata, scoţându-1 de sub pamântul 
ce cazuse peste el dupa explozia unui 
obuz . . .  Prieten bun fusese şi cu A l .  
Mateevici, despre care mi-a dictat unele 
pagini de amintiri, târziu, când se afla 
internat la Institutul oncologie. În aceasta 
perioada de imobilizare, ma ruga sa-i trans
mit unele mesaje verbale lui Perpessicius, 
prieten admirat cum nu se mai poate ("Ti tu 
Maiorescu al zilelor noastre", cum ii 
spunea in scrisorile catre mine). Criticul îi 
elabora prefata la excelenta traducere a lui 
Evgheni Oneghin de Puşkin, ieşi ta de sub 
tipar indata dupa incetarea din viata a 
talmacitorului . . .  

Pr iv ind  foarte de sus natura 
omeneasca, firea basarabeni lor refugiati în 
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Taina poetului Ion BUZDUGAN 

Vechiul Regat se alege in doua registre 
clare. Una este firea tare, afisata, lustruita 
perfect pc piatra incercari lor, uşor 
cosmopolita, dând iluzia ca se articuleaza 
prin muchii cu ambianta, din core aluneca 
insa cu succes oricând ii sta in vrcre. 
Dcprinzând reflexele suprafeţei, ea nu mai 
da voie Jauntrului sa iasa lesne in afara, 
miezul ramânând fie neexprimat, fie 
atrofiat: nu poţi şti . .  Fundamental 
neincrezatori, cu gustul modernitatii şi 
diplomati, ei pot fi ceea ce s-ar putea numi 
virtuozi ai vieţii ... Alta tire este cea in care 
Jauntrul urca spre afara, se armonizeaza cu 
exterioritatea şi innobilcaza intreaga fiinţa 
cu dulceaţa molateca a adâncuritor. 
Îngreuiaţi de istoria proprie, a neamului 
ori a imprejurari lor de viaţa, candizi pâna 
la o vulnerabilitate din care-i salveaza 
numai Dumnezeu sau norocul, ei sunt buni 
pâna la dilacerarea expresiei personale şi 
înţelegatori pâna la placiditate. Însa in 
momentele de problematizare, cinstea lor 
arata o fermitate de bazall şi curajul le poate 
fi de-a dreptul ero ic .  Fundamental 
increzatori, morali şi cucernici, ei primesc 
loviturile vietii, care îi adânccsc in pro
pria bunatate, înţelegere şi iertare. 

Acestei de a doua firi ii apartinea Ion 
Buzdugan. 

Taina de care vreau sa vorbesc, şi pe 
care el  a ascuns-o cât  a trait,  mi-a  
destainuit-o in ultima luna de viata. Ea ţine 
de eroismul sufletului sau. Mi-a destainuit-o 
încredinţat ca insemnatatea ei va spori pe 
masura largirii perspectivelor timpului şi 
a împl in ir i i  nationale.  C u  aceleaşi 
simtaminte, ta care se adauga datoria 
morala, o fac şi eu astazi cunoscuta. Ea va 
spori aureola de patriot a poetului ce 
folosea în tinerete pseudonimul literar Ni ca 
Românaş, contribuind la elucidarea unei 
probleme de istorie. 

Ofiţer in armata rusa prezenta pe 
teritoriul românesc in iarna anilor 1 9 1 6-
1 9 1 7  şi aliata noua in prima conflagratie 
mondiala, Ion Buzdugan lua parte la 
intâlnirile amintitei Academii Bârladene, 
societate literara ce fusese intemeiata la 1 
mai 1 9 1 5 , la Bârlad, de catre poetul 
G.Tutoveanu, folcloristul Tudor Pamfile şi 
preotul publicist Toma Chiricuta, avându-1 
preşedinte de onoare pe A. Vlahuţa . . .  
(Treizeci deani mai  tarziu, in  1 945 deci, 
Toma Chiricuţa avea sa fie arestat din cauza 
trimiterii la ONU a unui memoriu de pro
test impotriva rapir i i  de catre ruşi a 
vechiului teritoriu românesc al Basarabiei, 
memoriu ce a lllcut cale intoarsa ajungând 
în mâinile cui nu trebuia . . .  ). În 1 9 1 7, 
A.Vlahuţa se refugiase de la Dragosloveni 
la Bârlad. Aici poposise in casa profesorului 
de muzica Eugeniu Bulbuc de pe 
Bulevardul Epureanu, tragând, in ograda 
cu iarba de pe dâmb, caruta sub al carei 
coviltir îşi carase comoara: pânze)e lui 
Grigorescu . . .  Prin poezia lui, Ion Buzdugan 
aducea un aer cu prospcţimi de stepa, iuţi 
şi aromate, in atmosfera de iri zari junimiste 
de la Bârlad, turmentata doar de zbuciumul 
sufletului naţional ranit, rasfrânt in poezia 

lu i  A .  Vlahuţa, G. Tutoveanu şi V. 
Voiculescu, aflat aici. În afara de aceasta, 
poetul basarabean, care facuse studii 
superioare in Rusia, venea cu noutatea 
pocţiolor ruşi modemi. El ii cunoscuse pe 
cei mai insemna)i poeţi simbolişti ruşi ,  
Valeri Briusov, A. Blok, C. D. Balmont, din 
care ulterior a şi tradus, şi legase o strânsa 
prietenie cu poetul ucrainian !van Franko, 
impreuna cu care, la un moment dat, 
impartise odaia din capitala imperiului. 
Poetul basarabean mi-a recital in mai multe 
rânduri crâmpeie din poezia religioasa a 
lui !van Franko. El cunoştea in adâncime 
nu numai rusa, ci şi limbile ucraineana şi 
slava veche. 

Circulând in Moldova cu treburi ale 
armatei sale şi dorind sa cunoasca mediul 
scriitoricesc din Iaşii refugiului,  Ion 
Buzdugan se duce, inarmat cu o scrisoare 
de recomandare de la G. Tutoveanu, sa-I 
cunoasca pc A. Vlahuţa, plecat intre timp 
de la Bârlad la Iaşi, unde lucra fiica lui 
voluntar la un spital de ranit i .  Ţinea 
negreşit sa-I cunoasca pe "cel mai bun 
român şi scriitor al României", cum avea 
sa-I numeasca într-o scrisoare trimisa din 
laşi, la 1 9  februarie 1 9 1 7, lui G. Tutoveanu 
la Bârlad. Vlahuţa locuia pe strada Toma 
Cosma, la profesorul !. Gavanescu, fratele 
generalului, în fata Scolii normale de fete. 
Implicat în rosturi le razboiului şi ale pacii, 
1. Gavancscu avea sa devina peste un an 
membru in Consiliul Naţional Român de 
la Paris si apoi preşedintele Coloniei 
Române de aici. Prietenul şi oaspetele lui, 
Vlahuţa, era in acel moment confiscat in 
odaie, şi chiar la pal de o gripa severa, dar 
ochii  lui "negri şi pl ini  de foc" I-au 
descusut pc tânarul poet-ofiţer asupra 
mersului Academiei de la Bârlad, ce se 
infiripase în urma cu doi ani sub privirile 
lui blajine şi obosite. 

Ramânând mai multa vreme in 
Capitala Moldovei, Ion Buzdugan a legat 
prietenie cu o seama de mari scriitori 
români, ca N i colae Iorga, Mihai l  
Sadoveanu, Octavian Goga, Nichifor 
Crainic şi  Barbu Delavrancea, pe adresa 
caruia si primea de altfel corespondenta: 
redactia z iarului  România, strada 
Lapuşneanu 33. 

c 
� L---------------------------� 

Dar ofiterul rus care era românul Ion 
Buzdugan afla, spre sfârşitul anului 1 9 1 7, 
un fapt cutremurator. Deşi al iat al 
României, comandamentul armatei ruseşti 
punea la cale, prin sovietul corpului de 
armal3 de la Socola, centru al agitaţiilor 
bolşevice din Moldova şi al delabrarii roşii 
a rosturi lor razboiului, cucerirea prin arme 
a gamizoanei româneşti, asasinarea regelui 
Ferdinand şi a familiei regale şi instaurarea 
republ ic i i  comuniste. Aflat in posesia 
planului exact al sinistrelor operaţiuni şi 
mai ales a datei, care era extrem de aproape 
şi aleasa intr-un moment de maxima sleire 
a tarii, Ion Buzdugan ia o hotarâre pe cât 
de primejdioasa, pe atât de prompta: 
aducerea la cunoştinţa regelui a planului 
complotiştilor. Sllltuindu-se cu o singura 
persoana, eruditul profesor Ştefan 
Berechet, se duce, singur şi lllra sa intârzie 
nicio clipa, atunci in cursul nopţii, la 
Nicolae Iorga. Marele istoric lucra, la acea 
ora foarte inaintata, in redacţia Neamului 
românesc, de pe strada Lapuşneanu, foarte 
aproape de Palat. Adânc tulburat de ştirea 
pe care i-a împartaşit-o, Iorga a izbucnit in 
lacrimi şi a dat sa-i sarute mâinile ... Au 
plecat pe loc la primul ministru, Ionel 
Bratianu. Trezit din somn, acesta i-a 
întâmpinat cu un halat zvârlit pe umeri şi 
cu fesul pe cap. În urma unei consllltuiri 
scurte, Bratianu a luat hotarârea sa mearga 
la rege cu ostaşul basarabean, atunci, in 
toiul nopt i i .  Cum sa introduca insa in 
locuinta regelui, noaptea, un ofiţer rus?' 
Batrânul poet îşi aducea aminte ca, în 
discuţia lui Iorga cu Bratianu, survenea un 
cuvânt pc care nu-l cunoştea impostor . .  
Cei doi se temeau ca actul de fidelitate 
patriotica al lui Ion Buzdugan sa nu treaca 
în ochii suveranului drept o provocare. În 
consecinţa, Bratianu i-a dat o caciula, i-a 

pus un palton peste straiele militare ruseşti 
şi au plecat la rege. Îngrijorat dar mulţumit, 
regele a luat pc loc masurile cuvenite, atât 
in privinta d is locarii obiectivelor 
strategice, a dejucarii conspiraţiei cât şi a 
apararii familiei regale. În plina noapte s-a 
tinut o şedinţa urgenta a Consiliului de 
miniştri. 

La intrebarea regelui Ferdinand, 
privitoare la recompensa, poetul a avut 
urmatorul raspuns extraordinar: 

- O rog pe Majestatea Voastra sa dea, 
cât se poate de repede, o proclamatie catre 
front prin care sa asigure plugarii din 
tranşee ca vor primi pamânt' 

Nimic pentru el! 
O singura replica, suficienta pentru 

a-1 aşeza in rândul marilor patrioţi ai 
neamului nostru . . .  

Promisiunea de improprietarire avea 
sa fie respectata cu onoare într-adevar re
gala ... Nu e deloc excesiv sa credem ca in 
luarea hotarârii de improprietarire, a carei 
geneza e mai complexa, un cuvânt greu 1-a 
avut şi poetul. 

Prin idealitatea sublima a faptei de 
'care s-a lllcut vrednic Ion Buzdugan, se 
explica dragostea pe care i-a purtat-o 
Nicolae Iorga. Exista o prefata din 1 920 a 
savantului la volumul de poezii Miresme 
din stepil al lui Ion Buzdugan, pierduta 
prin editura în imprejurari de care nu era 
strain Mihail Dragomirescu. Recuperata de 
autor dupa aparitia cartii, prefata a fost 
tiparita de mine in miscelaneul Bârladul 
odinioaril ii astilzi, III, 1 984, p. 504, dupa 
o copie daruita de poet. În ea, Nicolae Iorga 
face aluzie la acest eveniment ramas 
criptic :  ",mi ami ntesc de ostaşul 
basarabean rasarit de-odata în casa mea ... " 

Taina a fost tinuta atât dintr-o 
înţelepciune pe care, de pilda, un Ion 
Incuie), preşedintele Sfatului Tarii, nu ar 
fi avut-o, cât şi din sfiala poetului de a 
vorbi despre sine . . .  

Iar daca, atâta t imp cât a trait, 
adevaru l ,  care înfrânge totuşi orice 
discreţie, nu a spart crusta de imagini false 
privitoare la blândul, inteleptul şi adâncul 
Ion Buzdugan, imagini  create de 
politicianismul Vechiului Regat pe osatura 
caricaturilor lui Aurel Dragoş, adevarul 
spus iese totuşi la iveala pâna la urma. Ca 
lucrurile s-au petrecut aşa, sta marturia 
formulata in aceiaşi termeni de Nichifor 
Crainic, dupa intoarcerea din lunga lui 
recluziune, intr-o întâlnire cu mine şi in 
mai multe cu poetul Ion Larian Postolache, 
vechiul meu prieten mai vârstnic. 

C. D. ZELETIN 
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Mizanscena unui mit • Robert Capa 

1. Muzeul de Arril al Centrului 
Internaţional de Cultura şi Arte "George 
Apostu" din Bacau a expus, în februarie 
curent, câteva zeci de fotografii care aparţin 
Muzeului Maghiar de Arril Fotograficit din 
Kecskemet, act realizat în colaborare cu 
Centrul de Culturii Arcuş. Imaginile au fost 
lltcute, în preajma mijlocului de veac tocmai 
trecut, prin obiectivul celui mai cunoscut 
dintre fotografii de razboi, Robert Capa. 

Acesta, pe nume Endre Emo Friedmann, 
este evreu nascut la Budapesta în anul 1913 .  
Pleaca la  Berlin în  1932 ş i ,  mai departe, la 
Paris, în 1 933, studiaza ştiintele politice, este 
de stânga, fotografiaza pentru diferite reviste. 
Mai cunoscuta, din aceasta prima perioada, 
este fotografia lui Lev Troţki, nu tocmai 
reuşita din punct de vedere tehnic, dar în 
care se întrevede tipul de compoziţie (şi 
stranie afinitate cu personajul din poza) pe 
care îl va practica pâna la ultimul cadru. 

Va imortaliza pe filmul cu sare de argint 
Razboiul Civil din Spania, Razboiul Sine
Japonez, Al Doilea Razboi Mondial şi primul 
din Indochina. Va calatori şi fotografia, dupa 
razboi, în Uniunea Sovietica, Ungaria şi 
Israelul care se naştea în Palestina. A murit la 
Thai Binh, în Vietnam, în 1954, ucis de o 
mina, lânga camera obscuri! a aparatului de 
fotografiat. 

Il. Muerte di un mi/iciano 
A fost realizata în 1 936 şi este 

fotografia-icoana a razboiului dintre 
ti"anchişti şi loialişti. Puterea de reprezentare 
a acestei fotografii a fost deseori asemanata 
cu · Guernica lui Picasso. Arata un barbat în 
civil, dar înarmat şi având sectoarele pentru 
cartuşe la centiron. Este fotografia care 1-a 
consacrat pe Ca pa şi avea şi de ce. Civilul în 
camaşa lejera intra în raza obiectivului de 
la stânga spre dreapta, este imediat oprit de 
glonţ din avântul sau, cade, în contrasens, 
cu braţele desfacute şi picioarele bine 
sprijinite de marginea inferioara a fotografiei. 
O asemenea logica hollywoodiana a cucerit 
imediat şi, de ce nu, a contribuit la simpatia 
de care s-au bucurat (şi se bucura inca), în 
toata lumea, aproape romanticii loialişti 
spanioli. 

Perfecţiunea hollywoodiana a dus 
imediat la contestarea pasionata a reali taţii 
ilustrate de fotografie. Cu argumente şi 
contraargumente, cu reconstituiri, cu 
recunoaştcri, în sfărşit, cu desfaşurarea 
cronologica a luptelor şi lectura paralela a 
jurnalului de campanie al detaşamentului, 
cu identificarea loialistului în persoana lui 

24 
� 

Federico Borrcll Garcia, s-a hotarât de catre 
istorici ca fotografia este un fals. Dar ce fals, 
un fals care a lltcut atâta istorie. Povestea 
celebrei fotografi i ,  de fapt, povestea 
posteritatii acesteia este emblematica şi, 
într-un fel, are caracter profetic pentru tipul 
de civilizaţie postbelic, civilizaţie, a noastra, 
reconstruita pe puterea discretionara a 
imaginilor mecanice de a ilustra, definitiv, 
realitatea şi, subiacent, pe angoasa despre 
subceptibilitatea realitatii de a fi manipulata 
prin, aceleaşi, imagini mecanice (simbolic, 
în 1 936, apare cartea lui Walter Benjamin, 
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit, în 
româneşte, Opera de artit in era reproducerii 
mecanice ... ). 

Ill. Valiza mexicani! 
In 2007, dupa 70 de ani a aparut, 

miraculos, un set de rolc fotograficc (prin 
anii '70 ITatelc mai mic al lui Robert, Cornell 
Capa, invoca public întâmplarca 
miracolului, sperând în supravietuirea 
ipotetica a acestora) numite generic Valiza 
mexicaniJ, un set de ro le care, s-ar parea, vor 
lamuri definitiv iconografia Razboiului 
Civil. 

Noi ne-am imaginat expoziţia de 
Muzeul de arta drept ca o astfel de valiza, 
pentru ca purtam cu noi golemice muzee 
int11ginare, mereu nesigure, mereu incomplete 
şi uneori nefunctionale. Metafora acestei 
valize, despre speranţele asidue şi deziluziile 
inerente, am avut-o in minte când am privit 
fotografiile, de exemplu, cele lltcute în Ungaria 
postbelica. Acestea sunt fotografiile care 
circula cel mai pu�n în mediile virtuale şi ne 
erau aproape necunoscute şi trebuia sa fie 
vorba în ele de o Ungarie destul de apropiata 
de România de dupa razboi. Am vazut o 
Ungarie mutilata de razboi, în care 
comunismul se citeşte deja în sloganurile de 
pe calcane şi oameni, foarte mulţi oameni, 
care nu mai zâmbesc, dar macar nu plâng, 

IV Rear window 
Este numele fi lmului lui Alfred 

Hitchcock care porneşte de la povestea de 
dragoste dintre Ingrid Bergman şi Robert 
Ca pa. Fotograful se afla, la Paris, în 1945, la 
Ritz şi discuta cu Irwin Shaw despre calatoria 
în Israel. Pc scara cu covor roşu coboara 
frumoasa suedeza, aşa povesteşte lsabela 
Rossellini, fiica actriţei (şi a lui Roberto 
Rossellini), momentul întâlnirii dintre cei 
doi. Povestea intensa începe sa moara atunci 
când Capa se angajeaza ca fotograf la 

studiourile din Hollywood, lucrul aici i se 
parc plictisitor, în 1946, paraseşte platourile 
de filmare şi pe lngrid Bergman. 

Filmul lui Hitchcock (cu titlu inspirat 
în limba româna, În spatele ferestrei) vorbeşte 
despre un fotograf de succes odata, acum 
constrâns în urma unui accident sa. stea 
într-un scaun cu rotile. Fotograful, L.B. 
Jeffries, îşi petrece timpul spionându-şi 
vecinii cu ajutorul unui binoclu şi al unui 
tcleobicctiv: .. la fel, Robert Capa pe 
platourile de filmare . . .  , fotografiindu-i, 
neputincios, pe adevaratii actanţi ai zilei. 

V. Avatarurile unui pseudonim 
in 1934, Endre Erno Andre Friedman 

devine Robert Capa. Ilustru necunoscut, la 
Paris, fotograful îşi cauta cu înfrigurare un 
nume de scena, Capa i se pare destul de 
apropiat de (Frank) Capra, un nume foarte 
cunoscut în cinematografele interbelice din 
America şi Europa şi din numele regizorului 
de origine italiana spera sa primeasca un strop 
de faima şi tânarul fotograf. 

Pseudonimul acesta mai are o cheie, 
poate chiar doua. Capa, capa, inseamna, în 
limba maghiara, rechin, aceasta era şi porecla 
de şcolar a lui Endre Emo Friedman. Altfel, 
capa, cappa, este piesa vestimentara 
distinctiva pentru spadasini. Antropologii 
vorbesc despre schimbarea destinului odata 
cu schimabrea numelui şi ni se pare legitim 
sa identificam note noi în personalitatea 
asumata de evreul maghiar, Endre Emo 
Fricdman. Sa urmarim în fotografiile lui 
curajul nebunesc (dacii o fotografie nu este 
destul de bunii. nu ai fost destul de aproape 
este dictonul care 1-a lltcut celebru), contacul 
nemijlocit cu subiectul (uneori frizeaza 
dimensiunile tactilitaţii epidermice), acestea 
asociate cu eleganţa exprimarii (nota a fost 
mereu evidentiata de critici ca diferenta spe
cifica a fotografiilor lui Capa). 

VI. Peste cortină 
A russian journal with pictures by 

Robert Capa este o carte cu poze scrisa de 
John Steinbeck şi urmareşte(pentru New York 
Herald Tribune) cu verva şi umor periplul 
celor doi, scriitorul şi fotograful, prin Rusia, 
Ucraina şi Georgia. Au vrut o carte care sa se 
ridice deasupra obsesiilor de tip ideologic, 
una care sa nareze cu sinceritate cotidianul 
sovietic şi, spun cârcotaşii, Stalin i-a ajutat 
în acest sens. 

Dincoace şi dincolo de cortina de fier 
oamenii sunt esenţial aceiaşi. Dincolo beau 
vodca ignorând privirea ingaduitoare a 
tiltucului. Femeile gruzine culeg liniştite 
frunze de ceai. Tancurile sovietice distruse 
de nemţi ruginesc pe câmpiile din jurul 
Stalingradului. 

VII. D-Day 
Curatorii au numit expoziţia "D-Day'' 

dupa numele de cod al operaţiunilor militare 
din Normandia, din 1944, şi însemnul este 
fericit ales întrucât marile teme ale creatiei 
lui Robert Capa se cuprind sub aceasta egida 

a Zilei Zilelor. Noi credem ca "D-Day'' este 
o meditaţie mai larga despre caracterul magic 
pe care îl avea culegerea de imagini de 
altadata şi fotografia strict contemporana, a 
noastra, dcmocratizata, abundenta, cu 
imagini banale culese fara efort şi care 
i nvadeaza exponenţial capacitatile de 
arhivare construite. 

Lucrarile lui Robert Capa reunile la 
Centrul "Apostu" din Bacau sunt poeme 
transparente despre emotia eroica a unui 
fotograf aflat chiar în mijlocul evenimentului 
relatat. În primele ore ale dimineţii de 6 iunie 
1 944, pe plaja normanda a supravietuit doar 
1 soldat din 10 debarcati. A supravieţuit şi 
Robert Capa. Eram cel mai elegant soldat 
de pe toatil plaja, ii marturisea, mai târziu, 
cu un fel straniu de umor, lui John Morris, 
fato-editorul de la Life. 

VIII. Un Faust cu surâs mefistofelic 
Teoria de imagini de la Muzeul de Artil 

Contemporanii a început, în mod 
semnificativ, cu celebra fotografie-portret 
realizata de Ruth Orkin. Din poza facuta în 
1952, ne priveşte un barbat pe care moartea 
nu 1-a ales niciodata cu sine, deşi el i s-a 
oferit cu imediatetc. Omul acesta, al carui 
zâmbet nu sfideaza semeni, pare ca a încheiat 
pactul cu diavolul. Faust (altadata, Capa se 
vedea pe sine ca un Don Quijote ... ), plecat sa 
scrie poemul cunoaşterii care ucide, primeşte 
de la Mefisto doar surâsul, surâsul pazitor 
care farmeca pâna şi moartea, pâna într-o zi, 
de 25 mai 1954. 

IX. Ultima fotografie 
In ultima fotografic soldaţii nu mai au 

chip, personajele lui Capa, de obicei mustind 
de omenesc, de prea-omenesc, sunt, aici 
la Thai Binh,  cu spatele spre n o i ,  
îndepartându-se. Capa este sfâşia! de 
explozia unei mine şi în camera obscură a 
ochiului sau intra lumina, mai multa lumina. 

lulian BUCUR 
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Aurel VLAD • schita de portret 

Între sculptorii afirmati şi  consacrati în ultimi le decenii, Aurel Vlad 
ocupa un loc bine definit şi greu de uzurpa!. În afara de Mircea Roman, 
niciun altul nu şi-a identificat atât de rapid şi de exact universul şi stilistica, 
dupa cum niciunul nu şi-a urmarit proiectul cu atâta rigoare. Deşi este în 
mod vadit un ciopli tor, cu o speciala sensibilitate pentru lemn, el nu a ocolit 
nici metalul, nici bronzul şi nici variantele lor industriale, un fel de 
scmiprcparate, cum ar fi tabla, de exemplu. Şi paradoxul lui începe tocmai 
aici, pentru ca deşi este un artist robust, din specia celor care viseaza monu
mental şi mcditcaza frust asupra materialului şi disponibilitatilor sale, Aurel 
Vlad şi-a construit personalitatea şi s-a impus în conştiinţa publica printr-un 
fel de arhitecturi ale vidului, de fi'ize realizate prin decupaj, la limita eposului 
etno-folcloric cu ironia ludica şi cu pietismul unui meşter de iconostase. 
Fara a fi eliminat cu totul ciopli rea - ca era prezenta macar în subsidiar atunci 
când sculptorul folosea lemnul -, dar şi fara a o solicita la nivelul reale lor sale 
disponibilitati, Vlad a redimensiona! în aceasta perioada o tehnica aproape 
ignorata şi mereu suspectata de a nu putea trece dincolo de pragul 
decorativului; anume decupajul sau, pe numele sau artizana!, traforajul. 
Stâlpi de tabla, de metal şi de lemn, compozitii complicate sau lesne de citit 
dintr-o singura privire, crochiuri antropo- şi zoomorfe sau glose pe marginea 
marilor teme ale figuratiei mistice şi-au gasit în aceasta umila practica a 
traforajului una dintre cele mai depline forme de exprimare. 

Dar, în acest proiect urmarit cu multa insistenta, A urei Vlad a lucrat de 
fapt cu o materie absenta, el s-a comportat ca un grafician care îmbina plinul 
cu golul şi separa prin contur diversele calitati ale spatiului. Siluetele umane, 
formele figurative sau abstracte şi obiectele însele, în ansamblul lor, erau 
mai curând nişte provocari ale memoriei, spalii nostalgice ale unei lumi 
disparute sau doar abil camunate. Riscul acestui univers fascinant, în care 
invenţia formala se amesteca în proportii aproape egale cu pofta fabulatorie 
şi cu o puternica aspiratie spirituala, era alimentat chiar de calitatile sale 
ncîndoielnice: eficacitate maxima în relatia cu privitorul, o vitalitate şi o 
inventivitate ieşite din comun şi o perfecta adecvare a tehnicii la specificul 
formelor. Dar dincolo de aceste coordonate pândca pericolul fixarii în maniera, 
al autocitarii şi al productiei în serie. 

Conştientizându-şi aceste capcane, sculptorul a simtit nevoia de a ieşi 
din propria lui formula şi chiar de a-şi parasi cârn pul stilistic impus în timp 
cu o neîndoielnica vigoare. Şi ca lucrurile s-au petrecut întocmai, o dovedesc 
succesivele expozitii şi monumente de for public din ultimii ani. Artistul 
şi-a revizuit radical perspectiva, şi-a schimbat tehnica şi, aparent, s-a desprins 
de toate enunţurile sale anterioare. El s-a întors la un figurativism oarecum 
clasic, la anatomismul explicit şi chiar la o forma brutala de antropocentrism. 
Tehnica decupajului a fost în totalitate înlocuita de aceea a cioplirii directe, 
iar cioplirea însaşi s-a transformat într-un fel de modelaj neconventional, 
gata oricând pentru a fi transpus în material definitiv. Însa ruptura decisiva 
este doar aparenta, pentru ca Aurel Vlad nu face decât sa-şi aprofundeze 
proiectul şi sa-şi urmareasca imperturbabil obsesiile. Grupurile de personaje 
expuse divers şi contextualizate moral în mai multe perspective, în care 
damnarea eroica a sclavilor lui Michelangelo se întâlneşte cu revoltcle şi cu 
dispcrarile expresioniste, deriva, de fapt, din programul deja cunoscut al 
sculptorului. Padurea de trupuri, fie ele de lemn sau, mai recent, de tabla 
nituita, surprinse în cele mai neaşteptate atitudini şi  expresii, care descarca 
enorme energii existenţiale, se naşte, în fond, din spatiile vide pe care Aurel 
Vlad le-a administrat fara încetare o perioada buna a creatiei sale. Toate 
siluetele sacrificate prin traforaj, eliminate ca substanta şi invocate doar ca 
potential ,  îşi  recupereaza acum corporalitatea, cresc pâna la 
supradimensionare şi se transforma în adevarati martori ai unei acuzari fara 
obiect precis. Umbra devine prezenta, ncgativul se materializeaza şi amprenta 
cterica îşi descopera sursa ei materiala. Gestul artistului, uşor de integrat în 
contextul istoriei imediate ca o forma de exorcism, este, în ultima instanta, 
acelaşi elogiu al fragilitatii pc care sculptorul 1-a facut fara încetare şi la 
capatul caruia sculptura înceteaza a mai fi o simpla conventie, pentru bunul 
motiv ca ea devine o forma în alta de intrupare. adica un moment de epifanie 
eroicd, daca. oximoronul nu este, cumva, prea agresiv. 

Pavel ŞUŞARĂ 
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(Re)prezentarea. Narcis şi postmodernii 

În 2010,  în cadrul programului ArtistNe(s)t, derulat de 
Centrul de Cultura Internaţional 

"
GeorgeApostu" din Bacau, 

în parteneriat cu 
"
Centre de creation choregraphique Trois 

C-L" din Luxemburg, coregrafii selecţionaţi pentru stagiile 
de rezidenţa de la Bacau şi Luxemburg au fost Gianfranco 
Celestino, Carmen Cotofana şi Ana Catalina Gubandru. În 
iunie, la Bacau, Gianfranco Celestino, Alessandra Coppola 
şi RajivanAyyappan - muzician şi artist vizual din India - au 
realizat o prezentare in formala a proiectului Travel Diaries
first stop: Bacău, Romania; spre sfârşitul lui octombrie, Ana 
Catalina Gubandru a propus publicului un performance, 
LAMUR - the mos/ beautiful 1 can. Cu un sprijin financiar 
oferit de Centrul 

"
GeorgeApostu 

.. 
, de Asociaţia ,,ArtistNe(s)r 

şi de Centrul Naţional al Dansului din Bucureşti, Carmen 
Cotofana a pregatit, în iulie 2010, pe durata rezidenţei la 
Luxemburg, proiectul Back to Zero/ questioning my body; 
în octombrie 201 O, acesta a fost prezentat la Centrul 

"
George 

Apostu ... 

Coregrafa îşi comenteaza spectacolul într-o nota 
obiectivata, de parodie cervantina la retorica genului eroic 
şi la ştiutele gesta medievale: "o batalie teribila, complexa, 
îndârji ta, cum nu s-a mai vazut nicaieri, niciodata. Unii spun 
ca ea (Carmen Cotofana - n.n.) a cazut de pe cal şi a murit sub 
copitele cailor propriilor sai oameni. Alţii, însa, afirma ca ea 
a fost ucisa cu lancea." Compozitia se intemeiaza pe o po
etica a intertextului şi deconstructiei, frecventa la 
postmodemi: ludicul, ironia, referinţa istorica, aluzia inter
culturala, mixajul de limbaje artistice (dans, declamaţie 
teatrala), de registre de expresie (adresare familiara sau oratorie 
ilara, în care se amesteca vocea tribunului cu tonalitatea 
sibilinica a teoreticianului), fragilizarea graniţelor dintre 
realitate şi ficţiune, dintre scena şi public. Compoziţia e dublu 
codificata: referenţial, istoric - prin afişarea unor structuri 
expresive preexistente - şi metadiscursiv, prin comentarea 
acestora, însoţita de un 

"
efect de distanţare" a la Brecht. 

Într-un cod metaficţional, alternativ ordinii mimesisului, 
Carmen Cotofana schiţeaza un discurs critic, în care ia 
distanţa (cu tandreţe, e adevarat) de propriul corp(us) şi de 
retoricile genului. Dincolo de convenţia conjuncturala a 
parodicului - care nu e, aşa cum se crede, neaparat peiorativa, 
ramânând însa obligatoriu intertextuala - se întrevede 
pasiunea coregrafei pentru o profesie (sau pentru dans, în tot 
cazul) care se dovedeşte, în ceea ce-o priveşte, vocaţie. 

One-woman show, Back /o Zero/ questioning my body 
mizeaza pe deconstrucţia unor structuri discursive - mostre 
de expresie corporala - desprinse (mai degraba aleatoriu) din 
istoria dansului. Spectacolul e, cum spuneam, (inca) o 
variaţiune pe tema reprezentarii - şi a prezenţei scenice a 
corpului -, supralicitata de postmodemi. O mizanscena a 
scenei înseşi, dramatizare a receptării 

"
din interior" (din 

interiorul breslei), cu decuparea unor mijloace de expresie 
supuse validarii prin recontextualizare: dans clasic, balet 
romantic sau dans expresionist adus în contemporaneitate, 
coregrafie indiana într-o varianta duios-parodica, de 
Hollywood - aluzie probabil la telenovela ultimilor ani, dupa 
voga lui Raj Kapoor, de acum câteva decenii. Personajul 
spectacolului este dansul cu istoria, practicile şi reprezentarile 
lui - sedimentare a unor tehnici ale corpului, marcate cul
tural şi codificate estetic; acestea, în relaţie cu subiectivitatea 
artistului, cu istoria lui personala şi cu cea a publicului aflat 
la interferenţa unor paradigme şi repere de interpretare mul
tiple: clasic/ (post)modem, Est/ Vest, vizual/ proprioceptiv, 
(lectura) 

"
inocenta"/ critica, estetic/ ideologic (reprezentare/ 

ideologie), referenţial/ discursiv (discursiv/ metadiscursiv), 
fictional/ metaficţional, identificare/ distanţare etc. Obiectul 
acestei reconsiderari - "chestionari" - este o arheologie a 
(re)prezentarii culturale a corpului. 

În ciuda rezervei declarate faţa de "concepte" şi "clişee", 
coregrafa alcatuieşte o microantologie adnotata a dansului, 
dintr-un inventar de prefabricate (kinezice şi ideologice). 
Ca în atâtea compoziţii postmodeme - ba chiar mai dinainte, 
odata cu Cervantes, cu Meninele lui Velăzquez, cu 
Shakespeare şi Calderon, cu Van Eyck şi Pirandello, cu mise 
en abîme şi 

"
teatrul în teatru", cu imaginea intertextuala şi 

autoreflexiva -, reprezentarea nu mai e doar un mijloc, o 
structura instrumentalizata de expresie, ci chiar obiectul cen
tral al reflecţiei. Sub ochii publicului, coregrafa comenteza, 
probeaza şi scutura de praf, ca pe nişte vechi piese de 
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garderoba, câteva roluri - ipoteze de existenta ficţionala - şi 
nişte modalitati de asumare a dansului: de placere, de 
virtuozitate, din vanitate chiar (cum o spune ea însaşi), de 
diletant, de profesionist, clasic sau modem. O defilare de 
roluri şi postUri faţa de care dansatoarea ia brechtian o distanta 
comentativa, critica. Se distanţeaza, nu mai pu�n. de critica 
însaşi, cu reflexul ei de a da mereu note; nu iarta nici demonul 
teoriei, nici kitschul deversat de multinaţionalashow-bizu/ui, 
care - lasa de înţeles Carmen Coţofana - transforma o 
identitate culturala într-un melting pot de sentimentalism 
vag exotic, 

"
indian" şi efecte Disneyland. (Partenera de scena 

într-o secvenţa bollywoodiana, mascata Tweety e trimisa 
finalmente la pubela, într-un ritual prescurtat de trecere a 
dans(ator)ului şi a reflecţiei despre dans la o alta categorie 
de maturitate artistica.) 

Carmen Cotofana îşi rezuma compoziţia printr-o ima
gine emblematica, Black Box, ceea ce, de obicei, desemneaza 
un mecanism al carui algoritm de functionare ramâne ocultat. 
Discursul coregrafie este el însuşi un Black Box, in masura în 
care constrângerile tehnice, estetice, ideologice la care se 
supune el ramân, de obicei, necunoscute publicului. Acesta 
vede spectacolul ca 

"
produs" finit şi mai putin orologeria 

lui interioara: alfabetul de expresie preexistent, presupozitiile 
coregrafului/ regizorului, deprinderile/ posibilitatile de 
manifestare corporala a dansa(c)torului, o anume retorica şi 
o combinatorica impusc de context sau de genul discursiv. 
Tocmai aceste implicituri acceptate ca doxa, adevaruri 

"
de 

la sine" înţelese, îşi propune Carmen Cotofana sa le dezvaluie 
- sa le "dedoxifice", sa le 

"
denaturalizeze", cum spune 

Hutcheon. Metafora centrala, Black Box, pe care intenţiona 
s-o proiecteze în spaţiul scenic printr-un decor de cortine 
negre - ceea ce însa a ramas la etapa dezideratului -, transpune 
în stil tehno vechea figura a Diavolului Şchiop din picarescul 
spaniol, ridicând acoperişurile caselor şi privind indiscret 
înauntru. Coregrafa, în schimb, face transparent cel de "al 
patrulea perete" din teatrul a / 'italienne; deschide astfel 
frontiera conventionala - bine aparata de poeticile clasice -
dintre sala şi scena; îşi invita publicul intr-un teritoriu per
sonal, proiecţie spaţiala a unui parcurs interior de decantare 
a unor principii de creaţie; de aici, referinţa intertextuala la 
traditia dansului. De altfel, coregrafa interactioneaza frecvent 
cu publicul, interpelând direct un spectator sau altul. Initial, 
adopta un aer de amfitrion care îşi primeşte oaspeţii; înalţa 
emotionata un pahar de plastic, pune o muzica de atmosfera, 
ne ţine putin de vorba, ca sa (se) sparga gheaţa, deschide 
dansul şi când party-ul (la care publicul 

"
participa" totuşi 

de pe scaunele din sala) pare a fi demarat mulţumitor, ne ia 
prin învaluire, cu o retrospectiva adnotata şi subiectiva, a 
istoriei dansului şi cu propria ei poveste. Ordinea po(i)eticilor 
coregrafice evocate nu corespunde cronologiei, ci memoriei 
subiective a autoarei şi unor necesare corelatii analitice, nu 
o data eliptice, ale expunerii. 

O secvenţa initiala, de imobilitate prelungita - un fel de 
blanc în discursul kinezic, similar tacerii în muzica sau ramei 
goale/ pânzei albe dintr-o expozitie. Ceea ce, în dansul 

contemporan, corespunde unui program estetic de renunţare 
la mişcarea vizibila, în favoarea unor tehnici corporalc de 
rafinare a perceptiei spectatorului şi de inducere a 
"introspecţiei proprioceptive" (Annie Suquct). Dând 
Cezarului şi inovatorilor ceea ce li se cuvine, Carmen 
Cotofana, în picioare, în faţa publicului, tace (pe cât posibil) 
imobila, cu deferenţa, pret de câteva secunde. Dar oboseşte 
de nemişcare, aşa ca schimba foaia şi anunţa:

"
( ... ) aş vrea sa 

revin la lucrul cel mai banal din viaţa mea, dansul". (
"
Ba

nal", adica nu altfel decât obişnuit, curent, vital, indispensabil 
pâna la dependenţa şi fara antidot.) Urmeaza o secventa 
previzibila de dans ca expresie (aproape) spontana. Dar rasare 
pe neaşteptate o întrebare problematica, seninatatea 
,,neconsciuta" se face tandari: "De ce dansez, pentru cine?". 
Recapituleaza selectiv ceea ce (se) danseaza şi incearca 
inutil pe fond, ca oricând c vorba de "blestemate chestiuni 
insolubile" - sa raspunda cumva. Recapituleaza poza au
gusta, de mare�e aulica, a la Louis XIV, din dansul clasic; 
gratia vaporoasa a Gisellei şi a baiete lor romantice. Schimba 
apoi radical registrul, evocând sonor şi kinezic - prin mişcari 
la sol, de angoasa şi defensiva - dansul expresionist şi, odata 
cu el, începuturile modem dance; o postura a dansatoarei 
aminteşte de o imagine - poate cea mai cunoscuta - a lui 
Mary Wigman, figura emblematica a dansului expresionist. 
Într-o alta secvenţa, asceza exercitiilor zilnice din sala de 
repetitii, reluate 

"
toata viaţa, toata viata, toata viaţa ... " se 

suprapune simbolisticii Calvarului, cu un trepied purtat in 
spate, pâna la prabuşire - acelaşi care mai inainte, închipuise 
bara din sala de exercitii. În aceeaşi nota de dedublare pa
rodica, interpreta pune masca oratorului este!, teoretizând 
patetic despre spectacolul de teatru; revenind in propria-i 
piele, îl sanctioneaza scurt şi fara menajamente: 

"
cut'", ca la 

montaj. Nu evita nici autoironia: solilocviul, 
"
rugaciunea" 

atipi ca şi promisiunea de performanţa facuta sieşi spre final. 

Aşadar coregrara ia la intrebari - "chestioneaza" - nu 
atât propriul corp, pe care nu-l supune neaparat unui test de 
aptitudini expresive sau abilitati tehnice, cât nişte sisteme 
de expresie prin care acesta capata o identitate/ codificare 
culturala. Compoziţia ei este o reflectie asupra producerii 
semnului coregrafie şi a investitii sale cu o semnificatie socio
estetica. 

Compozitia lui Carmen Coţofana se joaca pe linia 
subtire dintre viaţa şi scena, dintre realitate şi ficţiune; aceea 
pc care, confundând planurile, Don Quijote, devenit specta
tor, o incalca 

"
naiv", repezindu-se sa faca ordine in lumea 

poveştii dupa legile 
"
realului" şi zdrobind furios, înşelat (nu 

atât în aşteptari, cât in percepţii), papuşile de cârpa şi vis ale 
iluzionistului f'edro. 

În ceea ce propune sub un titlu promitator, LAMUR -
the mosi beautiful 1 can, Ana Catalina Gubandru, spre 
deosebire de Carmen Cotofana, da deplina consistenţa celui 
de 

"
al patrulea perete", consolidându-1 in plus, cu un set de 

interdictii şi norme care reglementeaza participarea la ex
periment. Între sala şi 

"
scena" se aşaza un panou opac, pe 

care s-a inscripţionat 
"

Iubeşte-ma'" şi dincolo de care 
spectatorii vor patrunde doar unul câte unul; de cealalta 
parte a "cortinei", se vor deplasa în sens trigonometric, de la 
intrare spre ieşire, conform sageti lor indicatoare instalate de 
coregrafa. Regulile jocului interzic fii marea sau fotografierea 
dincolo de panou. Pe durata experimentului, sala se împarte, 
aşadar, intre cel/ cea care se afla 

"
dincolo", in compania 

rezidentei şi ceilalti care privesc, reflecteaza, comenteaza, 
compara, apreciaza, protesteaza, zâmbesc, dau din umeri, 
gesticuleaza, delibereaza daca mai ramân sau pleaca etc. Pe 
scurt, spectacolul e dublu, ba chiar multiplu - voi incerca 
indata sa ma explic - şi, voit sau nu, coregrafei i-a ieşit o 
comedie ad hoc a receptarii, pe care spectatorii au jucat-o 
probabil înainte de a-şi da seama in ce film sunt şi ce rol au. 
Sigur, nu e singura miza a spectacolului, poate nici n-a fost 
aşa ceva in intenţia coregrafci. 

Spectacolul incepe, de fapt, de la titlul sau, interlexical 
şi intercultural. În prima parte, o imbraţişare de cuvinte 
franţuzeşti, topite intr-un metis pe care spectatorul român, 
deprins cu scrierea fonetica şi mai puţin bonjurist j-; 
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(Re)prezentarea. 
Narcis şi postmodernii 

vremuri, sa-I poata pronunta fara greş: l 'amour, le mur 
(peretele), poate mur, -e ("copt, coapta"), de unde formula 
mureme/11 rej/echi ("îndelung reflectat", "bine chibzuit"). 

În afara de spectacolul pc care îl/ şi-1 ofera asistenta, 
experimentul LAMUR înscamna un spectacol multiplicat 
dincolo de le mur; corcgrafa (se)joaca în mai multe feluri, pc 
care publicul e liber sa le aprecieze sau nu; dar nu arc cum sa 
nu le remarce. Corcgrafa se joaca, eventual, pe sine în 
interacţiunea cu spectatorul ;  îşi joaca "rolul" pc care-I 
reclama inevitabil orice situatie de comunicare. Îl ,joaca" 
sau "duce" - pc spectator, ofcrindu-i un singur spectacol, în 
timp ce-şi ofera ci înseşi multitudinea de "spectacole"/ 
experiente ale scrii. Corpul însuşi devine - laitmotiv 
postmodern - "scena", una proprioceptiva. E vorba de doua 
spectaco l e  s i m u l tane  pc care ş i  l e  ofera doua 
subiectivitati: artistul şi spectatorul ,  invitat şi protago
nist într-un pe1jormance initiat de primul. În spectacolul 
clasic, publicul priveşte din fotoliu, fara sa fie nevoie 
sa-I paraseasca decât, eventual, în pauza; aici, dimporiva, 
ca în atâtca creatii contemporane, spectatorul c pus în 
mişcare, se perinda intra şi exlramuros; mişcarea - teza 
repetata şi spcculata pâna la saturatie de postmoderni - e 
impl icata în actul percepţiei, ba chiar constitutiva 
acestuia. 

Una peste alta, LAMUR e un experiment privind 
percepţia, ,,ritualurile interactionale", (re)prezentarea şi, pâna 
la urma, ideea de spectacol Ca în multe alte peiformances 
postmodcrnc, "distanţa contemplativa" (Annie Suquet) a salii 
de spectacol c anulata; spectatorului i se cere o schimbare de 
.,rol" şi angajarea directa, într-o interacţiune hic et nunc. 
Registrul percepţiei se deplaseaza - ca adesea în dansul 
contemporan - de la vizual la proprioceptiv; astfel de 
explorari, mai curând estezice decât estetice, pot, în ciuda 
promisiunii lor de insolit, sa duca la o fundatura, nu la un 
rcviriment. Kandinsky a intuit-o înca din 1 9 1 2, odata cu 
afirmarea dansului modern: în "simtul interior al mişcarii", 
el vedea deopotriva "materia şi sfârşitul dansului care va 
urma". Dupa o suta de ani, profet ia lui sta, se pare, în picioare. 
A bon entendeur, salut.1 

N. POPA BLANARIU 

Breaking the Barriers 
• lmprove Access to Long Life Learning 

În perioada 1 7- 1 9  noiembrie 20 1 0, o delegaţie a Centrului de Cultura 
International "George Apostu" a participat la cea de-a treia întâlnire de lucru 
organizata la Paris, în cadrul unui proiect european de sprijinirc a învaţarii pc tot 
parcursul vieţii. Proiectul Breaking the Barriers - lmprove Access to Long Life 
Leaming este integrat unui program european de partencriate pentru învatare, 
G1undtvig Learning Partnership, finanţat de Direcţia Generala Educatie şi Cultura 
a Comisiei Europene. Proiectul este derulat în parteneriat de trei institutii: Universita 
per la Formazione Permanente dcgli Adulti "Giovanna Bossi Maramotti" din Ravenna 
(Italia), Association Paysage ct Patrimoinc sans Frontiere, Saint-Germain-en-Layc 
(Franţa) şi Centrul Internaţional de Cultura şi Arte "George Apostu" din Bacau. 

Din acest parteneriat deriva un volum colectiv, care va fi publicat pâna în luna 
iulie a acestui an, sub egida Universitatii "Giovanna Bossi Maramotti" din Ravcnna. 
Volumul reuneşte contribuţiile instituţiilor partcnerc, pc tcmatici subsumatc 
genericului proiectului şi convenite în cursul şedinţelor de lucru de la Paris; cu 
acelaşi prilej, s-au stabilit structura volumului şi alte detalii privind editarea, 
machetarea şi tiparirea sa. Volumul va fi multilingv, fiecare partener redactând în 
limba materna şi, de asemenea, în engleza secţiunea care-i revine. Tematica dezvoltata 
de echipa Centrului "George Apostu", în corelatie cu programele pe care le 
desfaşoara, vizeaza potentialul educativ şi dimensiunea interculturala a artelor 
vizuale, îndeosebi a artelor spectacolului; aceasta, cu atât mai mult cu cât programele 
derulate de Centru în ultimii şase ani, prin reteaua şi apoi, prin asociaţiaArtistNe(s}t, 
au dat publicului din Bacau posibilitatea întâlnirii cu artişti din SUA, Germania, 
Franţa, Elveţia, Luxemburg, Grecia, Italia, Noua Zcelanda, India, Israel. 

În seminarul inaugural de la Paris, fiecare instituţie partenera şi-a prezentat 
raportul de activitate, referitor la programele iniţiate în conformitate cu genericul 
proiectului. Raportul Centrului "George Apostu", expus de Maria lgnat, a fost urmat 
de un recital al actorul Stelian Preda - care a selectat, pentru acest prilej, un fragment 
din spectacolul Vieţile unui vis - şi de o interventie a actritei Firuţa Apctrci, de la 
Teatrul Bacovia. Din delegaţia Centrului, au fllcut parte, de asemenea, Doina Barbu, 
Gcorgcta Barbu, Anca Mihai la, Mari Bucur, Ioan Mitrca, Radu Nastasc, Nicoleta 
Popa. 

Gazdele, dupa specificul asociatiei pe care o reprezinta, au initiat un seminar la 
Muzeul Albert Kahn din Paris. Amenajat în aer liber - cu insertii pcisagistice şi 
referinte la diverse culturi ale lumii -, muzeul poate ilustra ideea interculturalitaţii, 
prin dialogul implicit al acelor zone culturale pe care le evoca "artele gradinii", 
relevante pentru un anume mod de gândire (gradina franceza, engleza, japoneza 
etc.). A trece de la una la alta e un fel de "ocol al Pământului" în rezumat. Ideea de 
interculturalitate se proiecteaza astfel - se înradacincaza chiar - într-un spaţiu concret, 
pierzându-şi alura exsangua, de cabinet. 

Proiectul Breaking the Barriers - lmprove Access to Long Life Leaming va 
continua pâna în luna iulie 20 I l .  

- ��" 
Ld�lo11r L�•rnin« Pro�t•.amme 

Nicoleta POPABLANARIU 
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Grigore Vieru, poet-simbol al 
Basarabiei, unul dintre cei mai populari şi 
iubiţ i  poeţi contemporani rasarit din 

"copacul Eminescu"(Lucian Blaga), este 
perceput îndeobşte ca "vârful de lance" al 
mişcarii de renaştere culturala, al luptei 
pentru limba, istorie şi  neam a românilor 
basarabeni. El însuşi afirma ca istoria i-a 
dictat aceasta ("Eu nu sunt un luptator. M-a 
urcat pe baricade durerea din sufletul meu şi 
nevoile. Eu sunt o fire mai mult dra
matica ... "). Lui i se datoreaza readucerea 
lui Eminescu în spaţiul public basarabean 
într-o perioada de crunta sovietizare şi 
"moldovenizare", poemul sau Legământ 
( 1 964) delimitând începutul acestui proces 
de regasire identitara. În zâmbetul blând 
revarsat peste lume, în simplitatea profunda, 
în întreaga fiinţa sensibila oglindita în cuvânt 
stau forţa şi taria afirmate în toata opera sa, în 
toata viaţa sa, pe linia modelului eminescian 
atât de "lucrator" în Basarabia. Vieru însuşi 
marturiseşte ca face parte din "cea mai tragica 
generaţie de scriitori" care a avut acces la 
cartea româneasca foarte târziu şi ca el însuşi 
a intrat în posesia unui volum de versuri de 

,_ _____ __.:.::..::...::._:....=::_ ____ _. ,_, Eminescu abia în timpul studenţ i e i .  
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Confesiunea lui este, poate, unul dintre cele 
mai emoţionante şi pline de miez gânduri 
despre Eminescu ("Cred ca aveam 19 ani 
când am vazut şi am luat în mâna cartea sa. 
Descoperindu-! pe Eminescu, m i -am 
descoperit sufletul. Eminescu este o cetate 
cu o singura intrare şi cu o suta de ieşiri. Intri 
în ea, i e i  aminte la toate, invet i ,  te 
învoiniceşti, apoi ieşi pc unde crezi tu ca-i 

De la Eminescu la Grigore VIERU 

mai bine ducând mai departe faci ia graiului 
şi spiritul neamului tau. Important, la  
început, este sa gaseşti intrarea, sa cunoşti 
semnele ei, sa nu le încurci. Eminescu, daca 
vrei, este izvorul, este lacrima de foc a 
Universului"). Pâna a i se revela ca ,.steaua 
care ne pastreaza", şi-a adapa! setea din 
cântccclc româneşti, dar odata intrat în con
tact cu opera lui, Eminescu i-a alungat 
sentimentul de exilat în propria li mba, 
devenind pentru dânsul reperul fundamen
tal ("Primul manual de limba româna, 
manual de istorie şi primul manual de suflet, 
daca se poate spune aşa, este Eminescu .. 
Primul meu dascal este Eminescu, iar ceilalti 
Goga şi Blaga . . .  Cântecul, pâna l-am 
descoperit pe Eminescu, mi-a fost manual 
de istorie ... şi azi cântecul la noi e un manual 
de istorie"). De altfel, tulburatorul poem 
Legiimânt (publicat în revista "Nistru!"), 
inchinat acestui "Shakespeare al românilor", 
cum îl numea G. B. Shaw1, este în fapt un 
testament care cuprinde o premonitie a ceea 
ce avea sa semnifice plecarea lui ( 1 5 - 1 6  
ianuarie 2009) l a  "strămoşi" şi  l a  întâlnirea 
astrala cu Eminescu ("Stiu: cândva, la miez 
de noapte,/ Ori la rasarit de Soare,/ Stinge
mi-s-or ochii mic/ Tot deasupra carţii Sale"). 
Cuprinde, în acelaşi timp, un mesaj incarcat 
de adânci semnificaţii vizând ducerea mai 
departe şi pazirea cu sfinţenie a moştenirii 
culturale eminesciene ("Ci sa nu închideţi 
cartea/ ca pc recite-mi pleoape"), 
previzionând şi odihna sa veşnica sub semnul 
sub care a trait toata viaţa ("Aşczati-mi-o ca 
perna! Cu toţi codrii ci în zbucium"), ca 

"osta.o; de linia întâi" (Andrei Strâmbeanu). 
Minimalizat.a, ca întreaga poezia de factura 
social-patriotica, de mulţi dintre cei care nu 
cunosc îndeaproape literatura româna din 
Basarabia ce ·a evoluat într-un anumit con
text de care nu poate fi rupta, opera poetica 
vieri ana - de dragoste, metafizica, mesianic
publicistica - traieşte în sufletul românilor, 
bucurându-se de o notorietate la care viseaza, 
fara succes, mulţi dintre cei ce se grabesc cu 
etichetari le nedrepte într-o societate marcata 
de o "dictatura a ironiei"'. Dar câti dintre 
aceştia ştiu ca Grigore Vieru este cel care, 
pentru prima data, publica în Basarabia o 
poezie inchinata "poetului nepereche" (G. 
Calinescu), alte câteva dedicate' lui Lucian 
Blaga, Tudor Arghezi, Marin Sorescu, 
Nicolae Labiş, Constantin Brâncuşi când 
numele acestora era aproape necunoscut şi 
nerostit, o alta poezie despre drapelul 
românesc, - Curcubeul, inclusa în volumul 
Trei iezi ( 1 970, carte interzisa şi topi ta 
imediat dupa publicare)? Sau ca a introdus, 
tol pentru întâia oara, în primul abeccdar 
alcatuit pentru copiii Basarabiei pagini din 
Eminescu, Rebreanu, Blaga, din folclorul 
românesc, ca a realizat primul abecedar 
pentru preşcolari - Albinuţa ( 1 970)', - dupa 

care au invatat şi invata inca generaţii întregi 
de copii basarabeni; ca a publicat primul text 
cu grafie latina în "Literatura şi Arta" ( 1 989); 
ca a redcşteptat sentimentul national cu 
versurile sale puse pc note de el însuşi sau de 
Eugen Doga, Ion şi DoinaAidca Teodorovici, 
interpretate cutremurator de aceştia sau de 
multi alţii; ca a fost unul dintre fondatorii  
Frontului Popular din Moldova ( 1 989) şi ai 
Marii Adunari Nationale (27 aug. 1 989), 
participând la a Xlll-a sesiune a Sovietului 
Suprem al R.S.S. Moldoveneasca unde s-a 
votat Limba româna ca limba oficiala şi 
alfabetul latin; ca a refuzat, împreuna cu 
Eugen Doga, sa scrie un nou text (respectiv, 
muzica) în locul imnului Deşteaptă-te 
române anulat de neo-comunişti în 1994, 
aruncând anatema asupra celor ce se vor 
preta la o asemenea tradare ("Dreptatea 
istorica va blestema poetii şi compozitorii 
care vor indrazni sa ridice mâna asupra 
Imnului National Deşteaptil-te române"); ca 
a adus unul dintre cele mai frumoase elogii 
Limbii Române şi cele mai solide argumente 
împotriva glotonimului "l imba moldo
veneasca" sustinut de nea-comunişti în 
discursul de primire la Academia de Ştiinţe a 
Moldovei ( Testament/Limba Română, 
oastea noastră naţionaliJ, 30 august/7 
septembrie 2007)'' Ţâşnind ca figura singu
lara, adevarat poeta vates pc l i nia 
mesianismului lui  Goga, el  şi-a axat întreaga 
opera - poezi i ,  muzica. pc versuri, 
publicistica, aforisme, lucrari în colaborare, 
interviuri-dialoguri - pc apararea acestor 
valori ("Din clipa când am simtit povara 
dragostei de tara, de atunci a început sa 
nu-mi mai fie frica de moarte"). De altfel, 
poetul însuşi mentioneaza ca toata viata a 
visat România pentru a fi mai aproape de 
Eminescu şi limba româna ("Daca visul unora 
este sa ajunga în Cosmos, eu viata întreaga 
am visat sa trec Prutul"). Imediat dupa prima 
vizita facuta în ţara', publica o poezie su
perba, scapata de cenzura prin simbolistica 
bine drapata ("De-acum aş putea/ Şi fara 
picioare trai/ Da, fara ele -/La cine voiam sa 
ajung/ Am ajuns ... "). Un alt poem dedicat 
marelui sau model liric şi moral - Eminescu 
este ceea ce s-ar putea numi o poezie 
muzicala, devenita imediat un adevarat imn 
al luptei pentru rcdcştcptarca conştiinţei 
identitare. Alaturi de alte versuri ale sale 
înscrise sub semnul poeziei de opinie, 
poemul-cântec mentionat a stat în fata 
tancurilor sovietice (în 1 989) pentru apararea 
fiintei naţionale ("Domnul cel de pasare 
maiastra! Domnul cel de nemurirea noastra 
- Eminescu"). Mai ales dupa 1 99 1  s-a produs 
aceasa orientare a discursului sau liric catre 
poezia oracular-mesianica cu valoare de 
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De la Eminescu la Grigore VIERU 

stilul şi mesajul, altii i-au reproşat mereu 
faptul ca nu este un poet postmodern. 
Judecata rea. Vicru nu putea fi postmodern 
pentru ca, spune chiar el, s-a nascut şi a crescut 
într-o istorie imposibila . . .  "). Un superb, 
emoţionant poem-cântec - Reaprindeţi can
dela (..Reaprindeţi candela-n cilscioarel 
Lângil busuiocu/ cel mereu-/ Degerat la 
mâni si la picioare! .Se tntoarce-acasă 
Dumnezeu. ") -, închinat destinului tragic 
basarabean, el singur ar fi de ajuns pentru a 
susţine cele afinnale mai sus. 

"Organic legata de poezia eminesciana" 
(Eugen Simion), înscrisa pe linia de aur 
Eminescu, Blaga, Nichita Stanescu, 
neoromantica, orfica, metafizica sau 
mesianica, inconfundabila prin unitatea 
tematica şi stilistica, prin frumuscea şi 
puritatea de cristal, prin extraordinara lumina 
şi blândeţe, prospeţime şi graţie, prin aplecarea 
spre arhetipurile ancestrale ca şi prin 
uimitoarea modernitate, lirica sa este 
indubitabil cea mai cântata poezie a secolului 
XX'. Nicolae Manolescu' a sesizat bine, 
înainte de a-şi schimba atitudinea faţa de poet, 
aceasta filiatie cu lirica eminesciana: "Vieru 
este unul dintre cei mai originali descendcnti 
ai lui Eminescu, din care a ştiut sa traga pc 
tevile foarte subtiri al versurilor sale seva lirica 
a marelui poet. Nu de imitatie e vorba, ci de o 
deliberata şi profunda exploatare a resurselor 
stilistice eminesciene, mai ales a acelor al caror 
viu izvor este folclorul." Structura 
eminamente eminesciana aşadar, de o mare 
sensibilitate, Grigore Vicru este cel care a 
produs sincronizarea cu fenomenul literar 
românesc din interiorul tarii, fiind un 
veritabil port-drapel al liricii române din 
Basarabia. De allfcl, el însuşi recunoaşte cu 
onestitate raportarea sa la marele model: "Nu 
sunt decât o lacrima de-a lui Eminescu." 
Conceptul lui de poeticitate, pornit de la 
acest etalon romantic eminescian la care a 
adaugat un filon autohton specific, este 
strabatut de simboluri şi motive tipic viercnc, 
relevante arhelipuri ale fiinţei naţionale sau 
mitologii ale cotidianului. Imaginarul sau 
poetic, axat pe câteva teme esenţiale (Mama, 
Maternitatea, Femeia «proiectate în planul 
cosmic, sacru>>, Copilaria, Eminescu, Patria, 
Limba Româna, Moartea) şi simboluri 

matriceale (casa, stramoşii, plaiul, graiul, 
dorul, iubita, taina, misterul cosmic), biblice 
(Atotziditorul, Hristos, candela ş.a.) sau 
istorice (Prutul, "tara cea Basaraba", Putna, 
Ştefan cel Mare, Podul de Flori etc.), este de 
aceea inconfundabil, purtând marca Vicru. 
Un poem de tinereţe - Cu sângele, cu dorul 

- vorbeşte despre aceasta subtila alcatuire a 
eului sau poetic (,,M-am amestecat cu viaţa, 
1 Ca soarele cu dimineaţa."), tentaţia orfica
cântecul, sinonim cu poezia - fiind dublata 
ullerior de cea mesianica ("Cineva sus pe 
coasta,/ Spala lacrima lunii/ Cu lacrima 
noastra

"
- lzvoru{). Poet prin excelenta al 

mamei, el dezvolta ca nimeni altul aceasta 
mare tema, încarcând-o de o simbolistica 
adânca, mama fiind identificata cu ţara ro
tunda ("Mama/Tu eşti Patria mea!" -Mamil, 
tu eşti . . .  ), cu esenţa fi inţei româneşti, 
cosmicitatea (

"
Uşoara, maica, uşoara, 1 C-ai 

putea sa mergi calcând 1 Pc seminţele ce 
zboara 1 între ceruri şi pamânl." - Făptura 
mamei ), cu iubirea absoluta ("Le-am chemat 
la mine/pe toate:/ pe Maria, pc Ana,/ Pc 
Alexandra, pc Ioana .. ./ 1 Dar din toate 
femeile/ A venit una singura: 1 Mama."-Micii 
ba/adi!), cu misterul Facerii ("Când m-am 
nascut, pe frunte cu 1 Aveam coroana
mparateasca: 1 A mamei mâna parintcasca." 
Mâinile mamei). cu moartea însaşi ca 
întoarcere in sânul naturii ("Nu am, moarte, 
cu tine nimic, 1 1 Nu frica, nu teama/ Mila de 
tine mi-i, 1 Ca n-ai avut niciodata mama, 1 Ca 
n-ai avut niciodata copii." - Litanii penlro 
orgă). La fel sunt poemele care au în centru 
alte toposuri sacre, precum casa parinteasca 
("Tu ma iarta, o, ma iarta,/ Casa mea de huma, 
tu."), neamul ("0, neamule, tu,/ adunat 
gramajoara, 1 ai putea sa încapil într-o singura 
icoana.

"
- Acasă), graiul matern sacralizat 

("Lemn dulce e1 Lemn tare1/ Din el vioara-i 
scoasa

"
), Fiinta sacrala ("Şi eu ţin atât la 

mama,/ Ca nicicând nu indraznesc/ 
Dumnezeul din privire/ Sa ma vâr sa-I 
mâzgâlesc. "- Autobiografica) ş.a. Dar, poate 
ca nicaieri nu se resimte mai bine influenţa 
modelului poetic eminescian ca în lirica de 
dragoste, de mare delicateţe şi suavitate, 
adevarate filigrane în care este tumata o gama 
întreaga de trairi şi sentimente ("Vreau sa te 
vad, femeie, 1 sau vino sa ma vezi, 1 Mi-e dor 

Note: 

de iarba cruda/ A ochilor verzi;" - Vreau să te 
vild; "Iubire! Ram de roua sfanta, 1 Cânt unic, 
o, ce ma adaşti./ Asupra-ngândurarii mele/ 
Tu nu plângi lacrima -o naşti." -Leac divin). 
De o extraordinara liricitale şi modernitate, 
unele dintre poemele sale de dragoste sunt 
mici capodopere ("Draga i-a fugit cu altul./ 
S-a ascuns în codru. Uuu1/ El a smuls padurea 
toata,/ Însa n-a gasit-o, nu"- Padure, verde 
pildure). Ca şi la Eminescu, iubita însa este 
proiectata în plan astral, sacra), în cosmicitate, 
contopita în cele din urma cu însaşi 
întoarcerea mioritica în natura (" Vine moartea 
din urma 1 Cu spicele roşii în braţe/ Ale 
sângelui meu -/ Ea care nimic niciodata/ Nu 
înapoiaza."- Ars poetica). De altfel, Grigore 
Vieru se recunoştea ca fiind un poet al iubirii 
prin excelenţă ("Sunt deci un poet al iubirii, 
iar iubirea este a poeziei. Iubirea este singura 
dreptate pe lumea asta. Iubirea este o jertfa 
zilnica. Pacat ca maretia sacrificiului o gasim 
mai mult în singuratatea iubirii.") - sentiment 
pe care s-a axat destinul sau ("Daca n-ar fi 
iubirea, m-aş teme de viaţa"). Cel care afinna 

"am descoperit frumuseţea Limbii Române 
în poezie, iar în Limba Româna mi-am 
descoperit ţara

" 
traind în adânca simplitate 

şi reculegere s-a fixat în conştiinţa 
contemporanilor ca model de inalta 
conştiinţa şi integritate morala ("Sunt fericiti 
Ca n-am cânta! paunii."- Despre fericire). 
Biografia şi opera sa, primul şi cel din unna 
drum, s-au regasit, cu forţa de destin, în 
Eminescu, pentru înlâlnirea cu el scriindu-şi 
din vreme epitaful ("Sunt iarba şi mai mult 
nu pot fi"), dând şi explicaţiile acestuia (,,A 
fi simplu nu e treaba uşoara. A fi simplu 
înseamna sa mori câte puţin în fiecare zi, în 
numele celor mulţi, pâna te preschimbi în 
iarba. Iar mai simplu ca iarba ce poate fi?"). 
Supranumit "un Eminescu al Basarabiei", 
Grigore Vicru reprezinta un adevarat 
fenomen care apare la zeci de ani, un vârf 
imbatabil al l i teraturii române 
contemporane. Mitizat inca din timpul vietii, 
el s-a ,judecat" singur pentru posteritate, cu 
aceeaşi luciditate şi onestitate care i-a 
caracterizat întreaga viata ("Nu sunt un mare 
poet. Nu harul ci lacrima mea e mare."). 
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strigat existenţial, care a înscris un fenomen 
unic în spaţiul basarabean, ca şi în cel larg 
românesc posldeccmbrist, fiind cântata de 
stadioane întregi de tineri şi circulând 
asemeni folclorului, capatând astfel o 
fabuloasa popularitate. Din pacate, unii 
ignoranţi sau dintre cei marcaţi de sindromul 
demotarilor n-au privit-o prin prisma 
nccesarei opere de unire a celor doua maturi 
de Prut prin vers incendiar şi muzica pc care 
aceasta a faptuit-o, a realitatilor basarabene, 
a Basarabiei reale care inca mai oscileaza 
între recunoaşterea limbii române sau 
însuşirea glotonimului "limba moldove
neasca", a statutului scriitorului român din 
Basarabia ca model de conştiinţa inalta. De 
altfel, aceasta misiune asumata este 
confinnata chiar de Grigorc Vieru ca fiind un 
imperativ al epocii ("Eu sunt un liric, chiar 
tragic, prapastios. Abia aştept ca lucrurile sa 
se aşeze în matca lor peritru a reveni la 
chemarea mea fireasca, la poezia lirica ... Scriu 
versuri publicistice. N-am crezut niciodata 
ca voi scrie poezie patriotica, dar la ora ac
tuala consider ca n-am dreptul sa nu fac acest 
lucru. Am parasit altarul poeziei filosofice şi 
mctafizicc şi am luat arma pc care a trebuit s-o 
iau"). Fiinţa rragila, el a imbracat, atunci când 
istoria i-a cerut-o, armura de razboinic, 
devenind un adevarat tribun, un profet, un 
simbol al renaşterii naţionale, o figura em
blematica a Basarabiei ("Ridica-te, 
Basarabie, 1 Trecuta prin foc şi sabie, // 
Ridica-te! Ridica-te! Ridica-te!"). Realizeaza 
astfel poeme incendiare, adevarate "inscriptii 
pe stâlpul porţii

" ce cânta "crinii latiniei" 

sau redau drama Basarabiei în noul context 
istoric şi geopolitic. Versul sau capata acum 
inflexiuni publicistice, ulilizând metafore 
violente, fiind mai direct, mai ironic, mai 
incis iv. Seninul tonului se întuneca, 
devenind solemn, grav, interogativ sau 
imperativ, dinamitard, invocându-1 ca argu
ment pe Eminescu ("Şi va uitaţi chiorâş la 
Prut// Pc-a carui valuri ce ne dor 1 Se scutura 
de-atâta dor / Toţi leii lui Mihai cel drag 1 Şi
nlregul doinclor şirag

"
) .  Fixându-şi ca 

obiectiv moral "apararea Bisericii Nationale, 
a Limbii Române şi a Istorici Românilor" 
convins ca "tara aceste aripi cscnialc nu 
putem zbura peste Prut

", poetul "martir" al 
versului românesc (Eugen Simion) n-a fost 
scutit, de atacuri repetate venite dinspre 
Bucureşti sau dinspre ncliniştiţii tineri 
conli"aţi de la "Fiux"(,,Am suferit foarte mull 
la început pentru atacurile nedrepte din presa 
bucurcşleana, atacuri care m-au durut mai 
mult decât toate ranile pe care mi le-au tacut 
strainii. Şi . . .  erau zile când juram sa nu mai 
trec Prutul, cu care o viaţa întreaga am visat 
sa ajung în tara."). Ele au fost folosite ulte
rior ca arme în campanii defaimatoare care I-au 
ranit adânc, grabindu-i moartea. "Vreau sa 
deplâng - afinna Alcx. Ştetanescu' - modul 
nerespectuos în care societatea româneasca 
1-a tratat", referindu-se nu la marea parte a 
românilor ataşaţi de sufletul poeziei lui ci la 
cei care I-au asasinat puţin câte putin. Eugen 
Simion este cel care a descris poate cel mai 
bine acest fenomen ilustra! de Grigore Vieru 
("despre Grigore Vicru am putea spune ca 
este ultimul poet cu Basarabia în glas. Un 
poet mesianic, ( ... ) un poet dârz, un cuget 
tare, un spirit incoruptibil. Mulţi i-au înţeles L---------------------------------------------�� 

11 Nicolae Manolescu. Mamil tu eşti patria mea.', 
"România literara", 2 rebruarie 1 989. 
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De la natură la sens 

E dificil sa incerci sa faci o analiza a propriului demers artistic, 
pentru ca te vezi în situaţia soldatului din tranşee care nu poate avea o 
perspectiva generala asupra câmpului de luptâ. 

Totuşi, privind retrospectiv, cu detaşarea curioasa pe care ţi-o da 
trecerea anilor, aş putea spune ca demersul meu artistic a fost întotdeauna 
interesat de semn şi cum semnul devine sens. Am parcurs drumul de la 
natura la sens. În absenta semnului, piatra nu e decât un bolovan, calul şi 
câinele nu sunt altceva decât nişte dobitoace, iar omul este lipsit de 
suflet. Mi-au trebuit mulţi ani de munca pâna sa ajung sa inteleg asta, şi 
nici acum nu ştiu daca am înţeles pe deplin. Sunt în permanenta cautare, 
îmi place liniştea, tihna, dar numai atunci când în interiorul ei se poate 
dezvolta tumultul din sufletul meu. Aeeastâ nelinişte e tot ce am mai 
pretios. Ea ma face sa merg mai departe, sa nu dorm pe lauri, nu-mi da 
pace. Cred ca aşa se poate explica şi paleta diversa a preocuparilor mele. 
Încerc sa fiu atent şi cu lemnul, şi cu piatra, şi cu culorile, dar şi cu alte 
mijloace de exprimare, contemporane, cum ar fi fotografia digitala, 
instalaţiile. Îmi stâmeşte interesul atât sculptura monumentala, cât şi gestul 
efemer. Pentru mine, atât monumentalul, cât şi efemerul au aceeaşi 
relevanţa: sunt semne. Încerc sa masor totul dupa incarcatura emotionala 
pc care o depozitez în actul creaţiei. Emotia pura, tehnica şi semn-sens, 
acestea ar fi coordonatele care ma fac sa continui sa ma lupt cu morile de 
vânt. Emotia trebuie îmblânzita prin tehnica, aşa cum tehnica trebuie 
sa-şi depaşeasca, prin emotie artistica, amprenta de simpla meserie. Daca 
ştii cum sa le pui în balanta, poţi obtine un semn, un sens. E ceea ce încerc 
sa fac. Uneori îmi iese, alteori nu, dar merg mai departe, sondez, şi pentru 
un artist asta e ca şi cum ai sonda abisul (cel sufletesc şi cel ceresc). 

Recent, în Franţa, m-am jucat cu nişte nori de piatra, de granit, am 
reuşit, în slărşit, sa aduc pe pamânt norii din visul meu şi acum ei umbla 
de colo-colo, pe o cos ti şa, invalui ţi uneori în ceaţa Mediteranei, aşa cum 
în copilarie erau invalui ti in ceaţa Someşului Mare, râul care taie oraşelul 
Sângeorz-Bai în doua. 

Oricâte drumuri aş face dincolo de graniţele României şi oricâte 
semne aş face in strainatate şi oricât de minunate şi de exotice ar fi locurile 
pe unde ajung, ma intorc întotdeauna la Singeorz-Bai, e locul meu natal, 
un loc unde intoarcerea are semnificaţie. Aici, la Sîngeorz-Bai, sunt aproape 
de dealuri, de forme. Aici e atelierul meu, sunt radacinile mele şi acesta e 
spatiul pe care vreau, înainte de toate, sa-I cercetez. Poate aceastâ dorinta 
a mea de a cerceta acest spaţiu mi-a mânat paşii înspre ideea unui muzeu 
de arta comparatâ. Nu sunt eu in masura sa vorbesc despre eforturile 
uriaşe pe care le presupune ridicarea unui muzeu, despre anii de munca, 
despre dificultâţile uriaşe şi despre piedicile care mi s-au pus. Pot însa sa 
vorbesc despre faptul ca am gândit Muzeul de Arta Comparata ca pe o 
instalaţie, şi acest gând mi-a luat douazeci de ani din viata, iar aceasta 
imensa instalaţie conteaza pe o prezenta activa a vizitatorului, el este 
liantul dintre lucrarile de arta contemporana şi obiectele tradiţionale, 
dispuse într-o atmosfera atent construitâ. 

Proiectul acestui muzeu de arta comparata a sedus mulţi artişti, de
a lungul vremii şi nu pot decât sa le mulţumesc pentru ca mi-au dat ocazia 
sa fac nenumarate asocieri, sa pun viziunile lor alaturi de nişte semne 
adânc încrustate în tradiţie. Acest joc al metavizualului e o altâ preocupare 
de-a mea, fundamentala pentru mine. Încerc sa recuperez un trecut fabulos 
printr-o viziune care sa se aşeze ferm în spatiul artei contemporane. Aceastâ 
preocupare a mea a devenit şi mai puternica începând cu 2007, când am 
organizat primul simpozion de arta în peisaj, ArtForest 2007, într-un loc 
care se cheama Dosul Gîrciului, un deal în apropierea oraşului Sîngeorz
Bai, iar acel simpozion a pus bazele unui parc experimental care continua 
de atunci sa se dezvolte, sa devina un muzeu imaginar şi imaginat. Sper 
din toatâ inima sa am putere sa duc şi alte lucruri la capat, pentru ca nu de 
idei duc lipsa şi sa pot trece la un alt ciclu, la alte provocari. Nu-mi place 
încremenirea în proiect, în momentul în care simt ca o tema nu îmi mai 
ofera pasiune, nelinişte, provocare, o las şi merg mai departe. 

De-a lungul a peste 35 de ani de munca, am avut câteva teme majore, 
câteva teme care mi-au stâmit mult interes, realizate în cele mai diverse 
materiale, de la lemn, de fapt chiar cu lemn am inceput sa lucrez, apoi am 
trecut prin metal şi în ultimul timp am lucrat tot mai mult în piatra, de la 
marmura la bazalt şi granit. Dar in acelaşi timp m-a atras şi jocul efemerului, 
ieşirea din muzeu, incercarea de a opri clipa şi de a-i da apoi drumul, ca 
unei pasari. Astfel, s-au concretizat câteva cicluri, fiecare dintre ele întins 
pe ani de zile, cum ar fi ciclurile "Locuire", "Sacrificiul", "Veriga", 
,,Absente incercuite", "Pasari", relaţia "Deal-Vale" etc. sau, daca e sa ma 
gândesc la performance, la happening, îmi vin in minte "Fânul", "Casa 
Zapezii", "Porcul", "Lemnul de acasa". 

Dar indiferent ca e vorba de sculptura, de pictura ori de instalaţii sau 
fotografie, ceea ce ma intereseaza este sa reuşesc sa transmit privitorului 
o emotie, o stare, o stare de gratie. Adica sa las un semn. 
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La Madrid, 
de Crăciun, 
pe ploaie 

Am fugit de gerul Craciunului autohton ş i  am nimerit 
pe ploaie; vorbei deştepte "din lac în put" i-am simţit tâlcul. 
Monumentalitatea Madridului, dubla, o data a edificiilor, a 
doua oara a pozitiei geografice înalte - cea mai cocotata 
capitala europeana - ascunde venirea surprinzatoare a 
ploi lor; brusc apar nori amcnintatori şi la fel apar din neunde 
vânzatorii ambulanţi de umbrele, cumperi una şi, fireşte, nu 
mai ploua. Pui umbrela în geanta de umar şi, fireşte, 
mocaneasca te face ciuciulctc. Comedia asta demonstreaza, 
daca mai era nevoie, ca-n lume totul e ritmic, pulsatoriu; 
noapte-zi, odihna-chef, leu-Euro, progres-criza. O fi ca Europa 
unita în acte, în clime ba; sloganul diversitatii e mai 
acceptabil. 

Din estul haituit în care viscolul înhumase temporar 
mii de maşini cu tot cu şoferi pe o şosea "europeana", 
reuşisem sa ma strecor printr-o gaura a stratului de ozon (ah, 
binecuvânta! fie C021) spre locuri mai calde, dar, înca nu 
banuiam, pluvioase. Pe Baneasa, tot viscol, în draci; 
întârziem 2 ore, aeroportul e alb, pista invizibila, una cu 
iarna. Boeingul 347 e degivrat de un utilaj straniu. Ma simt, 
printre emigranti, ca-ntr-un enorm tub de ruj ieftin; decolam, 
în fine, zbor liniştit printr-o masa laptoasa, obscura. 
Electronica are grija sa nu ne ratacim, urcam, iarna ramâne 
jos, sub plafonul de nori duşmanoşi, deasupra cerul e bleu. 
Am prilejul sa ma gândesc la îngeri, or fi pe undeva, la 
întâmplare, la noroc. 

Traversam Balcanii, Adriatica, Italia, o parte a 
Mediteranci, coborâm, ciulesc urechile, sper ca inginerii sa 
fi creat un sistem 100% valabil de declanşare a trenului de 
aterizare. Ascult acel declic specific care ma face fericit. Si 
totuşi, o anvelopa uzata, sau poate comandantul navei e 
obosit dupa o nunta, un nit tocit, o minuscula eroare de 
apreciere, vreun altimetru decalibrat. . .  Ma încurajez, în 
ultimul an niciun incident aviatic n-a mai avut loc în Europa; 
ma descurajez, statistic vorbind ar cam trebui sa se întâmple . . .  

Aplauzele la contactul cu pista exprima detensionarea, 
sfârşitul fricii. Totul e O.K. Recuperarea bagajelor merge 
repede fiindca informatia afişata e chiar mura-n gura; haosul 
se clarifica tot electronic; cauta, intreaba, citeşte şi vei gasi. 
Marile aeroporturi ma intimideaza, parveni te din viitor, parca 
joc într-un film cu agentul 007, numai structuri de inox, 
pereti de sticla, informatica, destinatii intercontinentale, a 
noastra e lumea. Si aşa mai departe. 

Imediat ce ieşim pe peronul aerogarii, extazul meu de 
estic patriarhal obişnuit cu autobuzele IRTAşi ţinte comunale 
c întrerupt brutal; taximetriştii arondati aeroportului se afla 
în greva. Peronul e pustiu. Oarece panica. Spre Velasquez şi 
El Greco, urducând în autobuz 40 de kilograme de bagaje. 
Nu-mi plac încurcaturile, hiperprudenţa mea e pulverizata. 
Mai am de învaţat despre tirania imprevizibilului. Ne repliem, 
asta c, schimbam registrul, o dam pe umor, necazul devine 
uşurinţa, acceptare. Daca e nevoie, poţi orice. Dupa cinci 
statii abandonam autobuzul, luam un taxi, cu cel mai 
morocanos şofer din lume; a spus doar atât: ocho Euro. 

Vom sta noua zile pe Calle Alcala, la 200 de metri de 
Pucrta del Sol, kilometrul zero al Spaniei, de unde pornesc 
radial vreo I l  strazi, un fel de Etoile madrilen ll!ra Arcul de 
Triumf napoleonian al Parisului: aici e piata exuberantei 
iberice; aici e statuia Regelui Primar Carol al III-lea calare, 
precum şi simbolul oraşului: un urs de bronz şi o tull! de 
zmeura. Aici e toata Spania care taie frunza la câini. 

inca nu ploua. Habar nu aveam ca va ploua. 
inca e verde Madridul, panselele sunt în floare respectând 

parca "trendul" totalitar al modei violete, ca-ntr-o tara a lui 

Bacovia. Pe aici iarna e ca toamna şi, ca pretutindeni, 
hotelurile sunt inferioare prospectului. Al nostru, Petit 
Pal ace TorreAicala, face parte dintr-un lant High Tech, are4 
stele, merita 3. Însa priveliştea e splendida, stam la4, o feerie 
de ghirlande de Craciun, stopul automobilelor noaptea arzând 
ca o coada de paun, reflexul luminilor pe asfaltul ud; e Ajunul 
Craciunului, ll!ra colinde; suntem nostalgici. 
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Fellz Navidad. Nu plânge pân' la lacrimi clopotelul, 
ca-n Esenîn. 

Madrilenii stau la cozi interminabile sa "apuce" lozul 
cel mare; sunt de-mparţit vreo 200 de milioane de Euro; ziua 
şi noaptea sporovaiesc pe strada verzi şi uscate într-o nesfărşita 
alegrla sudica, ţipând în mobile mai tare ca românii, mizând 
pe un noroc iluzoriu tot ca românii şi aruncând chiştocurile 
tigarilor pc jos, tot ca românii ;  la baza, ginta latina, 
galagioasa, pierde-vara ... Asta însa într-un decor impresionant 
impregnat de istoria unei mari puteri coloniale. Secolul de 
aur al Spaniei? Nimanui nu-i pasa de oraşul-muzeu, de faima 
apusa, de caravelc, de conquista, de armuri cavalereşti, de 
Don Quijote, totul e prezent şi li se cuvine, discoteca, droguri, 
shoping, sex, alcool, muzica, distractie, baruri, aventura. Pâna 
la urma creştinismul, fanatic în Spania, a creat ll!ra voie 
aceasta lume de umbre consumiste atât de incompatibile cu 
moştenirea primita în dar de la antecesori. Acest hiatus între 
ziduri şi locuitorii indiferenti; trecutul c o poveste pentru 
turiştii ca mine. Doar impatimitii fictiunii mai pot recrea 
aura Manastirii De las Descalzas Reales, unde maicutele 
aristocrate, descultele regale, se decuplau de viaţa sociala 
aspirând la sfintenie. Pragmatismul curent ucide istoria, 
saracia spirituala e mai endemica decât gripa porcina, ul
tima, deocamdata, manipulare pe drumul ll!ra întoarcere al 
rinocerizarii proştilor. Nu ne mai pa.sa de nimic, vrem un 
prânz standard letal, american; placerea limbii mortifica 
exercitiul cultural. Jemanfi, exclama dezgustata una cu 
cizme roşii şi buricul gol; ioc gramatica. 

Vezi, auzi, FeUz Navidad pretutindeni, îmbratişari, 
blitzuri, urari, veselie, spectacole; de fapt o chemare 
irepresibila la cumparaturi. Montajele cu figurine 
reprezentând ieslea în care s-a nascut Cristos? Simpla 
scenografic, o conventie. El Corte lngles, hipermarketul 
spaniol 1 00% abia tine piept cumparatorilor în Plaza del 
Sol. Lumea se îndoapa şi tinerii parinti supraponderali aduc 
pe lume monştri; o noua rasa umana elefantina, modificata 
genetic de conservanti, populeaza tarile bogate; raul provine 
din risipa şi preamult; salvarea va veni de la emigrantii 
proteici, flamânzi şi dinam ici. Azi ploua şi gigantii belşugului 
poarta umbrele mari, negre. În Plazza del Carmen, câţiva 
lucizi protesteaza cu pancarte împotriva consumismului, sub 
ochiul vigilent al poliţiei. Ai noştri protesteaza împotriva 
comunismului - o stafie; noi ca nimeni, batem câmpii, nu 
contam nici cât negru sub unghie. 

Ceea ce cândva la meridionali însemna respectarea cu 
sfinţenie a prânzului în familie, a devenit azi o fitll şic; la 
orele doua, restaurantele sunt full, se aşteapta rabdator la 
uşa, se fac liste de ordine, NU mai gatim acasa, ne permitem, 
familia vine cu catel, cu purcel, cu ala micu, cu landou, cu 
amici, cu amante, inghesuiala, hainele-s ude, vrem sa fim 
serviti, traim sindromul ieşirii din saracie, imitam burghezia, 
patronii prospera, banii se mişca. Toţi chelnerii sunt 
emigranti. Mi-amintesc de o celebra secventa din Farmecul 
discret al burgheziei, când slugile navalesc în palat şi, 
grotesc, îşi naclaiesc degetele în frişca. îmbulzeala se repeta 
şi dupa orele opt seara. Sandviciuri, prafuri, prajeli, licori 
chimice, ela ti te DoctorOetker, mizerii tip fast-food, inventie 
americana. Daca vrei sa manânci, alege un bar italian sau 
grecesc. 

Madridul o ia razna în sus. Torre Picasso, Torre 
d'Europa, complexul Azca dar, conservator, îi pretuiesc la 
superlativ adâncimea fundamentelor invizibile pentru care 
ma şi aflu acolo, pe ploaie; Madridul profund, irepetabil, 
spiritual. Voi citi acasa despre asta; acum vad, discem mai 
târziu; acum imprim, nu comentez, ma las devorat de placeri 
secventiale. Degust, ma delectez. Parcurgem câte 8 ore pe zi, 
cu harta în mâna. Cândva, în Plaza Mayor ereticii erau arşi 
pe rug; canonizarea sfintilor, nunti regale, baluri mascate, 
focuri de artificii; astazi tarabe cu ornamente de Craciun, 
lume-lume. Ploua şi nu ne pasa; pe 29 ianuarie, Dia de Jos 
Inocentes. Sarbatorile medievale sunt preluate ca un 
divertisment; folosim coaja şi înlocuim miezul. Nici n-ar fi 
posibil altfel. Cartierele vechi El Rastro, Cortes, Chueca, 
cu strazi înguste, jinduiesc dupa lumina; parfumul lor 
inimitabil mi-aduce aminte de Barcelona, din vara; Madridul 

mai nou: Salamanca şi Castellana sunt trufaşe, burgheze, 
scumpe; o lume mai spilcuita, câini în lesa. La Puerta de! 
Sol e poporul, Spania sub o suta de mii de umbrele, un tsu
nami de oameni; şi noi printre ei, ll!ra identitate, în satul 
global, euforici, contaminaţi de unda emotionala a 
sarbatorilor de iarna. 
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Daca Madridul ar fi un şvaiţer enorm, gaurile ar fi pieţele 
lui monumentale, copleşitoare: Plaza de Orlente, de la Villa, 
de Colon, de la Cibeles - una dintre li"umoasele Europei, 
Santa Ana, Lavapies, de Canalejas, Chueca, del Sol, 
marginile de palate şi catedrale, de muzee şi restaurante, 
baruri tapas, cafenele şi berarii, unite prin bulevarde 
fabuloase, Paseo del Prado, de Recoletos, de Serrano, de 
la Castellana ... Înotam în oameni, ne intersectam, nu ne 
cunoaştem, ne grabim în cautarea timpului pierdut. Lumea 
vrea sa manânce, sa petreaca, sa faca amor, mulţi baieti se 
saruta pe strada între ei; Madridul e Raiul baietilor de baieti, 

"orientarea" asta c data de la Dumnezeu ca sa nu creasca 
natalitatea; şi aşa suntem prea mulţi. Chinezi pretutindeni, 
cumpara tot, e o invazie galbena. 

Însa în Noaptea de Craciun oraşul e vid, pare nelocuit, 
fantomatic ca o pânza de Magritte. Si totuşi, indaratul 
zidurilor se petrec multe; pc coridorul hotelului, la IV, auzim 
zgomote stridente de origine orgasmica, eveniment repetat 
a doua zi dimineata. E clar ca nu se mai construieşte 
temeinic ca pe timpuri, izolatia fonica lasa de dorit. 
inconjurata de ziduri groase, regina Maria Luisa nu ştia 
niciodata ce face regele ei Carol al IV-lea. Daca ar fi ştiut, 
alta ar fi fost istoria Spaniei . . .  

Dupa hoinareli ne retragem la hotel sa decriptam 
manipularile TV de noapte; nu scapam de un documentar 
succint: executarea sotilor Ceauşescu, imagini dintr-o ţara 
barbara. Deşi trecuti printr-o dictatura, spaniolii par 
constemati şi comentariile sunt inadecvate. Imagini cu prima 
ninsoare, trafic paralizant, maşini în şanţ, panica; ne bucuram 
ca şi capra lor e bolnava. Abia ninge şi ei vorbesc despre 
friguri siberiene apocaliptice. Cizmarii Meditcranei nu ştiu 
sa faca ghete şi pâslari. Hatârurile climei ameninta Spania. 
Poluare şi iar poluare şi nimeni nu se opreşte din aceasta 
goana turbata; bunastarea produce C02 şi C02 loveşte ca 
un bumerang; cerc vicios, închis, distructiv, fatalitate. Obama 
apare cu insistenta pe ecran, inteligent, felin, clapaug, stilat, 
marioneta agreabila în mâna aceloraşi neoconservatori; 
Obama pozeaza lânga pomul de Craciun cu Doamna şi copiii, 
caminul e cald, gingaş ii şi tot tacâmul; sa globalizam lacrima. 
Trucul e rasuflat, dar eficace, minciuna confectionat.a de 
imagologi înduioşeaza. 

Aseara, pe lânga Plaza Mayor, dezmoşteniţii 
Madridului dormeau inveliti în cartoane ude de ambalaj în 
nişele unor ziduri. Pe ei nu-i filmeaza nimeni. Un slogan 
pentru saraci: unde e durere, e şi speranta. 

Scopul nostru ascuns era sll vedem muzeul Prado; intram 
la prima ora şi ieşim dupa amiaza nauciti; prea lunga 
contemplare amplifica sciatica. Durerea mea de spate e cul
turala. Capul se îmbuiba cu endorfine în timp ce ambalajul 
sufera. Ce devalmaşie de nume, pentru mine, magice, droguri 
pure, imateriale: Van Dyck, Holbein, Tintoreno, Bosch, El 
Greco, Goya, Bruegel, Caravaggio, Tizian, Rafael, Rubens, 
Rembrandt, Jordanes, Durer, Sorolla, Velazquez, Ribera, 
Murillo, Tiepolo, Gainsborough, Reynolds, Poussin, 
Memling, Da Messina, BeatoAngelico, Mantegna, Zurbaran, 
Bonicelli ... 

Nu mai am aer. Pot sa ma-ntorc şi pe jos acasa. Prado e 
un şoc. Mi-I dorisem demult, Madridul, pe ploaie; vreo 70 
de cinematografe, 52 de muzee, 5 1  de teatre, 22 de expo 
temporare, 50 de galerii de arta. Alta data despre Palatul 
Regal, unul dintre fabuloasele monumente arhitectonice 
europene. Si tot alta data despre Muzeul Thyssen -
Bomemisza, celebra colectie particulara achizitionata de 
statul spaniol de la magnatul elveţian. Alta criza de şale. Am 
spus, cultura doare la cei de 75 de ani. 

Ca sa redevin însa superficial, cum ma ştiu, rasfoiesc 
câteva ziare pentru a-mi înţelege contemporanii; maretie pe 
toata linia. Citesc EROTICA, asta e interesant. Multi Gay, 
amor telefonic, 6 cenţi minutul. No profesional, solo placer; 
scnora lesbico; sadomasoquismo; travesti; DIVORCIADA 
RICA; BUSCO SEXO PAGO YO.Aş putea câştiga un ban. 

Gara de Nord, trotuarele sparte, câini tlamânzi şi schilozi, 
şmecheri de peron. 

În sf"arşit, am ajuns acasa. 

Ovidiu GENARU 
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Enescu • 1 30. Bilant sentimental 

Sumedenie de festivaluri, 
filarmonici, universitati, muzee, 
case de cultura, posturi de radio, 
strazi. concursuri, burse, premii 
poarta numele lui George Enescu. 
(Personal aş fi preferat ca opusurile 
sale sa fie purtate prin festivaluri, 
universitati, muzee, case de cultura, 
pc rosturi de radio, de ce nu şi pc 
strazi). Poate mai abi t ir decât 
contemporan i i  sai, Stravinski, 
Hindcmith, Honcggcr ... De ce c mai 
cânta! astazi Bartok decât Enescu·> 
lata o intrebare pe care ar trebui sa 
şi-o puna orice diriguitor al culturii 
nationale. Nu pentru ca statistica 
ar juca un rol în axiologia muzicala. 
Nici  pentru ca, vezi Doamne, 
creatia lui Bartok ar fi de mâna a 
doua. Di�npotriva, cei doi geniali 
congcncri - Bartok şi  Enescu -
reprezinta, in opinia noastra, doi 
pol i ireduct ib i l i  ai muzici i  
secolului douazeci :  Bartok este 
filonul narativ, istoric, ce impune 
prin irevers ib i l i tate şi i mpla
cabilitatc, in timp ce Enescu este 
fi lonul contemplativ, anistoric, 
impregnat de sacra li tate şi 
atcmroralitatc. Faţade Bartok, care 
a fost adeptul ritmului giuslo, 
Enescu se dovedeşte a fi un 
consecvent reprezentant al 
incorporarii ritmului rubalo în 
creatia culta. Dar aceasta tirologie 
ritmica, prezenta din belşug in 
creat i i l e  folclorice, este 
incompatibila cu polifonia clasica. 
De aceea libemlizarea parametrului 
ritm a insemnat la Enescu 
despartirea substanţei melodice 
intr-un mozaic de voci paralele, 
care se unesc ulterior pc albia 
univocala, rcalizând astfel o 
pendulare intre categor i i le  
heraclitiene de Unu şi Multiplu. În 
atmosfera actuala pluteşte un 
puternic iz de rigoare, chiar de 
constrângere, în nici un caz unul 
de ncatâmarc şi gratuitate. Lumea 
de azi c avida dupa povcşti, fie ele 
oricât de aventuroase, fiind 
totodata mefienta in fata 
intreprinderilor contemplative, 
meditativc. Actiunea debordcaza 
reflcctia. Spiritul extravcrtit îl 
domina pc cel introvertit. Este 
vremea colericului ori a 
sangvinului şi nu a mclancolicului. 
Este momentul lui Bartok. A lui 
Enescu sta sa vina. Sunt convins 
ca aşa va fi. 

Au fost decenii bune în care 
creatia şi biografia lui George 
Enescu au constituit calul de 
bataie al muzicologiei româneşti. 
Practicieni şi teoreticieni s-au 
strâns laolalta şi au pus abundent 
de analize, comentarii, impresii, 
memorii etc. astfel încât valorizarea 
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mostenirii "orfeului moldav" parca 
sa fie defi ni t iv  intrata în 
proprietatea publica. Numai din 
contingentul componist ic i i  
româneşti s-a articulat un adevarat 
dcsant ce a atacat frontal 
problematica iscata de creatia 
encsciana caracterizata, dupa cum 
se ştie, de o complexitate ş i  
originalitate exemplare. Ştefan 
Niculescu, Pascal Bentoiu, Tiberiu 
Olah, Miriam Marbe, Adrian Ratiu 
sunt doar câtiva reprezentanti ai 
.,generatie i  de aur" care s-au 
preocupat nu doar de prospcctarea 
surselor şi resurselor opusurilor 
cnesciene, ci si de modernitatea 
unui clasic, de universalitatea lui 
George Enescu, de plasarea 
acestuia in contextul generat de un 
limbaj deosebit de eclectic, aşa 
cum este cel dezvoltat de 
comronistica secolului douazeci, 
de munca şi timpul pe care Enescu 
1-a dedicat compozitiei şi, nu în 
ultima instanta, de principiile sale 
de creatie. Dintre care, cel mai greu 
in consecinte este recursul la 
categoria temporala a eterofoniei 
care, în opinia lui Ştefan Niculcscu, 
departe de a fi pc deplin organizata, 
dar totuşi suficient conturata, se 
apropie, in cazuri le  cele mai 
semnificative, de modelul folcloric, 
putând fi definita astfel: distribu)ia 
simultana a unui aceluiasi material 
tematic la mai multe voci între 
starea de unison şi cea de 
multivocalitatc. De aici coagularea 
în maniera cterofona a 
microstructurii si. uneori, deloc 
accidental, prefigurarea unor 
macrostructuri ce marturisesc 
punerea in timp a fenomenului 
eterofon. Caracterul sintetic al 
stilului encscian se datoreaza in 
primul rând faptului ca a reuşit, cu 
mijloacele specifice epocii lui, şi 
cu autenticitatea ce-l insotea 
statornic, sa se situeze într-un punct 
de confluenta al mai multor culturi, 
cum sunt, de pilda, tradiţia culta 
europeana şi muzica arhaica 
românească. Cu toate acestea, 
Enescu e departe de a fi (de )gustat. 
Nu ca ar avea ceva amar, salciu ori, 
dimpotriva, prea picant in muzica 
sa, ci pentru ca, probabil, vremea 
lui nu a sosit inca. Daca lumea il 
aştcapta pc Godot, Enescu îşi 
aştcapta lumea care sa-I priceapa şi 
sa-I pretuiasca. 

De Ma<1işor am fosl la Pere 
Lachaise sa-I vad pe Enescu. Mi 
s-a parut oarecum singur şi trist. Pe 
lespedea sobra de piatra, taiata 
parca de mâna lu i  Brâncuşi, 
pesemne ca demult nu s-a mai pus 
o floare. Am vrut sa-i ofer un simbol 
al primaveri i .  Mi-a muhumit şi 
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m-a lasat sa inteleg ca fiinta lui e 
ranita de faptul sa sub numele sau 
e incrustata doar ipostaza de 
violonist. Iata cum din neglijenta, 
nepasare, nepricepere, di lema 
cncsciana se perpetueaza şi în 
mormânt. Caci si-a dorit sa fie 
(re)cunoscut drept compozitor, nu 
numai ca interpret. Se parc insa ca 
posibilitatea lui de a opta, cu alte 
cuvinte, divina lui libertate este in 
continuare incalcata de 
diletantismul celor cu creierelc 
colbuitc, mândri vrajmaşi ai 
memoriei şi demnitatii spiritului, 
multumiti de a face iluzoriu ceva 
ce nu rot în realitate face. L-am 
întrebat de una, de alta. Mi-a spus 
ca din când in când mai iese cu 
Chopin la o partida de Bach, ca mai 
comenteaza cu Cherubini ori Bizet 
avatarurile genului liric sau ca 
dialoghcaza cu Poulenc pc 
marginea destinului muz ic i i  
contemporane. S-a facut ca  ne-am 
luat cu vorba şi am uitat sa-I intreb 
daca şi-ar dori sa se intoarca la 
Tcscani,  acolo unde in i t ial 
intentionase sa-şi doanna somnul 
de veci. Ne-am desparti� nu inainte 
de a indeparta promoroaca de pc 
lespedea-i rece, modesta (poate 
prea modesta), multumindu-i 
pentru marinimia sa, gratie careia 
m-am simtit, fie şi doar pentru 
câteva minute, deasupra a tot ce se 
întâmpla în mod obişnuit. Rau sau 
bun. Aproape sau departe. 
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Aş putea afirma fllra falsa modestie ca, aflata pe la jumătatea 
vietii, ma pot mândri cu amintirea câtorva personalităţi de 
magnitudine caracteriala şi profesionala ce mi-au intersectat 
existenţa lasând acolo urme de neşters. Una dintre ele, Emanuel 
Elcnescu, Johnny, pentru apropiaţi, Miluca pentru intimi. O 
legenda, înca din timpul vieţii pentru întreaga lume muzicala şi 
nu numai. Butadele şi calambururile, aluziile cu iz politic sau 
etic, vorbele de duh sau "recitativele

" 
pe teme mai deocheate, 

şarjele amicale sau autoironice erau doar o parte din repertoriul 
umoristic al acestui spirit viu şi contradictoriu, desprins parca 
din comedia dell arte, pe de o parte, dar armat de o rigoare 
profesionala in flexibila, cu o exactitate nemteasca tenace şi rece, 
un obstinat devotament pentru muzica bine facuta, pe de alta. 
"La orchestra e dictatura, obişnuia sa spuna - dictatura muzicala, 
nu democratic

". Şi, în alta ordine de idei: "Omul cinstit nu se 
teme de dictatura - doar comunista sa nu fie

"
. Gura sloboda şi 

caracter integru, El enescu nu se sfia sa enunte flegmatic asemenea 
indrazneti în plina epoca a socialismului "biruitor". Avea sa-I 
coste o punere indelungata la colt şi interdictia turneelor în 
strainatate. Acum îmi dau seama ca era un autentic disident, 
genul care nu lupta cu piatra în mâna împotriva totalitarismului, 
c i  cu fineţca florctci spirituale. 1 989 avea sa-I gaseasca în 
garsoniera mai mult decât modesta din Popa Tatu, uimit de ceea 
ce se întâmpla. S-a creat deja, dupa moartea sa, falsul mit ca traia 
în saracie lucie, ceea ce ar fi grabit şi stingerea flacarii vietii. 
Stiu ca un mit nu poate fi destramat prin dovezi şi argumente, 
dar tot aşa de bine ştiu ca pe Johnny nu-l interesa nici luxul, nici 
ştaiful şi nici macar confortul. Confortabil se simtea doar în 
luminozitatea bonom a a spiritului sau, în anturajul câtorva autori 
preferati şi, nu în cele din urma, a creatiei titanilor muzicii 
universale din care îi prefera pe Bach, Brahms, Strauss, Wagner, 
Beethoven. Nu, nu l-am omis din enumerare pe Mozart, dar de 
Mozart îi era frica. "Mozart e o dificultate. Pc cât de uşor parc la 
prima vedere pentru toata lumea, pe atât e de dificil. Nu poti 
face Mozart cum ai face, de pi lda, Şostakovic i .  Are un 
imponderabil, ce sa-ti spun, ui te ca deja m-am impotmolit şi 
nici macar nu trebuie sa-I dirijcz". Sa nu se traga o concluzie 
greşi ta; fie ca a dorit-o, fie ca nu, Elcncscu ramâne în topul celor 
ce au cânta! şi înregistrat foarte multa muzica româneasca. În 
special prime audiţi i ,  în cei 50 de ani de dirijorat la Radio 
Bucureşti, contribuind decisiv la circulatia şi cunoaşterea 
lucrarilor şi autorilor autohtoni. L-a cunoscut pe Enescu şi a 
cânta!, ca instrumentist, sub bagheta acestuia, deşi instrumentul 
ales, fagotul, nu avea sa-i aduca faima. "De aceea am început sa 
ma gândcsc serios sa-mi schimb cariera". Ca dirijor, ajunge în 
Cu ba lui Castro, cânta pentru Hitler la Olimpiada de la Berlin şi 
pentru Antonescu la Bod, cu Orchestra Radio. În 1933 începe sa 
corn puna şi obtine un premiu pentru muzica religioasa. Compune 
Rapsodia românii pentru vioaril şi orchestril, cu care obţine 
premiul III "George Enescu", Burlesca pentru pian şi orchestra. 
Uvertura de concert. Variaţiuni simfonice pe o temd românească, 
piese religioase şi Poemul concertant pentru violoncel şi 
orchestra. 1 se face propunerea sa profeseze în Germania, dar 
prefera sa ramâna la orchestra Radio. La peste 90 de ani continua 
sa dirijeze, acuzând, de multe ori orchestrele ca interpreteaza 

"prea batrâneştc
". Nu s-a impacat niciodata cu ideea morţii: 

"Ce-o sa fie aici peste o suta de ani? Macar un minut sa ma 
trezesc din morti ca sa vad. Un minut eu, dirijorul, un minut 
compozitorul, un minut fagotistul. . .  " Din eternitatea unde: "Ma 
duc sa ma întâlnesc cu Brahms

"
, tinereţea arzatoare a spiritului 

sau ne face semne amicale. 

Ozana KALMUSKI - ZAREA 

Filarmonica "Mihail JORA" 
a 55-a stagiune 

Orice aniversare c un prilej de statistici a caror 
parte anosta deriva din faptul ca servesc trecutul, 
nu prezentul. Mihail Jora, al carui nume patroneaza 
Filarmonica din Bacau, obişnuia sa spuna ca: "Nicio 
opera muzicala nu c valabila daca e lipsita de acel 
freamat interior, ce reprezinta însuşi izvorul ei 
ascuns cât şi raţiunea ei de a fi". O deviza, deşi 
nedeclarata a celor entuziaşti, inimoşi, lipsiti de 
inhibitii, dar inarmati cu încredere şi mari sperante, 
care s-au angajat în încercarea, nu tocmai uşoara, 
de a pune bazele şi a face sa functioneze şi sa 
dainuiasca un proiect cultural ambiţios pentru un 
oraş ca Bacau!, fara traditie culturala în domeniu. 
În 2006, la 50 de ani de la fondare, scriam ca firavele 
începuturi se incheaga în perioada interbelica, 
atunci când Casa Pompierilor se improviza gazda 
a unor asemenea evenimente artistice. "Scaunele se 
aduceau de la restaurantul Europa şi cofetaria Victor, 
iar pianina la care cânta Fuchs, care îl acompania 
pe Enescu, era sprijinita pc caramizi", cum relateaza 
scriitoarea Gcorgcta Mircea Cancicov. Acest edificiu 

"polivalent" e cuprins de flacari, dupa razboi, ceea 
ce ingheata pentru o vreme şi activi tatea 
concertistica. Prin "Dcciziunea Nr. 2266" din 16 
octombrie 1956 este infiintata institutia muzicala 
cu activitate oficiala de Filarmonica trecându-şi, 
în primul an de functionare, la activ, primele I l  
concerte, la care sunt prezenţi 4022 de auditori. În 
1959, primul director muzician, Emil Zaborila, care 
va conduce Fi larmonica pâna în 1 970, se va 
preocupa constant de creşterea cal i tat iva a 
membrilor orchestrei, de profesional izarea lor şi 
ridicarea nivelului la cerintele artistice ale anilor 
'60 când aici sunt invitati muzicieni, nume de marca: 
Emanuel Elenescu, Ştefan Ruha, Dan Iordachescu, 
Arta Florcscu, Ion Voicu, Valentin Gheorghiu, Radu 
Aldulcscu. Dirijorul permanent al orchcstrei, lgor 
Ciomci, va fi un catalizator al colectivului ce preda 
ştafcta lui Ovidiu Balan, acesta din urma având un 
rol esential atât în coagularea unui spirit competitiv 
la orchestra, cât şi în tratativele cu oficialitatile în 
vederea constru i r i i  une i  sal i de concerte l a  
standardele contcmporanei tati i .  A n u l  1 986 
marcheaza în România debutul, la Bacau, a primului 
Festival al muzicii  contemporane, in itiativa a 
compozitorului Liviu Danceanu, a Trio-ului Syrinx 
şi a lui Ovidiu Balan, initiativa care va continua 
neabatut pâna în prezent. Şase ani mai devreme, 
din initiativa unor muzicicni şi critici bucureşteni, 
se puneau bazele unui alt festival, devenit şi el 
traditioanl: Enescu - Orfeul Moldav, desfăşurat la 
Tescani, în septembrie. În 1 975 ia fiinta Orchestra 
de camera Tescana, la care se vor adauga formatii 
ale Filarmonicii precum Trio Syrinx, Ars Cantus, 
Euroconcert, Capriccio, Fagottissimo, Orpheus, 
Consonanţe, ca expresie a d ivcrs ificări i  ş i  
posibilitatilor de exprimare artistica a ansamblului 
şi membri lor  actuali  a i  orchestre i .  Numele 
Filarmonicii figureaza pe afişele de concert din 
Italia, China, Japonia, Germania, Franta, Spania, 
SUA, Gibraltar ş.a., formatii le urmând itinerari i,  de 
asemenea diverse, ceea ce vorbeşte de la sine despre 
nivelul profesional actual. Sa mai amintesc, la 
aceasta succinta trecere în revista, o discografie nu 
îndeajuns de completa, din pacate, atât în ce priveşte 
orchestra, cât şi formaţii le, marturie a unei activitati 
susţinute, intense, energice şi de anduranţa în cadrul 
mai larg al culturii nationale. 

O. KALMUSKI - ZAREA 
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Plec de la rraza eminesciana: "Un rau 
politic se poate vindeca atâta timp cât putini 
îl vad; când îl vede toata lumea, el nu mai e 
de vindecat". Însa, pâna sa verificam in 
spiritul şi nu in li tera romanului Istoria 
ierogliflcă. valabilitatea permanenta a 
apoftegmei eminesciene cu puternice 
reverberatii  in anotimpul istorici pe care noi 
înşine o traim, sa risipim mai întâi mirarea 
iscata de teatralitatea unui text epic. Sa 
motivam deci proprietatea primului termen 
al titlului, prin câteva argumente de baza, la 
obiect, ştiind ca argumentele se cântaresc, 
nu se numara. Impuritatea genurilor literare 
clasice este o realitate foarte veche in practica 
beletristicii şi destul de noua in dezbaterea 
teoretica specializata asupra intergcnurilor. 
Exista romane masiv dialogate şi puternic 
conflictuale, ca pozitie a personajelor, ceea 
ce inseamna ca sunt în sine dramatice. 
Dramaticul, o categoric estetica deschisa, 
este de neconceput fara dimensiunea 
dinamica a conflictului. Dupa ce ai incheiat 
lectura integrala a Istoriei ieroglifice, in care 
genialul Cantemir pluseaza epuizant 
combinând epicul, dramaticul şi liricul, 
constati ca in aceasta arta combinatorie, ceea 
ce domina e nota dramatica, o sursa ce 
imprumuta energie şi epicului şi liricului. 
Posibilitatile scenice au inspirat şi inlesni! 
dramatizarea romanului, reprezentata la laşi 
in 1 973. Un secretar literar al teatrului, 
Mircea Fi l ip, şi regizoarea Catalina 
Buzoianu au rescris pe roluri, in rezumat, 
cartea principelui, pastrând, in linii mari, 
esenta, ca sens, a textului originar. Si totuşi 
diferenta ramâne. Durata receptarii naratiunii 
scrise, chiar dramatica fiind proza, nu arc 
limite temporale. Poti reveni cu lectura pe 

pagina scrisa spre a capta şi asimila sensul, 
mai ales în cazul acestui text baroc în forma 
şi foarte dens in idei, la nivelul fiecarei rraze. 
Or receptarea in teatrul jucat pe scena este 
imediata, fllra reluari, determinata de însuşi 
regimul oral al acestei arte. Un roman 
comunica în forme diluate, scrise, iar teatrul, 
în replici concentrate, respectând durata tem
porala suportabila a reprezentarii .  

În Istoria ieroglifică. personajele, care 
sunt persoane istorice ascunse sub maşti 
animaliere perfect adecvate caracterului, se 
autocxprima într-o bogata retorica dialogala, 
pusa în conflicte ce par ireconciliabile poli
tic, ca in teatru. Cu toate acestea, ele, 
personajele, nu au independentă dramatica, 
ramân instrumente ale registrului narativ. Aici 
şi nu numai aici e meritul amintitei 
dramatizari. Citind corect valoarea scenica a 
textului cantemirian, autorii punerii în scena 
s-au slujit şi de numeroasele didascalii, de 
detaliile dramatic expresive ale retoricii 
gestuale extrem de nuanţate, descrise de 
Cantemir, atunci când îşi introduce 
personajele în "theatrul c i ti tori l or", 
Iasându-le sa se autodezvaluie prin discursul 
in stil direct. Ca îşi concepe prima parte a 
romanului ca spectacol de teatru politic o 
mai confirma şi alte propozitii de amanunt 
ce au functie de indicatii  in tehnica 
dramaturgiei. Însa dialogul şi didascaliile 
sunt condiţii sine qua non ale teatrului. Deşi, 
în anumite contexte, didascaliile pot fi luate 
drept comentarii metanarative. Nu şi aici, ele 
fiind imediat asociate rostirii discursurilor şi 
retoricii gestuale. Nici aspectele sonore nu 
lipsesc, nici efectele de surdina ale spuselor 
en aparte. 

Chiar daca paginile în discutie sunt 
numai un teatru de fotoliu, nu poti sa le 
i gnori destinaţia gândita de autor. 
Concentrat intr-o sintagma, exista in prefata 
de autor a Istoriei ieroglifice, un enunt 
performativ, cum ar spune un lingvist, cu 
influenta asupra cititorilor, pentru ca îi pune 
in situatia de a gândi. Enuntul este "

theatrul 
cititorilor". Scrie Cantemir ca a scos în 
"theatrul cititorilor" 

"faptele într-ascuns 
lucrate" şi, întrucât s-a sfiit sa le spuna pc 
nume, a recurs la ornamentul literar al maştilor 
acoperitoare care mai mult descopera decât 
acopera. Deci ii sugereaza cititorului, din 
orice timp ar fi el, ca este un spectator activ, 
un perlocutor de care autorul tine seama, 
invitându-1 sa se simta 

"
privitor ca la teatru 

(tu în lume sa te-nchipui") sa-şi reprezintc 
imaginativ spectacolu l .  Chiar sa-I 
vizualizcze, prin anumite indicii de amanunt 
pe care i le da. Realitatea verbala a fiecarui 
discurs in stil direct, tinut în adunarea poli
tica electorala, are calitati teatrale. Ele, 
discursurile, nu sunt independente, intra in 
dialog, îşi raspund unul altuia, se contrazic. 
Este acolo un agon politic al argumentelor 
pro şi contra. Maştile sunt deja ca nişte 
interpreti ce iau cuvântul pe scena adunarii. 
Sunt virtuali actori. Cei care i-au coborât pc 
scena teatrului au desavfu>it orientarea spre 
aceasta finalitate. Sa nu uitam ca Dimitrie 
Cantemir facuse, cronologic anterior, un 
masiv exercitiu al dialogului dramatizat in 
Divanul. Sigur, un model dialogal putea avea 
în orice dialog platonician. Însa vorbitorii 

Teatrul politic in 
" Istoria ieroglifică" 

Istoriei ieroglijice nu au un arbitru gen 
Socrate, ci un povestitor care le da cuvântul, 
se retrage, ii asculta, înregistreaza descriptiv 
reacţiile discursului asupra celorlalti din 
interiorul textului şi,  în cele din urma, 
comenteaza, ca pentru sine şi pentru noi, 
discursul rostit. 

În 1973, motivaţia estetica şi aniversara 
acoperea şi o apetenţa personala a celor care 
au dramatizat textul cu evidente semnificatii 
politice, de vreme ce punea in cauza 
conflictul dur intre puterea tiranica a 
Corbului şi spiritul superior, nesupus, al 
Inorogului ,  conflict rezolvat utopic în 
favoarea celui din urma. Este de inteles ce 
efect putea sa aiba atunci ideea carţii lui 
Cantemir, un teatru al politichiei balcanice 
satirizata pâna la caricatura, intr-un moment 
când la noi, în plin totalitarism, se acutizasc 
conflictul dintre intelectual şi puterea care 
controla şi viata intima a individului. Punerea 
în scena a satirei împotriva despotismului le 
putea furniza celor doi oameni de teatru 
satisfactia, integral conştienta, şi siguranta 
de a spune prin altul lucruri altfel periculoase. 
Discursul acoperit era la moda, cum nu mai e 
acum. Un sentiment de frustrare ii apropia de 
principele carturar. Într-un fel ei au conspira! 
subversiv, mizând pe posibilitatile imense 
de semnificare scoase din conflictul esential 
al romanului susţinut de rezistenta spiritului 
la presiunea puterii politice vremelnice. În 
discursul textului se conţinea, simultan, 
amenintarea şi speranta. Iluzia, ca act pur 
imaginativ şi afectiv, era o necesitate 
psihologica, o alternativa la frustrare. 
Cantemir însccneaza iluzionarea în varii 
forme ce sporesc valoarea analizelor 
psihologice din Istoria ieroglifică. Si 
Inorogul se iluziona în triumful lui spiritual 
asupra prostiei. Si Hamcleonul se iluziona 
atunci când traducea simbolurile aparute in 
visul sau, ca fiindu-i favorabile, când ele ii 
prevesteau eşecul. Sau, o alta situaţie, una 
dintre multe altele, când iluzia afectiva 
profita de somnul raţiunii care, dormind n-o 
poate paraliza, este aceea când, llamând de 
putere şi simtind ca este aproape de ea, Ursul 
se umfla psihic şi traieşte atât de intens iluzia 
belşugului dat de privilegii, încât moare, 
.,mâncând miere de parere". Ne spune 
imaginativul principe un lucru de mare 
subtilitate, ca în conditiile critice ale unei 
lumi tiranizate, lipsita de iluzii, când totuşi 
aceasta tulburare apare ca un miraj, ea poate 
fi fatala, pentru ca scoate fiinţa din realitatea 
potrivnica şi o Iasa fara aparare. Oricând se 
poate demonstra, aparte insa, ca romanul lui 
Cantemir ofera una dintre cele mai  
patrunzatoare şi  variate analize psihologice 
şi de comportament uman din câte s-au comis 
in literatura estului european. A fost destinat 
acest gânditor, inzestrat cu intuitie şi 
inteligenţa superioare, sa dea o reprezentare 
simbolica a umanitatii timpului sau, cuprinsa 
de febra puterii politice exercitata in stil 
balcanic, corupta şi de dominatia unei puteri 
supranationale sau supraetnicc, închinatoarc 
la zeiţa Epithimiei, care pc româneşte pofta 
de bogatie se cheama. Condeiul lui a fost un 
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Teatrul politic in 
" Istoria ieroglifică" 

sceptru. Un proverb arab spune: "Condeiul 
este un sceptru, dar cât de putini rcgi sunt 
între scriitori". Cantemir a fost unul dintre 
putinii astfel de regi. 

Şi acum, conduşi de logica interpretarii 
amintita de Cantem i r  în prefata 
Compendiului de logica, recurgem la o 
judecata ce ne deschide şi ne motiveaza 
continuarea demersului.  Când o opera 

� literara epica, prin clasificare, este în buna 
; panc dialogata, şi e recomandata ca teatru, 
"E inseamna ca autorul i - a  programat 
.::! teatralitatea. Iar daca materia tcatralizata 
: priveşte un eveniment electoral, atunci, fara 
::'l nicio indoiala, n e  dclcctam ci t ind un 
� spectacol politic, jucat de "dobitoacele 
.;! platoniceşti", cum numeşte principele, parca 
S: pcdcpsitor, fauna politica a timpului. 
·� Continutul discursurilor pol i tice 
� electorale şi  comentariul autorului pe 
..E marginea lor, ca şi cum ele  nu i-ar aparţine 
El lui, lamuresc semnificatia tcmaticii. Numai 
"ii ca un astfel de text labirintic solicita o lectura 
r' rabdatoare, care sa revina asupra fiecarei 

fraze, daca vrea sa nu-i piarda noima ce se 
despleteşte în nuante. Decriptarea 
discursului, spune Cantemir, va fi o prob
lema a viitorului. Se aştepta ca cineva sa 
prinda cheia. intelesul, "a carui cheie când 
sa va afla şi a cui mâna o va prinde şi cu 

dânsa lavirintul a deschide sa va învrednici, 
supt vremile de apoi este sa aşteptam". 
Calinescu a fost cel dintâi cititor care a prins 
cheia. Se ştie, literatura mimeaza realitatea 
în diferite grade. La Cantemir, literaturizarca 
alegorica a realitatii istorice este foane com
plexa (cum era şi spiritul lui neobişnuit), dar 
nu e mai putin un document al umanului 
manifest în context. E ceva ce istoria ca ştiinţa. 
nu are în vedere, deşi uneori şi-a însuşit 
legendarul. Nu exagereaza Gustavc le Bon 
în faimoasa, nemuritoarea lui  carte, 
Psihologia mu/ţimi/01; când scrie: "Daca 
trecutul nu ne-ar fi lasat moştenire opere 
literare, anistice ... nu am cunoaşte nimic real" 
despre psihologia umana adevarata. 

În structura profunda a temei 
alegorizate este stigmatizata o lume politica 
ce nu este numai a acestui text. Deşi e 
imbracata în detalii cu specific local, esenta 
discursului ne spune ca în politica se mani
festa universalii  (cu un termen scolastic) ale 
naturii umane, cum ar fi dorinţa de dominatie, 
versatilitatea, impostura, delaţiunea, intriga, 
minciuna şi tot felul de alte imoralitati. În 
trena politicii vicioase, daca mai exista 
vreuna altfel, vine cea mai teribila coruptie, 
personi ficata de Cantemir prin grotesca 

"boaza a pleonexiii", adica zeiţa lacom iei, a 
carei statuie mecanica strajuieşte în centrul 

"Cetatii Epithimiei", adica cetatea poftei de 
aur. Ca este aşa, ne conving cele aproape o 
m i e  de paranteze ce contin ziceri ş i  
apoftegme din înţelepciunea lumii, despre 
date universale ale umanului. Sunt paranteze 
cu functie aseniva, mai mult afirmativa decât 
negativa, în marginea faptelor paniculare 
povestite şi care nu numai ca actualizeaza, 
dar valideaza mereu şi mereu concluziile 
întcleptilor. Procedând astfel, Cantemir 
contribuie la o tipologie antropologica 
recurenta ce ar putea sa intereseze 
antropologia polit icului .  Sondând 
particularul, el a reprezentat generalul. Unui 
cunoscator al dialecticii şi mînuitor al logicii, 
cum era el, inferenta inductiva ca strategie a 
gândirii îi era la îndemâna. Cantemir face 
astfel o "exighisis", cum singur spune, o 
exegeza a epocii sale pc care o descrie şi 
figurând-o alegoric o interpreteaza în acelaşi 
timp. 

Din tot ce este problematica de ordin 
politic, ca mecanism al puterii  şi supunerii, 
al maşinatiilor la vedere şi de culise, din 
variata galerie de profiluri implicate direct 
în dialog, am selectat, înainte de orice, tiranul, 
ţinta principala a autorului. Voinţa absoluta 
c mascata sub obrazarul Corbului, stapânitor 
al zburatoarelor vorace şi manipulator al 
animalelor de prada. Cum spune repetat 
Cantemir, pasarile rapace din Muntenia, 
acoperite de emblema vulturului, semn al 
regalitati i  absolute, domina tagma 
animalelor terestre din Moldova, nici ele mai 
putin pradalnice. Acestea din urma nu prea 
erau protejate de emblema lor, leul. Simplu 
simbol, leul acestei lumi, temperamental mai 
domoale, nu semana cu cel din fabula lui 
Antistene, citata de Aristotel în Politica. 

"Legea nu e facuta pentru bogati - ei înşişi 
sunt legea", scrie stagiritul şi serveşte fabula 
despre "cum au raspuns leii decretului dat 
de adunarea iepurilor relativ la egalitatea 

generala a animalelor". Raspunsul leilor a 
fost: "asemenea cerere ar trebui susţinută cu 
gheare şi dinti ca ai noştri". Soana decretului 
iepurilor a fost aceeaşi ca a unei motiuni de 
cenzura depuse de opoziţie în parlamentul 
zilelor noastre. Şi în vremurile lui Cantemir 
totul se întâmpla dupa voia Corbului şi nu a 
iepurelui. 

La adunarea electorala, de alegere a 
unui  domn i tor, masa cvasianonima, 
reprezentând mulţimea compusa din pasari 
şi animale blânde, era chemata ca sa semneze 
actul final, încât totul sa para democratic. 
Singur naratorul îi  constata "servitutea 
voluntara" (cum ar fi spus Etienne de la 
Boetie), de care profita puterea absoluta a 
unuia singur. Lumea alegorizata a 
principelui, care dorea şi el puterea (când îşi 
scria romanul), dar, paradoxal, ura politica. 
se impartea categoric în "stapân şi stapânit". 
Stapânul face ce vrea, iar stapânitul zice şi 
face ceea ce-i place stapânului, "când sufla 
stapânul, aluneca rasufla stapânitul şi în 
cuvintele slugii duhul stapânului lucreaza", 
comenteaza parantetic autoru l .  Curata 
"servitute voluntara" în situatia în care 
Corbul, minte mediocra, manipuleaza 
adunarea printr-o falsa persuasiune. 
Discursul rostit de el este o parodie a retoricii 
clasice, un simplu silogism, semn al gândirii 
elementare. Cu toate acestea, supuşii "fiumos 
crangaitul Corbului laudara şi cu multe 
linguşituri ... învaţatura-i şi  întelepciunea-i 
preste nouri ridicara (ca mai toti supuşii de 
frica obicinuiti sunt, nu ce adevarul, ce ce 
stapânul pofteşte, aceea sa laude şi sa 
fcriceasca)". Şi ce a vrut Corbul, aceea s-a 
ales, candidatul pentru care el platisc înainte 
cu aur catre zeiţa lacoma. Deci adunarea elec
torala a fost formala, gâlceava discursurilor 
cu o retorica foarte colorata, cheltuita în gol, 
totul s-a decis în culise. Strutocam ila, 
alegorie a imposturii, "traghCiaful firii", cum 
o numeşte autorul (un monstru hibrid, 
greşeala a naturii) şi ca minte şi ca infatisare 
fizica grotesca, hidoasa, imbraca hlamida de 
domnitor. Sic voia. sic iubea este principiul 
politic nociv al satrapului Corb. Sub aceasta 
formula, dedusa din comportamentul 
personajului de-a lungul întregii intrigi, 
puternic confli ctua l e  a romanului ,  se 
desfaşoara tragicomcdia politicului. Totul 
sub bagheta Corbului care domneşte în 
numele unui pretins adevar. Dar vine o vreme, 
spune plin de speranta. naratorul, când, "lin 
suflând austrul adeverintii şi într-o parte dând 
poalele  hainei  adevarului ,  grozava 
goliciunea minciunii descoperindu-sa sa 
arata (ca din trii picioare a scauieşului 
minciunii, unul sco(ându-sa . . .  cu buna sama 
cu capul în gios sa da)". Aşteptare de canurar! 
Cum suntem, în act sau vinual, toti cei care 
ci t im şi intelegem cartea principe lui .  
Dimpreuna cu Dante, şi Cantemir, nu prin 
divina, ci prin tragi-comedia l u i ,  n e  
indeamna: "0,  v o i ,  care aveti mint i le  
sanatoase, contemplati doctrina ce se  ascunde 
sub valul" ieroglifelor mele. În rezumat, 
deocamdata atât despre un Cantemir, 
contemporanul nostru, şi mare autor de teatru 
politic peren. 

Elvlra SORO HAN 
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Octavian Cotescu - unul dintre cei 
mai mari artişti ai noştri, de la sfârşitul 
secolului trecut, şi nu numai. Creator al 
unor compoziţii unice şi inegalabile (deşi, 
u l teri or, ins i s tent i m itate 1 ) ;  al unor 
personaje care au ajuns, pe drept cuvânt, 

"sa concureze starea civila", ca şi când nu 
ar fi fost n i şte fascinante produse ale 
imaginaţiei - ci oameni nascuti pe aceste 
meleaguri, în carne şi oase. Aşa cum au 
fost Matei Mi Ilo, în Coana Chiriţa, Birlic, 
în Crilcilnel ş i  în Mielul turbat, Sonia 
Cluceru, în  Aneta Duduleanu sau 
Chiriachiţa, Beligan, în Miroiu şi Ianke 
şi Tamara Buciuceanu, în V.ca şi Madame 
Isoscel. 

A plecat dintre noi mult prea timpuriu, 
în plina activitate, în 1 985, la numai 54 
de ani. 

Daca ar fi trait, ar fi împlinit, pe 1 4  
februarie 2 0  I l ,  8 0  d e  ani. 

Din Dorohol - la Teatrul doamnei Bulandra 

S-a nascut la 14 februarie 193 1 ,  la Dorohoi, ca fiu al 
maistrului ceferist Ilie Cotet şi al Anastasiei (originara din 
Miroslava). A copilarii (pe o strada ce se numea "a Gloriei") 
la câteva case de prietena şi, mai târziu, colega sa de la Teatrul 
"Bulandra" - Rodica Tapalaga. Şi-a petrecut vacanţele la 
bunicii materni, la Botoşani .  Şi o fotografie din arhiva 
familiei (reprodusa în volumul omagia! pe care I-au realizat 
Ileana Berlogea şi Ion Toboşaru), ni-l înfaţişeaza pe "Tavi

" 

în mijlocul unei familii de oameni senini, frumoşi şi aproape 
elegant imbracati, reuniti pentru vreo sarbatoare, într-o curte 
plina de verdeaţa. .. .  

Despartirea parintilor îl va duce pe Octavian împreuna 
cu mama şi sora sa tocmai în Banat. Şi cum liceul militar din 
oraşul de pe Bega - în care intrase' - se va muta la Piteşti, 
adolescentul va ajunge şi în Argeş. 

Era elev când a vazut prima oara teatru - un spectacol 
al Naţionalului ieşean, venit în turneu. Şi inca de atunci, 
fascinat de Scapino, dar (atenţie!) şi de aplauzele primite de 
actori şi-a dorit sa ajunga asemeni interpretului lui Moliere, 
Ştefan Dancinescu. O chemare în care rasuna (aşa cum timpul 
a confirmat-o) vocea destinului. O chemare care coincidea 
cu latura cea mai vitala, proteica şi histrionica, a tiinţei sale; 
cu un mod de a fi în viaţa.. Un mod de a se raporta la lume şi 
la istorie: de a desparţi minciuna de adevar şi de a fora în 
sensibilitatea oamenilor carora li se adresa. 

Şi iata-! pe baiatul din Dorohoi înscriindu-se (chiar 
înainte de terminarea şcolii - Liceul Naţional din laşi) la 
Conservatorul de muzica şi arta dramatica. Ca în alte 
imprejurari ale existentei sale artistice - hazardul a coincis 
cu şansa: a nimerit la clasa excelentei profesoare Gina Sandri 
Bulandra - clasa ce va fi preluata apoi de Ion Lascar şi de 
Ştefan Dancinescu. S-a simţit atât de bine "în dulcele târg", 
în tovaraşia unor colegi ca Petre Gheorghiu ori Mihai 
Paladescu - încât visa sa ramâna în "casa lui Millo

"
. Numai 

ca la absolvire a primit o repartitie (de stat!) care l-a trimis 
direct în capitala şi drept la "Bulandra

"
. 

Şocurile tranziţiei 

Şi iata-1 pe acest tânar înalt şi subtirel, cu voce moale şi 
molcoma, cu un oval generos al feţei, cu ochi mari, 
patrunzatori, inteligenţi, cu privirea deschisa, directa, cu un 
aer blând şi cu atitudine afabila, cu un zâmbet indecis, vag 
mcfient sau poate autoironic (aşa cum l-am cunoscut şi eu, 
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"în direct
"

,- e drept, mulţi ani mai târziu!) ajungând pe cheiul 
Dâmboviţci şi "înfruntând Balaurul". Grea încercare, mai 
ales ca "doamna Bulandra" nu 1-a prea dorit, considerând ca 
are dreptul sa-şi aleaga singura actorii. 

Ce nu spune o fişa de creaţie 

Am în faţa "filmul
" rolurilor jucate începând din 1 95 1 ;  

ba descopar ş i  un instantaneu din Padurea, de A .  N. 
Ostrovski, în care Cotescu pare a o imbratisa pe Ileana 
Prcdescu (şi ea la ora debutului), gre ii montarii fiind însa: 
L.S. Bulandra, Ştefan Ciubotaraşu, Emil Botta şi Julcs 
Cazaban (Lungul şir de fiinţe pe care le-a încarnat artistul 
pc care îl evocam vorbeşte despre o activitate intensa în 
teatru, TV, radio şi chiar în cinematografie, care 1-a ocolit o 
vreme, creându-i şi unele complexe legate de asimetria 
feţei!). S-ar parea ca nu e nicio deosebire între deschiderea 
şi receptivitatea faţa. de l iteratura clasica şi cea moderna, 
între bucuria cu care primea partituri din autori straini şi 
români. Este evidentă disponibilitatea altemarii registrelor 
şi starilor contradictorii - uneori chiar la nivelul şi în 
interiorul aceluiaşi personaj care glisa, pe nesimţite, de la 
francheţe la fariseism, de la voioşie la tristeţe, de la zâmbet 
la lacrima, de la tacere la arguţie, de ia slabiciune ia violenta. 
O mobilitate, poate, şi mai greu pusa la încercare, când, în 
cursul aceleiaşi saptamâni, actorul facea saltul de la satira 
clasica, la teatrul absurd, de la Nae Girimea la Iordache din 
Tandreţe şi abjecţie, ori la macabru! Edek (din Tango de 
Mrozck, spectacolul lui Radu Penciulescu de la Teatrul 
Mic). 

Este cert ca artistul de care vorbim a început prin a se 
juca pc sine, roluri de tineri timizi, blânzi, vag debusolaţi, 
dcrutaţi, personaje joviale şi bonome (în linia lui Costache 
Antoniu, de care îmi amintea, uneori !) 

Cu timpul, Octavian Cotescu nu a fost ocolit nici de 
personaje de tragedie (rolul titular din Macbeth - spectacol 
şi performanţa controversate.) Este însa cert ca el a fost tentat 
(şi implicat) în drame ofcrtante. Şi spre meritul sau, a 
configurat cu notabila varietate de mijloace, abordari, 
intcnsitaţi pc Actorul din Azilul de noapte, sau pe acel 
tensional şi patetic Horia din piesa lui Al. Voitin, eroi ai lui 
Ibsen, Tennessec Williams şi Saroyan; sau, ca sa ne referim la 
film, pe învatatorul Herdclea din ecranizarea lui Mircea 
Mureşan dupa Ion, şi mai interesant fiind activistul debusolat 
de o umilitoare pasiune târzie ce sfida morala proletară din 
O lebada, iarna. 

80 de ani de la naştere 

Cu vremea apele s-au limpezi!. A devenit din ce în ce 
mai evident ca geniul sau înclina în favoarea comediei. 
Distribuit în Feydeau a fost - nu ma îndoiesc - dezinvolt şi 
ironic în volutelc vodevilului, în arcanele farsci, în 
mecanismele de ceas elveţian ale teatrului bulevard - care 
i-au stimulat gustul pentru vorba de spirit, parodie, joc cu 
subtextele, ambiguitate şi umori alunecoase. A ştiut sa 
amplifice şi sa personalizeze prin zâmbet şi nerv - apariţii 
precum cea a reporterului din Interviu, de Ecatcrina Oproiu 
(unde protagonista era Gina Patrichi). 

S-a adaptat de minune la stilul lui Eisenring - conceput 
de Max Frisch în Bledermann şi lncendlatorll ori la cel 
minimalist şi mizerabilist al comediei triste a lui Vampilov 
în Anecdote provinciale. A stralucit în pictura de caractere şi 
de moravuri, ceruta de marele repertoriu clasic - fie ca dadea 
statura şi spaima lui Zcmlianika din Revizorul, fie ca era 
Voinitki din Unchiul Vanea. Mereu, excelenta abordarilor 
sale trada bogatia observaţiei de viaţa., tumata în alambicul 
unei restituiri pline de fantezie şi originalitate. Nae Girimea 
al sau, de pilda, ( e vorba de spectacolul de referinta a lui 
Pintilie, care avea în distribuţie pe Caragiu, Birlic şi Aurcl 
Ciorana, pe Gina Patrichi şi Rodica Tapalaga), nu avea nimic 
în comun cu fantele de mahala superficial şi,  mai ales, 
simpatic. "În Nae Girimea - ne asigura Valentin Silvcstru, 
criticul care 1-a urmarit pe Cotescu cu nedezmintita preţuire 
- "arborajemanfişismul" şi parea mâncând mereu seminţe de 
bostan, preocupându-se relativ de fiizerie - lasata în seama 
cal fei, ascultând cu viclenie de câine de vânatoare, cu urechile 
ciul i te relatarile despre ce s-a petrecut in l ipsa lui, 
mistificând-o actoriceştc pc Mita, ca sa-i poata fura sticluţa, 
respingând şi potolind femeile cu grosolanie, manifcstând 
curtenie sulemenită fata de barba ţi; un golan adult fara niciun 
Dumnezeu, traind şi petrecând în dorul leli i ,  purtând 
obligaţiile propriului sau crailâc cu plictis amuzant.

" 

Revenind la fişa de creatie - aceasta spune puţin despre 
neliniştea şi performanta schimbării uluitoare a stilului de 
joc. Un fel de a doua naştere - ca actor! Caci, la un moment 
dat, artistul (deja cunoscut şi prcmiat1), a facut un salt către 
un alt gen de personaje şi o cu totul altă conventie de joc. 
Un salt cu atât mai uriaş şi spectaculos cu cât noile sale 
obraze nu aveau nicio legatura cu datele naturale, cu 
temperamentul omului Cotescu (excepţie facând, desigur, 
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talentul şi neprcvazutul fanteziei!). Erau expresia unui efort 
de compoziţie, a unei creatii pure, "suta la suta". 

Erau alcatuiri, deopotriva vitale şi fa(iş "artificiale" care, 
însa, cădeau uluitor peste adevar şi redimensionau incitant 
imagini şi ipochimcnii din viata. 

Acest nou, neaşteptat Cotescu este cel care i-a creat pe 
Gogu din Proştii sub clar de luni, pe Iordache din Tandreţe 
şi abjecţie, ori protagoniştii unor piese scurte precum 
Sarbltoare princiara, şi, în "trena" lor, pe Chitimia lui Ion 
Baieşu, ori pe El, din savurosul serial TV ce recrea saga 
amorului dintre Costel şi  Tanta (cea întâlnita în gara ia 
Lehliu), şi interpretata cu vc!>'ă de Coca Androncscu). Sa 
amintim, însa, aici, şi filme precum Operaţiunea Monstrul 
(cu Dinica şi Moraru), Thfa de Veneţia sau Bariera. ("Viţu") 

În saltul de care vorbim, Cotescu nu a fost însa singur, 
ci asistat (la "cârmă", la "figuri", la "volutc", la ,,noduri", la 

"plasa") de alţi mari creatori ai mirajelor teatrului nostru. 

"Personajele lui Mazllu m-au întors pe dos 
ca o ma.nuşa" 

Jucase până atunci croi "sensibili, limfatici, cumsecade, 
cu exprimari discrete, uneori lacrimogene, - în perfect acord 
cu firea şi aparentele sale. 

Insistase, în spiritul lectiei lui Stanislavski, mai ales pe 
naturalete şi profunzime, capacitate de nuantare şi putere de 
atracţie. Si iata-) acum devenind Gogu din Proşti sub clar 
de luna ( 1 962) în regia lui Lucian Pintilie. 

"Personajele lui Mazilu m-au întors pc dos ca o 
manuşa"- preciza Cotescu într-un intel>'iu semnat de Eva 
Sârbu. Metamorfoza implica un maxim în arta compozitiei 
celei mai neaşteptate, amestec de realism şi fumistcrie, 
figurativ şi nonfigurativ, firesc şi paradoxal, natural şi  pa
rodic, firesc şi absurd. O compozitie uluitoare - aceasta trecere 
de la caldura şi umanitate ce îi erau proprii la portretul în apa 
tarc, şarjat satiric, feroce, monumental şi monstruos (şi în 
sensul strict etimologic) de: "exhibare", când inocenta, când 
voluptuoasa, a formelor raului, a vidului existential şi moral . 

Cum s-a ajuns, oare, aici? 
Cel ce fu sese Trofi m o v  (în 1 9 5 8 )  avusese,  

opunându-se discret viziunii regizorale - intuitia unei 
binevcnitc dlstanţari fata de personaj, prin glisarea de la 
sugestia imediata a textului la o perspectiva critica: un fel 
de comentariu (când tacut, când perfid insinuant, când flltiş, 
când ambiguu) la reactiile, declaratiile studentului cehovian. 

Acest demers urmarea, totodata, fllcându-i cu ochiul 
spectatorului: sa-I scoata din "empatie", să-I atraga catre o 
judecata mai rece, mai !ucida şi obiectiva. 

Intuitia aceasta din adolescenta, a dat roade neaşteptate 
în mână cu textul lui Mazilu şi avându-1 alaturi pe Lucian 
Pintilie. "Gogu" deschide galeria extrem de pitoresca a 
negativi lor - brandul Cotescu. Unii sunt jalnici, demni de 
plâns. Alţii par mai ales inconşticnti. Nu putini sunt canalii 
cinice şi violente, odioase şi simpatice în acelaşi timp. Cei 
mai mcmorabili sunt paradoxali, (trecând ametitor, de la 

suferinta la manipularea celorlalti. de la sinceritate la 
minciuna). 

Lucrând cu Pin tii ie- Octavian Cotescu creeaza o masca 
personajelor, când persuasiva, când stridenta, pc care o rupe 
apoi brutal; coboara şi şterge - prin detalii îndraznetc, bine 
alese - pospaiul de maniere şi civili tate, împrăştie iluziile pe 
care protagonişt i i  le intretin despre e i ;  denunta 
sentimentalismul şi, în genere, dorinţele şi gusturile - ca 
tinând de sfera kitsch-ului, destrama, odata cu aparentele, 
orice reziduuri de omenie ale eroilor - atât de dâmboviţcni 
şi balcanici, şi, totodata, atât de eterni şi de general umani. 
Lucrând cu Pintilie, Octavian Cotescu dezvolta la maximum 
dimensiunile supratextuale ale replicii maziliene; registrul 
umorului insidios al ironiei acide la adresa l ipsei de 
autenticitate şi "suflet"; la adresa stercotipurilor gândirii şi 
comportamcntclor, a stupiditatii,  suficienţei, platitudinii 
emfatice, maniei aforismelor. 

Pornind de la aspecte uşor de recunoscut, artistul 
pastişcaza, parodiaza şi mai ales şarjeaza original. Arta sa 
implica acum mişcări mai ample şi voit haotice; o gesticulatie 
larga şi excesiva; pendulari intre atitudini de apasata gravi
tate şi ghiduşii neaşteptate, între moliciunc şi "şmirghel" 
adevarate voluptati ludice, histrionicc; expresii faciale care 
te comuta subit din normalitate şi banalitate în grimasa sar
donica; treceri foarte vizibile, de la ocheade la fixatii "bo
vine"; un întreg arsenal al privirilor gest - deschise şi ascunse, 
direcţionate precis şi alunecoase, fugare şi insistente, blânde 
şi sardonice, viclene şi linguşitoare, acuzatoare şi mânioase. 

Aşa cum implica la nivel verbal - al vorbariei de care 
sufera mai ales, pe unnclc lui Caragiale, şi eroii lui Mazilu 
inflamari lirice, expozcc de incgalabila platitudine, accese 
de grosolanie şi, mai ales, o grosolanie. 

Şi, mai ales, o muzicalitate aparte a replicii şi a tiradei, 
ritmate de imprevizibile accente temperamentale. 

Şansa întâlnirilor miraculoase 

Au fost multe imprejurari în existenta artistica a lui 
Cotcscu, în care întâmplarca a coincis, poate, cu necesitatea, 
dar, mai ales, cu norocul. Gândi ţi-va mai ales la anii de formare 
de la "Bulandra", teatru dominat de un benefic spirit de 
echipa şi însufleţit, in aproape toţi cei 35 de ani, ce au urmat, 
de mari animatori şi promotori ai noului. Gândi ti-va la puterea 
exemplului personal dat de doamna Bulandra (tenacitatea 
proiectelor, exigenta, atenţia acordata tinerilor), model care 
îl va "sustine" mult pc Cotescu în cariera sa didactica. 
Rcmcmorati cât de sclipitori au fost partenerii sai de scena. 
Şi Cotcscu - cel care revedea de câte ori putea filmele cu Jean 
Gabin, "chintesenta a naturaletii", sau peliculele cu 
Smoktunovski, Batalov sau Laurence Olivier şi care vorbea 
cu entuziasm despre Toma Caragiu, George Constantin sau 
Mircea Diaconu - ştia sa admirc fara rczel>'c' 

Dupa Lucian Pintilie - interpretul lui "Minetti" şi al lui 
Moliere şi Tartuffe a mai avut parte de multe dialoguri 
creatoare importante cu: Radu Pcnciulescu, Catalina 
Buzoianu, Emil Mandric, Cornel Todea, Valeriu Moisescu, 
Al. Tocilescu, Sorana Coroama, Anca Ovanez etc. 

O întâlnire cruciala a ramas însa cea cu Liviu Ciulci, 
omul de teatru total (cu formaţie şi vocatie de regizor, 
scenograf, arhitect şi actor) care a deschis teoretic portile 

"reteatralizarii teatrului". De la Ciulci, i nterpretul lui 
Caţavencu, al lui Horia, al Actorului din Azilul de noapte, al 
lui Olaru (din Puterea şi adevarul) a inteles ca teatrul cerc o 
subtila capacitate de asimilare şi prelucrare a lumii, în acord 
cu sensibilitatea contemporana; a deprins importanta culturii 
rolului şi  datoria de "a desface" textul şi a-i comunica 
polifonic "vocile" (identice, emoţionale). Si-a însuşit 
obsesiva adâncire a relaţiei (prin zeci de detalii concrete, 
uneori aparent contradictorii) ca mod de atingere a adevămlui 
uman şi scenic. Şi a teoretizat acest adevar cu valoare suprema, 
indiferent care ar fi şcoala - stilul de teatru propus 
(Stanislavski, Grotowski sau Peter Brook). 

De la Ciulci  a preluat pasiunea, dar şi cai le şi  
instrumentele . ,muncii  cu actorul", bucuria descoperirii 
cu fiecare piesa şi spectacol a unui univers spiritual 
extrem de generos pentru toti cei anati de o parte sau 
alta a rampci. 

Revigorante (cu vase comunicante, în ambele directii) 
au fost şi contactele dintre Cotcscu şi multele generatii de 
tineri - viitorii actori de prima linie, la formarea carora a 
contribuit cu daruire şi dragoste. Caci artistul a desfll�urat o 
lunga şi neintrerupta, prodigioasa cariera didactica. A urcat 
treapta cu treapta intreaga scară ierarhica - asistentul lui A. 
Pop Martian, din 1 960 fiind ales şi reales rector al IATC, 
timp de doua decenii. 

O surprinzAtoare opţiune finala 

Marele artist pe care îl evocam a început prin a da ceea 
ce Picasso numea, "proba mâinii" (Dupa ce ştii sa desenezi 
aşa cum trebuie o mâna, ca suprem test al modelului dupa 
natura al artei figurative - eşti liber sa inovezi cum vrei . . .  ). A 
continuat cu metamorfozele neaşteptate, cu performanţe 
uluitoare în jocul grotesc, hiperbolizat caricatura! (cu arta), 
tiizând bufonada - "forme" de teatru ce asociau prezentarea 
personajului cu redimensionarea şi ,judecarea" lui. 

Este etapa care 1-a fllcut celebru, amplificându-i imens 
valul de simpatie venit de la public. 

Şi, cu toate acestea, iata, într-unul din intcl>'iurile târzii, 
Cotescu mărturiseşte: "Simt nevoia de a înlătura definitiv o 
anumita ostentaţie cu care aparea în trecut atitudinea mea 
fata de personaj" (sublinicrilc îmi apartin!). sa fi intuit şi 
vizat el (pe drumul realism - antirealism) adevarata sinteza 
ce urmeaza şi concentreaza teza şi antiteza? 

Oricum, tulburator acest mesaj (sunând oarecum a 
reconvertire!) al unui artist care a contribuit enorm la înnoirea 
şi emanciparea limbajului teatral, al unui artist care a ştiut sa 
fie atât de popular evitând vulgaritatea şi respingând orice 
forma de concesie artistica. 

Natalla STANCU 
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Radu BELIGAN • o sumă de tinereti succesive 

În agitata lui existenta de aproape doua veacuri, teatrul românesc a fost slujit 
de mari personalitAti care i-au dat stralucire, implicându-1 în toate marile momente 
ale istorici noastre, apropiindu-1 de aspiratiile, de visurile şi de sperantele neamului, 
transformându-1 în arta cea mai iubita şi mai aşteptatl de spectatori. 

O asemenea personalitate, care a marcat decisiv nu numai arta interpretati va, 
ci întreaga mişcare teatrala româneasca din ultimii 60 de ani este maestrul Radu 
Beligan - actor, director, profesor, animator şi organizator de teatre, traducator, 
eseist, spirit adânc neliniştit şi creator, sublimând într-o superba chintesenta 
gândirea şi sensibilitatea generatiilor de înaintaşi ai scenei şi confcrindu-lc o 
lumina şi un sunet nou, de o profunda originalitate. Artist nascut sub zodia 
unicitatii, maestrul Radu Beligan este singurul actor din teatrul nostru care nu a 
semanat niciodatA cu nimeni, fiind, în acelaşi timp, inimitabil. Unicitatea in arta 
este har divin. Talentul sau c dublat de o inteligenta vie şi de un farmec inefabil; 
lirismul cald se împleteşte cu umorul caustic şi cu ironia taioasa; paleta 
interpretativa îi este practic nelimitatA - de la comedia de situatie şi de caracter, la 
drama şi tragedie, personajele sale caracterizându-sc printr-o mare combustic 
interioara, cu nesfărşita varietate de nuante, de la comicul amar, la repl ica malitioasa 
�i de la  lirismul cel mai autentic, la sarcasm. Toate aceste calitati ale individualitatii 
sale creatoare i-au asigurat o prezenta dominatoare atât pc scena, cât >i pe ecranele 
cinematografice. 

Maestrul Radu Bcligan s-a nascut la 14 decembrie 19 18  în satul Galbeni, 
jud. Bacau. A fost elev al Liceului "C. Negruzzi" din laşi, continuându-şi studiile 
la Conservatorul de Muzica şi Arta Dramatica din Bucureşti (1 937-1941 ). A debutat 
în 1938, la Teatrul "Munca >i lumina" al lui V.l. Popa, în piesa Oricine de Hugo 
von Hofmannsthal. Mai joaca, aici, în piese de Fr. Largcr şi M. Sadoveanu, dupa 
care trece în compania marii actrite Maria Filotti, la teatrul din Sarindar, devenind 
repede unul dintre cei mai prctuiti actori tineri din Bucureşti. într-o generatie din 
care mai faceau parte Mihai Popescu, Jules Cazaban, Clody Bcrtola, Maria 
Antonova, Nineta Gusti, Marcel Anghelescu ş.a. Alaturi de mac>trii sai Ion 
Iancovescu şi Maria Filotti, tânarul, inca student, joaca în piese de Gcrardo Gcrardi, 
Julien Luchaire, Tudor Muşatescu, sub bagheta unor mari regizori ca Aurcl Ion 
Maican, SicaAiexandrescu, Ion Şahighian. Din aceeaşi perioada dateaza >i primele 
sale traduceri din dramaturgia universala: F1umoasa aventură de Robert de Flers 
şi Eticnnc Rcy, Domnişoara de ciocolată de Pierre Gavault, Omul care s-a jucat 
cu nisip de Em. Williams - piese carora le-a asigurat o transpunere în cea mai 
tiumoasa limba literara româncasca. Vor urma, ani la rând, numeroase alte traduceri 
şi adaptari pentru scena, de neuitat ramânând Învierea, celebrul roman al lui Lcv 
Tolstoi, dramatizare montata la Teatrul de Comedie în stagiu nea 1945-1946. 

Om de teatru în cel mai înalt sens al cuvântului, maestrul Radu Beligan s-a 
aratat, în întreaga lui cariera, sensibil la toate dimensiunile acestei nobile arte, 
scrisul facând parte organica din manifestarile sale, la fel ca actoria, ca şi munca 
de animator, indrumator, pedagog şi regizor; nu i-a ramas strain nimic din ceea ce 
face teatrul sa traiasca, sa se dezvolte, sa infloreasca, sa patrunda în conştiinţa 
oamenilor, sa le imbogateasca spiritul şi sensibilitatea. 

Ascensiunea actorului a fost rapida şi sigura; dupa succese de rasunet obtinutc 
alaturi de maeştrii sai, în 1943 se afla în tiuntea unei trupe proprii, alaturi de Nora 
Piacentini şi Marcel Anghelescu, avându-1 ca regizor pe Soare Z. Soare. Realizeaza 
spectacole remarcabile cu piese de I.L. Caragiale şi M. Sebastian într-un Bucureşti 
zguduit de evenimentele razboiului. Piesele celor doi dramaturgi îi ofera 
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posibilitatea unor creatii de neuitat. Dupa ce, în 1942, juca exceptional rolul lui 
Rica Venturiano în filmul lui Jean Georgescu O noaptefurtunoasă, relua acest rol 
pe scena, în 1949, în regia lui SicaAiexandrcscu, la Teatrul National. Tot aici îl va 
interpreta, în 1 950, pe Agamita Dandanache din O scrisoare pierdută, într-o 
monumentala distributie, spectacol ramas pâna azi drept model de interpretare a 
operei lui Caragiale. Urmeaza Catindatul din D 'ale camavalului ( 195 1  ), apoi 
filmul Lun1ul sldbiciwrilor dupa schitele marelui scriitor. Admirator sincer şi 
pasionat al lui Caragiale, maestrul Beligan va monta el însuşi O scrisoare pierdurd 
la Teatrul National (1 979), la Teatrul "Bacovia" din Bacau ( 1986), fiind totodata 
şi interpretul neîntrecut ·a] lui Agamita Dandanache. 

O mare afectiune îl va lega de opera lui Sebastian, fiind, fara indoiala, cel mai 
mare interpret al personajelor acestuia: Miroiu din Steaua foră nume, Ştefan 
Valeriu din Jocul de-a vacan1a şi Alexandru Andronic din Ultima ore), acestuia 
din urma dându-i viata pe ecran, în filmul Afacerea Protar ( 1 955). De altfel, croii 
dramaturgiei nationale au constituit pentru maestrul Bcligan repere fundamentale 
în crea)ia sa, atât pe scena, cât şi pc ecran, de la personajele lui Tudor Muşatescu, 
Mircea Stefanescu, G. Ciprian, V.l. Popa, la cele ale lui Delavrancea şi Carnii 
Petrescu. 

Mari creatii sccnicc i-a prilejuit, de asemenea, dramaturgia universala, gama 
sa stilistica şi inepuizabilul simt al teatralitatii, de o mare modernitate şi subtilitate, 
slujindu-) în realizari exceptionale precum: Hlcstakov din Revizorul de Gogol, 
Filipctto din Bdddranii de Goldoni, Tuzcnbach din 7i·ei surori de Cehov, George 
din Cui i-e Ji"icd de "'ilginia Woolf' de Albee, sau în rolurile titulare din Riclranl 
III de Shakespeare, Romulus cel Mare de Diirrenmatt, Actorul din Azilul de noapte 
de Gorki, şi altele, şi altele. 

Un capitol aparte în creatia sa scenica îl constituie dmmaturgia lui Eugen 
Ionescu, al carui personaj - Berenger - din Rinoccrii şi din Ucigaş.fărd simbrie, 
prin adânca lui umani tate şi sensibilitate, prin ironia incisiva şi prin forta de 
autoanaliza cu care 1-a înzestrat inegalabilul sau interpret ramâne de neuitat pentru 
spectatorii români, dar şi pentru cei din Fmnta, Polonia, Israel, Finlanda şi din alte 
tari în care spectacolele bucureştene au fost prezentate. 

Un actor atât de original, de expresiv şi cu o atât de mare forta de comunicare 
şi de sensibil izare nu se putea sa nu fie frecvent solicitat de cinematografic. 
Filmul, deja amintit, al lui Jcan Georgescu îl revclase ca pc un interpret exceptional 
pentru ecran, irezistibil prin farmecul personal dublat de ironic şi inteligenta 
când blajina, când malitioasa, de umor subtire şi de stari sufleteşti nuantatc 
infinitezimal. Lalllema cu amintiri de Jean Georgescu, Paşi spre lună de Ion 
Popcscu-Gopo, Întoarcerea lui Magellan de Cristiana Nicolae, Tată de duminică 
şi Singurătatea florilor de M. Constantinescu sunt numai câteva din operele 
cinematografice marcate de personalitatea marelui actor. 

Teatrul şi cinematografia ultimelor şapte decenii au avut şi au în maestrul 
Radu Beligan un reprezentant de cea mai nobila esenta artistica, o stralucita 
personalitate care ne determina pe toti iubitorii acestor arte sa-i rostim numele cu 
veneraţie. 

La una dintre sarbatori riie sale, nonagenarul artist - referindu-se la vârsta şi 
glumind subtil - a lansat ideea ca viata sa c o sumă de tinereli succesive. Ceea ce 
e perfect adevarat. 

Ştefan OPREA 

www.cimec.ro



Turn 

Au odraslit poveştile în casa. 
Solzii de zei mai fumega-n gradina. 
Galagioase topaie pe umeri 
privighetori cu oase de lumina. 

Privindu-te, se masturbeaza cerul .  
Albastra vulpea nopţii Jacrameaza. 
Rod cerbii balarii de stele, 
dudau de cântece viseaza. 

Nesomnul lovi lor ma otravcşte 
cu ştiuci de umbra, zar de vama. 
Aţi istovit în turnurile mele 
cocoşii piscuri lor de alarma. 

Ceas greu 

Se frânge în colţii de lup 
llogistica ţara mioapa. 
Poetul sare din trup, 
oceanul - din zaruri de apa. 

Cu ochii opariţi în noapte 
racneşte jilav: " Nevermore ' " 

Olarii batura, necoapte, 
manuşi acestui rece urcior. 

Între buze galben vaier subţire, 
auzul pipaie vulpile iernii. 
Luceferii rod nefire din fire, 
suna draceşte oasele Cerni i .  

Indicatii 

Sa mergi la parastas cu soacra şi nevasta, 
cu fâţele şi  cârciumile - basta! 
Sa gâdili şuncile primarului analfabet, 
profesoraş la voga repetent! 
Sa publici bazaconii în ţarcuri din perete, 
crapa-ţi-ar ochii, j arcalete! 

Ştefan DINCESCU 

Canaan 

Muzeografii îmi arata 
oceanul covasit într-un şiştar. 
Nenorocirilor cum sa le storci 
tuberculi i  de chihlimbar? 

Se frige foamea în tigai, 
se vând şomerii la cântar. 
in megafoane ruginesc 
duhorile de papuşar. 

Heruvim 

Pe când Caligulei i-ai fost 
o târfa data în chirie, 
o bivoli ta gudurându-se la  muls, 
m-ai pârlogit, llecara poezie! 

În graiul haitei veacul ma praşeşte 
şi-mi trage capaţâna la mezat. 
Ramân al cau, zgârcita tlacaruie, 
şchiop heruvim descreierat! 

Şic 

Veacule, dragule, eşti şic! 
Ai învaţat sa o scalzi din buric. 
Nalbarii-ti cârpira şezutul: 
ai  exersat marxismul, barbutul '  

Te captuşira anagnoştii, 
şperţarii, vampele şi proştii. 
Vai,  fantezia ti-a chelit un pic' 
Veacule, dragule, eşti şic' 

Doina 

Codrule, codruţule, 
ne-au storşit, taicuţule! 
Sarbatorile ţi-au rupt, 
ramaseşi mi log şi supt. 

Capşunarii duc în spate 
doinele,-n desagi, crapate. 
Domni cu roba, cu scufie, 
ne-au vândut pe veresie 
pe la  porţi de-mparaţie. 

Cui a oblojit strainii 
sparge-i-ar ficaţii cânii, 
linciuri-şi-ar în buboi 
roiul zilelor de-apoi, 
îndragi-ne-ar zorile 
şi  privighetorile, 
codrule, codruţule! 

Poem (1) 

Amurgul bâzâie-n boscheti, 
gri mat capau amorezat. 
Vântul şi-a tras chiloţi de mesalina 
şi-n roşii mahalale s-a-necal. 

Pe şevalet v-aţi stors magiun de fluturi 
şi  v-aţi scaldat scripcarii în zapor. 
Revin, la iesle, prabuşiţi pe scuturi, 
scapeţii ,  delatorii din Obor. 

Da-mi, Doamne, cântecul de muselina, 
dospit din lei, zarnacadele! 
Vin ploi de bronz, cântând la  violina, 
cu piţigoii-n turn, cu rândunele. 

Iarna 

Da spicul despartirii între noi. 
Asmuţi povestea gurii tale. 
Huceagurile s-au mecit 
de-o toamna cu nametii-n foaie. 

Da spaima despartirii între noi. 
Podarii pipaie parere. 
Flamânda gura mesteca sticlind 
struguri de vid, maceşe de tacere. 

Da greaţa despartirii între noi. 
A capiat cabazul gurii tale. 
Vai ,  mierlele s-au storcoşit 
de-o iarna putrezind ocoale! 
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Transfonnarilc sociale şi culturale din 
Anglia secolului al XIX-lea sunt anticipate 
de revolutiile din agricultura şi industrie şi 
schimba radical Marea Britanic. Simbol 
mitic, Victoria a insumat o epoca şi un etos, 
câteva generati i, un vast imperiu. Regina 
Victoria a ocupat tronul Angliei o lunga 
perioada, intre l 837şi 190 1 ,  iar numele ci a 
intrat în sintagma "epoca victoriana". În 
l iteratura engleza, termenul "victorian" 
desemneaza un anumit moment istoric, cu 
un set de idei, valori sau caracteristici, ce se 
grcfcaza pc o serie de leme şi conccplc-cheic, 
vizând atât felul de a fi al oamenilor (liberali, 
muncitori, energiei, agitati, filantropi etc.), 
cât şi contextul schimbarilor sociale. Anglia 
secolului al XIX-lea a suferit o modificare 
radicala, de la o societate predominant ru
rala, la una urbana, datorata unor importante 
contributii inginereşti, cum ar fi dezvoltarea 
transportului feroviar, începând cu anii 1830 
(cea mai importanta calc ferata este cea care 
leaga Londra de Bristol - 1 835; in 1 838, s-a 
inaugurat calca ferata ce leaga Londra de 
Binningham, iar in 1 840, aceea dintre Londra 
de Brighton) .  Dupa 1 855 ,  inovaţ i i le  
inginerilor au continuat, Joscph Bazalgette 
fi ind cel care a construit un sistem de 
canalizarc in Londra ce ajuta la extirparca 
holcrci. 

Aceste radicale realizari intelectuale 
aveau sa modifice şi sa contureze epoca 
victoriana. Multe dintre teoriile şi ideile 
acestei perioade au avut un impact major 
asupra modului in care oamenii intelegeau 
şi îşi traiau vietile. În ordine cronologica, 
primul dintre textele care au influentat felul 
de a gândi al oamenilor este Manifestul 
comunist - 1 848, al lui Karl Marx şi lucrarea 
lu i  Friedrich Engels, Starea clasei 
muncitoare in Anglia - 1 844, despre relatiile 
istorice dintre clase. Unsprezece ani mai 
târziu, in 1 859, Charlcs DaJWin şi-a publicat 
teoria evolutionista, în Originea specii/ar. 
Deşi ideile evolutioniste nu reprezentau o 
noutate in acea perioada, contributia radi
cala a lui DaJWin a constat din explicarea 
teoriei selectiei naturale, relicf"and implicarea 
şansei in varietatea evolutiei. Spre finalul 
secolului al XIX-lea, ideile revoluţionare ale 
lui Sigmund Freud (de exemplu, 
blle1pretarea viselor - 1 900) cu privire la 
dezvoltarea şi reprimarea psihosexuala, de 
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O introducere in poezia victoriană (1) 

asemenea, au început sa primeasca 
recunoaştere, dar şi critici. 

Epoca victoriana este cunoscuta in 
istoric ca "lungul secol al XIX-lea". Aceasta 
perioada, cuprinsa aproximativ între anii 
1 8 1 5  şi 19 14, este incadrata de o scrie de 
evenimente istorice importante: sf"arşitul unui 
mare conflict la nivel european (razboaiele 
lui Napoleon) şi izbucnirea unui alt mare 
razboi (Primul Razboi Mondial). 

Diferiti istorici vorbesc despre trei 
perioade ale epocii victoriene: timpurie, 
mijlocie şi târzie. Domnia reginei Victoria a 
inceput imediat dupa instituirea, in 1 829, a 
Fortei Poliţiste Mctropolitane (Mctropolitan 
Policc Forcc). a lui Robert Pccl, şi dupa ce a 
trecut primul mare ac! de rcfonna din 1832. 
Populatia Angliei, in perioada victoriana 
timpurie, a asistat la desfiintarea sclaviei din 
colonii le britanice ( 1833- 1838), moment al 
radicalismului claselor munci toare, al 
rcfonnelor democratice ini)iatc de mişcarea 
cartista, din anii 1 830- 1 840, precum şi 
perioada a realizarilor tehnologice, cum ar fi 
aparitia sistemului feroviar. De asemenea, 
criza economica şi cea socioindustriala din 
anii  1 840 ("hungry forlies"), odata cu 
foametea din zona Irlandci, din 1845- 1 852, 
au condus la anularea legilor grânclor 
instituite in 1 846. Astfel, odata cu anii 1 850-
1 860, in Anglia a incepu! o perioada de 
relativa prosperitate şi pace. 

În perioada victoriana mijlocie, 
legislatia guvernamentala pennitea, odata cu 
187 1 ,  infiintarea uniunilor de comert; prima 
liga a uniunii de comert a femeilor s-a 
constituit in 1 874. Istoria generala a perioadei 
victoriene se caracterizeaza printr-un uimitor 
progres economic, însa marea majoritate a 
populat ie i  Angliei  nu s-a bucurat de 
beneficiile prosperitatii, întrucât au incepu! 
sa apara tensiuni şi rivalitati la nivelul 
claselor sociale, dar şi pc scena politica. Dupa 
deceniul al şaptelea al secolului al XIX-lea, 
incepe sa se observe ca populatia Angliei 
traia sub un sistem capitalist de schimb eco
nomic, ce era la mila pcriodicclor avânturi şi 
crize la nivel economic. Aceste schimbari din 
epoca victoriana au afectat fiecare aspect al 
vieti i .  Regina Victoria a stapânit peste o 
populatie care, dupa secole de industrializare 
şi urbanizare, a crescut de la 9 milioane, in 
1 80 1 ,  la 18 milioane, in 185 1 ,  iar in anul 

mortii ci, 1 90 1 ,  ajunsese la 30 de milioane. 
Alte schimbari importante la n ivel 
sociopolitic şi cultural se produc şi in 
perioada târzic a epocii victoriene, cum ar fi 
publicarea proiectului de lege The Elemeu
laly Educa/ion Bill, din 1870. al lui \V. E. 
Forstcr, prin care se mentiona ca educatia 
elementara este obligatorie pentru toti copiii 
britanicilor. Totodata, acum femeile şi-au 
câştiga! noi drepturi cu privire la salariul pc 
care il puteau câştiga muncind, iar in anul 
1882, prin Actul de proprietate al femeilor 
cdsâtorite, li se pcnnilca sa se desparta de 
sot, daca invocau ca motiv de divort violenta 
domcstica. Aceasta perioada, mai mult decât 
cclclaltc, a fost marcata de anxictati legate 
de sex, promiscuitate şi sexualitatc, in 
general. 

Religia a constituit un factor esential 
in viata oamenilor din perioada medievala 
şi a continuat sa fie astfel şi in epoca 
victoriana, insa englezii din timpul reginei 
Victoria au trait experienta unui al lip de 
credinta, una care concura cu alti factori
cheie ai vremii: industrializarea, capitalismul, 
ştiinta, evolutia, consumcrismul, ideologia 
familiei, justitia etc. 

În 1 843, Karl Marx, intr-o lucrare 
intitulata Contribution /o the Critique of 
Hegelian Philosophv of Law (Contribufie 
la critica filozofiei dreptului a lui Hegel), ce 
a fost publicata in 1844, descrie religia drept 

"opiumul" oamenilor: "Mizeria religioasa 
este expresia mizeriei reale şi totodata 
protestul impotriva mizeriei reale. Religia 
este suspinul crea turii chinuite, sensibilitatea 
unei lumi lipsite de inima, dupa cum este şi 

spiritul unor orânduiri lipsite de spirit. Ea 
este opiu pentru popor. Suprimarea religiei, 
a acestei fericiri iluzorii a poporului, este 
cerinta adcvaratei lui fericiri. Cerinta de a 
renunta la iluziile cu privire la situatia sa 
este cerinta de a renunta la o situatie care are 
nevoie de iluzii. Critica religiei este. aşadar. 
in nuce, critica acestei vai a plângerii a carei 
aureola sfiinta este religia. Critica a inlaturat 
florile imaginare care acopereau lanţul nu 
pentru ca omul sa poarte lanţul dezolant şi 
prozaic, ci pentru ca el sa arunce lanţul şi sa 
culeaga floarea vie. Critica rel igiei  il 
elibereaza pc om de iluzii, pentru ca el sa 
gândcasca, sa actioneze, sa-şi faureasca 
realitatea sa ca un om dezamagit, ca un om 
care si-a venit în fire, pentru ca sa se mişte în 
jurul lui însuşi şi pnn urmare in jurul 
adevaratului sau soare. Religia este doar 
soarele iluzoriu care se mişca in jurul omului 
atâta timp cât el nu se mişca inca in jurul lui 
însuşi." 

Totodata, pentru Marx, biserica servea 
manipulari i  claselor socia le  de jos, 
inducându-le ideea şi convingându-i ca 
statutul pc care îl au in societate este unul 
prestabilit de forta divina, suprema şi, in acest 
caz, nu poate fi schimbat. 

Evolutiile in şti in ta au umbri! declinul 
incet al credintei. în perioada victoriana, 
declin care şi-a atins apogeul prin cuvintele 
grele ale lui Fricdrich Nietzsche, din 1 882, 
ce marcheaza anularea fiintei divine su
preme: .,Dumnezeu a murit." 

Poezia vicloriana este la fel de dinamica 
şi de complexa precum epoca in care a aparut. 
Deşi, in perioada respectiva, au existat câteva 
şcoli ,  respectiv, miscari ce au urmarit 
dezvoltarea poeziei. cea din urma nu s-a 
caracterizat, neaparat, printr-un set de leme 
şi trasaturi uşor de definit. O opinie perti
nenta cu privire la textul liric de atunci ii 
apartine lui Manhew Amold, care, în prefata 
volumului  din 1 853 ,  intitulat Poems 
(Poeme), observa: "Exista o mare confuzie 
ce vizeaza poezia timpului prezent, precum 
şi multitudinea diferitelor voci din epoca." 
Peste opt decenii, in poezia victoriana exista 
un mare lant de voci, ceea ce demonstreaza 
ca nu se poate vorbi despre o poezie 
vicloriana pura, ci despre un mozaic de texte 
l irice, ce eonlin elemente neoromanticc, 
decadente, satiricc, morale şi amoralc, sacre, 
de iubire, de razboi etc. Deci poezia victoriana 
priveşte atât inainte şi înapoi, directii ce 
constituie surse de inspiratie, cât şi în epoca, 
insa mereu cu un ochi critic, de aceea 
tonal i tatea este când afirmativa, când 
negativa, sau fie plina de speranta, fie de re
gret. 

Simona-Andreea ŞOVA 
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Diavolul l-a preferat pe PILAT 
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Când diavolul se intrupa pe aleile unui mare parc 
moscovit, situatia se prezenta într-un mod ce nu avea 
cum sa trimita deloc spre neaşteptalelc urmari care 
reprezinta, de fapt, ameţitoarele înlâmplari ale acestui 
roman. Înaintea de materiali zarea lui Woland şi a suitei 
sale, pe acolo, în calitate de localnici, dar şi de oameni 
importanti, se preumblau doi ipoehimeni care ar fi 
putut fi personajele de prim-plan ale romanului, daca 
soarta narativa nu ar fi hotarât altfel: unul era 
importantul redactor-şef al Massolit-ului (denumirea 
spune totu l ' )  şi pc el îl chema Berlioz (ca pc 
compozitor, dupa cum se precizeaza într-o secvenţa 
ulterioara cu tâlc); celalalt se numea, cum altfel, într-o 
mare Rusie, Jvan, era poet de forţa prolctara şi semna 
cu pseudonimul Bezdomnîi adica Pribeagul. Cei 
doi treceau printr-un parc suspect de pustiu într-o 
dupa-amiaza spre seara de primavara şi discutau, 
fatalmente, dupa cum se va vedea, despre Iisus şi alte 
religii ale învierii şi nu numai. Incidentul fatal ar putea 
fi, pentru cei care cauta cu tot dinadinsul începuturi 
motivate, acel nefericit sirop baut la un stabiliment ce 
ar fi putut gazdui bere sau apa minerala rece ca gheaţa, 
aşa cum se bea la faimosul restaurant Griboedov, spatiu 
de întâlnire pentru privilegiaţii artei comuniste, loc 
ce adapostea şi sediul cunoscutului Massolit. Aici, la 
vreme de seara, pe racoare, importantul redactor-şef ar 
fi urmat sa prezideze una dintre acele şedinţe ce aduna 
toata pletora decizionala într-un sistem de pe urma 
caruia începuse, deja, sa patimeasca acel nefericit 
maestru, autor neştiut al unui roman despre Pilat din 
Pont. 

Sa scrii despre Pilat din Pont într-o vreme în care 
asanarile ideologice se faceau frecvent şi fara multe 
detalii nu era ceva absolut recomandabil; pe de alta 
parte, celalalt aspect ce merita interes este legat de 
ideea lui Bulgakov de a realiza ceea ce se cheama 
roman în roman, putând astfel sa deruleze, sa puna 
într-o relationare de exceptie doua lumi separate de 
2000 de ani,  cu insisten(d pe o rdstumare 
spectaculoasd: lumea care primeşte atributele 
obiectivitatii referenţiale, lumea pe care o luam în 
totalitatea unui veridic surprinzator este cea din timpul 
lui Pilat. Nu intra în registrul fantasticului ceea ce se 
imagineaza in jurul crucilicarii pe Golgota, ci, 
dimpotriva, multe dintre capitolele ce privesc viata 
moscovita, e drept, a unui oraş în care, pentru câteva 
zile ce trimit analogic spre derularea zilelor pascalc 
din episodul cristic (miercuri scara, joi, vineri, sâmbata) 
se afla rezidenta imprevizibila suita a Satanei. Sudarea 
celor doua romane, felul în care se alterneaza, se 
completeaza, se intersecteaza, toate tin de o tehnica 
de excepţie a romancierului care propune, mereu în lins, 
aparenţa unui singur traseu narativ, greu de crezut 
atunci când e vorba de doua lumi, de doua romane, de 
doua modalitati diferi le, necreând dislocari, neoferind 
senzatia de artificios sau de text suplimentar: spre 
exemplu, finalul capitolului 1 ( ... . .  şi începu sa 
vorbeasca. încet, moment în care, nu se ştie de ce, 
accentul îi disparu: Totul e simplu; într-o mantie 
alba . . .  ") este complinit în celalalt spatiu/ timp de alt 
roman(al maestrului) într-un început de capitol 2 
coerent pentru cartea lui Bulgakov, unitara şi la acest 
nivel (..Într-o mantie alba cu captuşeala sângerie ... ") 

Jar acolo unde, aparent, naratorul s-ar afla în 
impas, se Iasa loc pentru interventia personajelor, jocul 
conexiunilor alipind doua lumi contradictorii şi 
generând o rezolvare a fantasticului prin real şi a 
realului prin fantastic. Un studiu asupra acestui tip de 
relatii ar fi extrem de interesant. Dintre personaje şi 
din functiile deciziilor lor, un rol distinct îi revine lui 
Pilat, procurator, cavaler, pâna la urma singur nefericit 
din ceea ce i se întâmpla, superior prin tragism şi 
adâncime a configuratiei sufleteşti celorlalti. Prin el îl 
vedem, de altfel, incl11siv pe cel care ar trebui sa fie 
adevaratul personaj revelaloriu, pe razvratitul 
împotriva puterii imperial, Yeshua. 

Urmarind textul, vedem ca felul în care decizia 
lui Pilat din Pont actioneaza asupra sortii lui Yeshua 
acopera patru dintre cele treizeci şi doua de capitole 
ale romanului (şi un epilog, spre a fi 33 de secvenţe) şi 
este împarţita în trei parţi diferite. Prima parte este 
povestita de Woland lui Berlioz şi lui Jvan în timpul 
înlâlnirii lor neaşteptate la Patriarşic prudî; c o forma 
prin care se incearca lămurirea acestora, setoşi de 
virtuţile ateismului educat - la Berlioz sau salbatic
ignorant - la Jvan (daca aceasta prima parte ar fi avut 
succesul sconta!, probabil ca relevarea metafizicului 
ar fi atras dupa sine şi salvarea capului lui Berlioz, 
taiat, dupa cum se ştie de o comsomolista, în acea 
seara de primavara, aşa cum citise foarte exact Woland 
- de fapt, e vorba de un tramvai condus de o 
comsomolista). A doua parte se decanteaza în visul lui 
Jvan Bezdomnîi, dupa ce fusese adus samavolnic în 
faimosul stabiliment de boli nervoase al doctorului 
Stravinski (aşa cum i se comunicase de cel în drept, pe 
aceleaşi alei ale parcului moscovit; acum, dupa ce i se 
administrase o injectie în acel spital, el vede cu ochi 
virgini continuarea a ceea ce diavolul începuse, fara 
nicio rigoare narativa, în prima seara. Cât priveşte ul
tima parte, aceasta se deruleaza pe parcursul altor doua 
capitole şi este citita de Margareta, în strâmta locuinta 
a Maestrului, unde cei doi ajung printr-o distorsiune 
spaţio-temporala specifica jocurilor Satanei (se va 
vedea cum marea plecare a celor doi indragostiti 
inseamna o regie perfecta a mortii, ca pamânteni cei 
doi murind aşa cum se moare în spatii cunoscute -
spitalul, respectiv,vila frumoasei vrajitoare); actul 
hulpav al lecturii unei îndragostite egal de autor şi de 
opera sa se desfasoara în timp ce Maestrul dormea 
adânc pe o canapea în camera de alaturi, de pe acel 
manuscris pe care Woland îl înapoiase dupa reuniune, 
întarind enunţul suprem prin care anuntase ca 
manuscrisele nu ard niciodata. 

Şi, cu toate acestea, romanul se întoarce mai mult 
catre Pilat, decât spre oricare altul din acest roman. El 
este personajul cel mai important, având rol total de 
relaţionare între personaje, scene, întregi capitole, 
favorizând deschideri spre alte creaţii l iterare 
universale. El pare a fi prezent peste tot şi îşi exercita 
influenţa asupra vieţii şi destine lor celorlate personaje 
atât în mod direct, cât şi indirect. În acest sens, este 
semnificativa scena înlâlnirii dintre nefericitul poet 
Jvan, impacat aproape cu soarta sa de pensionar al 
stabilimentului psihiatrie şi cel pe care indragostita 
Margareta 1-a numit, simplu şi rotund, Maestru. 
Motivul închiderii lui Jvan la spitalul de nebuni îl 
ştiam deja de pe urma funestei înlâlniri a acestuia cu 
Woland la Patriarşie prudî, deşi faptele povestile de el 
medicilor şi altor persoane sunt considerate drept 
fantasmagorii, produse ale unei minti bolnave. La 
întrebarea Maestrului de ce se afla închis în acelaşi 
loc cu el, Jvan, capalând brusc şi ciudat încredere în 
noul cunoscut, raspunde într-un fel care arata punctul 
de greutate al acestui roman, care arata resorturile de 
profunzime ce anima o carte scrisa în anii de forta ai 
totalitarismului stalinist, într-o Rusie profund alee şi 
indepartata de subtilitatile discuţiilor şi comentariilor 
metafizice: 

.. - Din cauza lui Pilat din Pont, raspunse Jvan 
aruncând o privire mohorâta în podea. 

- Cum?' Striga oaspetele, uilând de orice prudenţa 
şi astupându-ti în clipa urmatoare gura cu mâna. Ce 

coincidenta extraordinara! Te implor sa-mi povesteşti 1 
Te implor!" 

În fapt, întâlnirea dintre aceste doua personaje 
este cea care determina o reala unitate a structurii 
narative, în ceea ce priveşte desfaşurarea acţiunii şi 
împletirea textului în sine - cadru cu episoadele biblice 
aflate în intertext. Dar cele doua personaje erau 
programate pentru întâlnire de acelaşi episod petrecut 
cu 2000 de ani în urma şi de asocierea oculta cu acelaşi 
personaj. Coincidenta sau nu, fapt este ca oaspetele 
lui Jvan are o viaţa şi un destin ce stau sub semnul 
existentei reale/ fictionale a procuratorului Iudeii: 

.,Multa vreme oaspetele tacu trist, cuprins de un 
zgâlţâi! nervos, dar în cele din urma vorbi: 

- Vezi ce istorie ciudata? Ma aflu aici din aceeaşi 
cauza ca dumneata, şi anume din cauza lui Pilat din 
Pont. Spunând acestea, oaspetele privi temator în jur 
şi urma: E vorba de un roman despre Pilat, pe care 
l-am scris acum un an." 

Dupa cum spuneam, puterea dimensionarii 
personajului face ca planul pe care este desfasurata 
personalitatea sa apara cu mult mai veridic, mai nuantat 
în perspectiva unui referenţial acceptat, în contrast cu 
straniile aparenţe fantastice ce trimit catre Moscova 
în care vieţuieşte Maestrul şi toti ceilalti, în plin secol 
XX. Totul este cât se poate de inteligibil: slujbaşi şi 
administratori au defilat mereu sub cerul istoriei, iar 
felul în care se comporta Ponţiu Pilat poate reprezenta 
un model de integritate şi diplomatie pe care aparatul 
de conducere sovietic ar trebui sa-I urmeze. Problema 
este însa alta şi istoria creştinismului a selectat doar ce 
i-a fost util: procuratorul îi da dreptul la replica lui 
Yeshua, îl judeca cu corectitudine, îi da o sentinta pe 
masura dar, în acelaşi timp, se face vinovat de un mare 
pacat, cel al laţitaţii .  Sensul se rotunjeşte aici: nu este 
viciu mai mare decât laşitatea şi loc mai pentru aceasta 
el va plati prea scump, dupa cum se ştie. 

Şansa care i se întinde lui Pilat uneşte doua lumi 
aruncate la mare distanta una de alta dar, dupa cum se 
vede, atât de aproape pentru artizanul etern: 
procuratorul va fi mântui! pentru ca îşi înţelege vina 
şi se caieşte, cei doi indragostiti vor primi un unic şi 
imuabil refugiu ce apropie şi complineşte creaţia cu 
erosul absolut, în timp ce grosul societatii moscovite 
ramâne în neştiinta pedeapsa, deoarece ci nu intuicsc 
adevaratul scop al haosului produs de Woland şi suita 
sa. 

Şi, cu toate acestea, Maestrul şi Margareta nu 
este un roman nici religios, nici altminteri, preocupat 
fiind de promovarea unui anume gen de spiritualitate. 
Pierderea spiritualitaţii societatii Rusiei moderne este 
ingrijoratoare într-un sens mai larg, deoarece duce la 
omogenizarea perspectivelor asupra lumii, la pierderea 
individual i tati i .  Acest lucru este evident în 
portretizarea lui Woland şi a lui Ycshua. Ca personaje, 
ele sunt, inerent, duale, trimiţând, dincolo de absolutul 
lor, tot spre atributele complexitatii fiinţei umane, cu 
amestecul nedecantat de bun şi rau. 

Alaturând lumii reale o lume biblica în care 
personajele se desfaţoara secvente inteligibile din 
perspective omului modem, naraţiunea nu a uitat 
niciodata, de fondul real al unui singur personaj, Pilat. 
Este motivul pentru care cele doua personaje de la 
începutul romanului, ce puteau fi periculoase, unul 
prin superbia ignorantei, celalalt prin trufia cunoaşterii 
materialistc, sunt îndepartate mai mult sau mai putin 
de rolul ce I-ar fi putut avea, lasând rolul de personaj 
coagulant lui Pilat. 

Fiind un roman despre salvarea omului şi limitele 
acesteia pe fondul conflictului dintre conştiinţa indi
viduala şi puterea ideologiei dominante, era cumva 
de dorit ca textul sa îl privilegieze pe Pilat, în salvarea 
acestuia nadajduind cu adevarat, în mare parte secret, 
existenţa omului modem. Dar secolul XX, aşa cum se 
ştie, 1-a lasat sa umble liber pe Satana, dupa ce un 
srarşil de secol XIX anunţase altceva, mull mai trist şi 
mai tulburator. 

Constandn DRAM 
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Spre sfarşitul lunii august 1 894, pe o zi 
de canicula, comersantul Dimitrie Yasiliu 
şi-a luat fiul, pe viitorul poet George Bacovia, 
pentru a ridica de la Şcoala Primara de Baieti 
nr. 1 din Bacau, urmata între 1 889- 1 894, 
Certificatul de Absolvire întocmit de 
directorul acesteia, N. Bibiri (care a fost in
stitutor în el. 1 şi a IV-a), data! 1 iulie 1 894, 
pe numele lui Gheorghe D. Vasiliu, nascut 
în Bacau, la 4 septembrie 1 88 1 ,  de naţiune 
româna şi rcligiune ortodoxa. 

Obişnuit cu cifrele, Dimitrie Vasiliu a 
privit cu interes mediile anuale de promovare 
a celor patru clase de catre fiul sau, încheiate 
cu note între 7,77 - 8,98, iar, la purtare, între 
8- 1 0. A citit şi aprecierile consemnate la 
rubrica Observaţluni, pe ani şcolar i :  
Atentiune - foarte atent, atent, mare, iar, 
pentru Silinţa - foarte s i l i tor, s i l i tor, 
îndeajuns. Cam lapidare, dar satisfllcatoare. 
Ştia ca Iorgu, cum i se spunea în familie, se 
remarcase la invatatura printre fruntaşii 
clasei. Celelalte înscrisuri, deşi importante, 
le-a trecut cu vederea, respectiv, obiectele 
de învalamânt conform prOb'l"amei analitice: 
Limba română, Matematica, Religiunea, 
Ştiinţele fozlco-naturale, Istoria, Geografia, 
Cântul, Caligrafia, Desemnul, Exerciţii 
gimnastice, Exerciţii corporale şi militare. 

Tot atunci, cu actul în mâna, s-au 
prezentat la Secretariatul Gymnaziului 

"Princepcle Ferdinand" din urbe şi au depus 
cererea de înscriere în anul întâi, semnata de 
lata, inregistrata la 25 august 1 894. 

(Anul şcolar începea la 1 5  septembrie 
şi se termina la 30 iunie, cu reexaminari în 
toamna, pentru cei cu probleme.) 

Ulterior, la 5 septembrie 1 894, în cadrul 
Conferintei profesorale s-a procedat la 
distribuirea pe clase (Ordinara şi Divizionara) 
a elevilor admişi în primul an de studii ( 1 894-
1 895), întocmindu-se un proces-verbal 
contrasemnat de Directorul Gymnaziului, 
prof. Nicolae Corivan, şi  de profesorii 
prezenţi: Neculai Tisescu (Matematica), Gh. 
Jovianu (Geografic) ,  Gr.H. Grandea 
(Franceza) şi Const. M. Borş (Muzica), care 
îndeplinea şi funcţia de secretar al şcolii. 

Elevul Gheorghe D. Vasiliu a fost trecut 
al cincilea pc lista, în ordinea mediilor, şi al 
60-lea în catalog, dupa alfabet. 
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Deschiderea anului şcolar 1 894- 1 895 
a fost deosebita. 

Era al patrulea an de când cursuri le 
gimnaziale aveau loc într-o cladire noua, 
impunatoare, nu numai prin construcţie, ci 
ş i  prin dotarile materiale necesare 
desfllşurarii procesului instructiv-educativ 
per ansamblu, gimnaziul fiind înfiinţat, ca 
instituţie de învaţamânt, la 1 decembrie 
1867, iar imobilul dat în folosin!Jl provizorie 
şi parţial a, la 1 5  octombrie 1 89 1 ,  şi definitiva, 
în noiembrie 1 892, nu cu mult  dupa 
inceperea propriu-zisa a cursurilor. Aşadar, 
era al doilea an şcolar, când festivitatea de 
deschidere nu mai era ştirbita de prezenţa 
schelelor, a molozului din curte, a unor 
rcmcdieri din interiorul cladirii. 

Cercetari de arhiva ne-au condus la 
descoperirea dosarului construirii edificiului 
Gimanziului "Principele Ferdinand" din 
Bacau. 

Hotarârca de a imbogati zestrea 
imobiliara a invaţamântului naţional a 
luat-o guvernarea lui 1 .  C. Bratianu ( 1 876-
1888), în anul 1 886. 
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George Bacovia • gimnazist şi licean penitent 

Astfel, Decretul Regal nr. 17341 1 886 a 
legal izat in i (iativa de construire, prin 
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, 
de şcoli secundare, printre care şi Gimnaziul 
de la Bacau, alaturi de cele din Buzau, Cara
cal, Falticeni, Piatra-Neamţ, Slatina, Tr. 
Severin, repartizându-se fiecarei construcţii 
în parte câte 200.000 lei, suma importanta la 
acele vremuri. 

Corespondenţa dintre Minister şi 
Primaria bacauana a durat circa trei ani, pâna 
în luna mai 1 889. 1-a pus capat acestei 
tergiversari Şt. C. Michailescu, secretarul 
general al Ministerului (24 oct. 1 888 - 4 
martie 1 89 1 ,  guvernul Lascar Catargiu), când 
s-a deplasat personal la Bacau, opinând, 
împreuna cu autoritatile locale nehotarâte 
pâna atunci, la achizitionarea, dintre cele 
doua terenuri propuse pc care sa se faca 
ridicarea edificiului (a. Iordache Miliccscu şi 
b. D. Creţu + C. Stan), a primului, in suprafa!Jl 
de 1 0.088 m.p., la preţul de 28.600 Ici. 

Planurile şi  conducerea lucrarilor 
fusesera date în antrepriza, prin licitatie pub
lica, lui Georges Picrre Stcrian (laşi, 1 860-
1936, Bacau), arhitect şi profesor, licentiat 
în Litere şi absolvent al Şcolii de Belle-Arte 
(secţia arhi tectura şi pictura) din Paris, 
deputat de Bacau ( 1 89 1  ) .  Restaurase 
Catedrala episcopala din Curtea de Argeş 
( 1 887), precum şi alte monumente istorice. 
Nu se cunoaşte motivul rezilierii contractului 
în chestiune. 

Aşa se face ca planurile şi conducerea 
lucrarilor, nu numai la Bacau, ci şi la celelalte 
rcşedinţe de judet, a construirii localuri lor 
şcolilor secundare nominalizate în 1 886, au 
fost preluate de Biroul Tehnic al Ministerului 
de resort, fiind dirijate de arh. Al. Savulcscu. 

La prima licitaţie a dcvizului, în valoare 
de 207.000 lei ( 1 5  iulie 1 889), nu s-au 
prezentat concurenti în conditii avantajoase. 
Nici la a doua ( 1  dec. 1 889, publicata în 

"Monitorul Oficial"). De abia, la a treia ( 1 5  
ianuarie 1 890), licitaţia a fost atribuita 
cuplului Paul M. Mihail & Bercu Blehman, 
cu un scazamânl de 4,50% din dcvizul de 
2 1 6.522,26 1ci, contractul de construire fiind 
autoriza! de Consiliul de Miniştri, prin 
Jurnalul nr. 3/ 1 9  febr. 1 890. Lucrarile 
trebuiau încheiate la 1 septembrie 1 8 9 1 .  
Realitatea va fi alta. 

Construcţia cladirii s-a edificat totuşi, 
cu imbunatatiri efectuate pe parcurs, catre 

luna mai 1 896, pe str. Bacau-Moineşti, fosta 
Judeteana. 

Între timp, a fost executat mobilierul 
de catre Johann Stcifler din Bucureşti 
( 1 8.208,34 lei), aparatele de gimnastica, de 
catre W. Engelman (2.0 1 8 ,00 lei),  iar 
instrumentele didactice, procurale de la 
Libraria Socec (9.92,30 Ici). 

Pe toata durata construirii localului şi a 
realizarii rcmediierilor în exterior/ interior, 
responsabilitatile de urmarire a lucrarilor au 
cazut, în primul rând, pe seama directorului 
- Neculai Cori van (prof. de matematica, inca 
de la fondarea Gimnaziului în 1 867) şi a 
secretarului şcolii - Const. M. Borş (prof. de 
muzica, între 1 883 - 1 906, secretar între 1896 
- 1 898). 

Era a doua cladire ca tinuta de interes 
public din Bacau, dupa cea a Consiliului 
Admini strativ, la fine de secol. Avea 
cinsprezece incaperi, doua coridoare, vesti
bule, toate dispuse pe doua nivele. Decoraţie 
sobra. 

Destinaţia incaperilor, dupa scop. era 
diferita: 
- clasele !-IV Ordinare, ca aceea Divizionara, 
aveau fiecare câte un vestiar, dotat cu un cuier 
mare de fier cu doua rânduri de cuie, dulapuri 
de brad vopsite cu câte doua poliţe pentru 
galoşi şi umbrele, lampa suspendata; banci 
de brad vopsite în culoarea stejarului vechi, 
aşezate pe doua rânduri câte douasprezece 
pc fiecare, catedra de brad în table de forma 
scmiovala, fotoliu de lemn de stejar, tabla de 
lemn de tei pe stâlpi de stejar cu un mecanism 
de ridicare/ coborâre, tabla de tei simpla 
fixata în perete pentru înscrierea 
penalitaţilor elevilor; 
- sala de muzica, situata la etaj, avea dotarile: 
transparente de pânza, armonium (orga), 
mclronoamc, camcrlon, pupitrc duble de 
stejar, catedra, tabla vopsita negru şi riglata 
cu linii în forma de portativc musical, fotoliu, 
lampi suspendate, cuiere de fier, stupitori; 

- sala de recepţie/ sala de desen, la etaj, 
avea: transparente de doc gros, perdele, 
estrada cu tribuna, fotolii îmbracatc în stofa, 
scaune de trestie, candelabrc de bronz cu 
treizecişişase lumânari, sfeşnice de bronz, 
cuiere, mese de câte doua pupitre cu 
încuietori, cincizeci scaune de lemn, colectie 
de modele de desen diferite, stupitori; 
- salai hala de gimnastica, la parter, avea: 
coarde de tractiune, de cauciuc, perechi 

(1894 - 1903) 

paralele, bare de lemn, floretc manuşi, 
pieptare etc.; 
- amfiteatru: pupitre, tabela, masa, dulap, 
policandre cu patruzeci şi opt lumânari. serie 
tablouri ale Regelui şi Principelui, cuier 
mare, stupitori; 
- laboratorul de chimie, cabinetul de fizica 
şi cabinetul de ştiinţele naturii, cu 
antecamcre şi aparatura specifica fiecaruia 
în parte: presa hidraulica, maşina electrica, 
busola, maşina de induqie, baromelru, 
vollametru, aparate pentru prepararea 
metaloizilor, ariometru, colectie de minerale, 
cabinet zoologic şi botanic; 
- biblioteca: dulapuri, masa, scaune de trestie, 
serviciu calimari, lampa suspendata, cuiere, 
sfeşnice de bronz, stupitori; cartile necesare 
unui gimnaziu, achiziţionate la dotare din 
suma de 4.000 lei (opuri literare şi ştiinţifice 
ale principalilor autori români şi  straini); 
- cancelaria direcţiei: perdele, transparente 
de beţe, birou, scaune îmbracatc în piele, 
lampi suspendate, sfeşnic de bronz, dulapuri, 
tablouri regale, pendula, servicii de calimari, 
cuier, lavabou de fier, canapea imbracata în 
piele, stupitori; 
- cancelarla profesorilor: masa cu 
douasprezece saltare, scaune de trestie, 
sfeşnice, transparente, cuiere, tablouri regale; 
- secretariatul şi arhiva; 
- portarul: perdele de creton, transparente, 
masa simpla, pat de fier cu mindir de paie, 
scaune simple, lampa mica, pendula; 
- camerele servitorllor: mese, scaune, 
lampi; 
- carcera: patru celule, cu mese �i scaune 
simple de lemn; 
- vestibule la parter şi etaj; 
- coridoarele de la clase şi amfiteatru. 

Constructia Gimnaziului rivaliza cu 
oricare alta similara din Occidentul Europei 
sau Statele Unile ale Americii, dar şi prin 
do tari . 
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Programele de studii din glmnazii şi 
licee, cu unele modificari, erau în vigoare de 
pc vremea m i n i steriatului la culte şi 
Instrucţiune Publica deţinut de C.A. Rosetti 
( 1 6  octombrie 1 866), fi ind modificate, 
impreuna cu Regulamentele de ordine şi 
disciplina, de mai multe ori: 1 octombrie 
1 8 8 1  (Guvernul I.C. Bratianu, 1 8 8 1 - 1 888, 
Ministru C.A. Rosetti) 17 august 1 8 89 
(Lascar Catargiu, 1 889, C. Bocrcscu), 28 
august 1896 (D.A. Sturdza, 1 895- 1 896, Petru 
Poni), 1 2  august 1 898 (D.A. Sturdza, 1 897-
1 899, Spiru Harct), 26 august 1 9 0 1  şi 1 
septembrie 1903 (D.A. Sturdza, 1 90 1 - 1 904, 
Spiru Haret), 1 septembrie 1 906 (Gh.Gr. 
Cantacuzino, 1 904-1 907, M.C. Vladcseu) 
ş.a.m.d., pâna în 1 948, la Reforma sovicto
comunistă, 

Însa, din aceasta lista, lipseşte Marele 
Absent, Takc Ionescu (Ploieşti, 1 3  oei. 1 858-
22 iunie 1 922, Roma), avocat distins, om 
politic, orator şi scriitor, deputat, Ministru 
de Culte şi Instrucţiune Publica (27 nov. 1 89 1  
- 4  oct. 1 895, I l  apr. 1 899 - 9 ian. 1 900), iar. 
în anii urmatori - de Finanţe, Interne, Externe, 
chiar prim-ministru (27 dec. 1921  - 19 ian. 
1922), întemeietorul Partidului Conservator 
Democrat şi i n i t i atorul M i c i i  Antantc 
politice, reuniune a tarilor mici din Estul 
Europei .  
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George Bacovia • gimnazist şi l icean penitent 

În primul sau ministerial la  Culte şi 
Instructiune Publica, a convocat, l a  24 
februarie 1895, o comisie ad-hoc în vederea 
discutarii Anle-proiectului reorganizaril 
învatamânrului secundar şi superior dupa 
standarde internationale, cum c vorbirea 
astazi .  Au fost invitat i :  V. Arian, C.  
Dimitrcscu-Iaşi, C.  Dissescu, Spiru Hare� B.P. 
Hasdeu, Toma Ionescu, G. Ionescu-Gion, Dr. 
C. Istrati, Titu Maiorescu, St. C. Michailescu, 
Iacob Negruzzi, Al .  Odobescu, G. Dem. 
Teodorescu, Gr. Tociiescu, Şt. G. Vârgoiici. 

Pâna ia 19 martie 1 895, de când dateaza 
ultimul proces-verbal, s-au tinut douazeci de 
şedinţe în chestiune. Au mai fost invitati şi 
alti fruntaşi ai vietii intelectuale din tara ia 
aceasta dezbatere speciala de interes naţional. 

Din Ante-proiecrul lui Take Ionescu, 
periat în partile lui caduce, au ramas, în 
principiu, sectiunile de baza. Textele noilor 
Programe de studii şi a Regulamentelor 
de ordine şi disciplina definitivate de 
unnatorul ministru, Petru Poni, şi publicate 
în "Monitorul Oficial" nr. 120 din 3 1  august 
1 896, aprobate prin Decretul Regal nr. 3831 
din 28 septembrie 1 896, au deven i t  
obligatorii. Apoi, au fost prelucrate structural 
( 1 898, 1 90 1 )  şi finalizate de Spiru Harct 
( 1 903). 

(Întrucât nu a fost inca realizata o 
monografie cât de cât amanuntita a liceului 
bacauan, dar nici o biografic a lui George 
Bacovia pentru a fi luata în seama serios, 
cxccdam cu alte amanunte, care fac parte din 
ansamblul deven iri i  personali tatii sale 
intelectuale/artistice.) 

Obiectele de studiu, în cele doua secţii 
gimnazia l - l icealc. Clas ic  şi Real, se 
dcoscbcau, pc de o parte, atât în privinta 
tcmaticii şi a diversitatii, cât şi a cantitatii 
materiei predate/examinate. De asemenea, 
erau doua etaje de instructie-educatie: pe 
sexe; una era programa de studii pentru fete, 
alta pentru baieti. 

La baieti, obiectele de studiu comune 
Real/ Clasic erau: Religiunea (el. 1-IV), 
Limba româna (ci. 1-VII), Limba franceza 
(ci. 1-VII), Limba germana (R, ci. 1-VII; C, 
el. V-VII), Geografia (ci. I-IV), Istoria (ci. I
VII), Filosofia (R, ci. VII; C, ci. VI-VII), 
Matematica (ci. 1-VII), Ştiinţele fizico-naru
rale (el. I-VII), Igiena (R, ci. IV; C, ci. VII), 
Caligrafia (R, ci. !-IV; C, ci. 1-VI), Desen (R, 
ci. II-VII; C,cl. I-VI), Muzica vocala(R. ci. l
I V; C, I-VI),  Gimnastica şi exerciţiul 
armelor (ci. I-VII). 

Obiecte de studiu diferite: 
- curs Real: Dreptul administrativ şi 

constituţional (ci. IV), Contabilitate (ci. III), 
Lcgisla(iune civila şi drept comercial (el. V), 
Economic politica şi notiuni de finanţe (el. 
VI); 

- curs Clasic: Limba latina (ci. I-VII), 
Limba elina (ci. III - VII), Economie poli
tica şi Drept administrativ (el. VII), Limba 
italiana (facultativ, el. V - VII). 

Ambele forme aveau câte doua
zccişiopt de ore program saptamânai. 

Anul şcolar era impartit pe semestre; se 
dadeau examene la toate obiectele de studiu 
la fine de semestru. Prin Programa din 1 898, 
s-au dat examene numai la sfiirşit de an şcolar 
(iunie) şi, în caz de forţa majora, în toamna 
(sept.). 

Câteva excmp l i ficari ,  în ceea ce 
priveşte tinta învatamântului la Limba 
româna, în gimnaziu/cursul inferior din licee: 

l .  Cultivarea sentimentului national; 2. 
Folosirea în corespondenta şi afaceri; 3 .  
Cunoştinţa formelor şi ţesutului limbei; în 
cursul superior din l i cee: 1 .  Cul tivarea 
sentimentului estetic l iterar (prin citire şi 
compozitiuni); 2. Studiul l iterar al limbei 
române ş i  aprecierea scri itor i lor mai 
însemnati (prin citire); 3 .  Cunoaşterea 
caracterelor diferitelor genuri literare (prin 
citire de bucati anume alese şi aşezate 
sistematic); 4. Deprinderi în expuneri orale. 
Daca ne referim numai la clasele din cursul 
superior din liceu, tematica era: el. a V-a -
Retorica. Stilistica. Genurile l iterare ( oratoric, 
istoric, didactic); ci. A VI-a Poetica. Genurile 
poetice (liric, epic, dramatic, didactic, pas
toral); ci. A VII-a - Notiuni de istoria Iim bei şi 
l i tcraturci române. Introducere. Limba 
(Romanizarea Daciei. Formarea l imbei 
române. Innucntc strainc. Teritoriul limbci 
române), Litcmtura(Litcratura populara. Vechi 
manuscrise. Sec. XVI-XIX - literatura sacra, 
Literatura profana). Din literatura sec. XIX, 
sunt nominalizati scriitorii; Mitrop. Veniarnin 
Costache, George Lazar, Iancu V acarescu, A. 
Beldiman, C. Conachi, Ioan Eliade, G. Asaki, 
Anton Pann, Nicolae Balcescu, C. Negruzzi, 
Gr. Alexandrescu, Dimitrie Bolintincanu, V. 
Alecsandri. Pentru fiecare clasa, au fost 
repartizate saptamânal câte 3 ore. 

La fel ,  au fost expuse princ ipi i le  
inva1amântului secundar românesc tuturor 
obiectelor de studiu, în parte, cu precizarile 
de rigoare pc capitole şi subcapitolc. 

În privinta Regulamentelor de ordine 
şi disciplina pentru gimnazil şi licee ( 1 866-
1906), prevederile acestora sunt exacte şi 
severe, daca nu prea dure, in comparaţie cu 
mentalitatea actuala. 

Doua dintre articolele înscrise în 
Regulamenrul aprobat prin Decret Domnesc 
(nr. 1 553/8 oct. 1 866) şi publ icat în 

"Monitorul Oficial" nr. 227 din 1 6 oct. 1866, 
devenind obligatoriu, s-au perpetuat sub alte 
rcdactari pâna la Reforma învatamântulul 
din ! 948: 

"Ari. 68. Punit iuni le  cari, dupc 
gravitatea casului, se vor aplica şcolarilor 
sunt: 1. Admonitiunca sau mustrarea; 2. 
Ccnsura; 3. Arestul sau închisoarea în 
gimnasiu sau liceu; 4. Gonirca �rovisorie sau 
definitiva din liceu sau gimna;iu; 5. Gonirea 
din toate liceele sau gimnasiiie tarei". 

"Art. 72. Închiderea în arestul liceului 
sau gimnasiului se va pronunţa de director 
dupc gravitatea casului pentru un timp de la 
o ora pâna la 24 cel mult. Închiderea nu se va 
putea aplica decât în timp de ziua. Arestatului 
nu va fi permis a i se aduce mâncare; i se va 
da însa hârtie şi rccuisitele de scris spre a 
copia dintr-o carte un numar determinat de 
pagine. La cas de a nu fi împlinit aceasta 
impunere i se va prelungi arestul." 

În Regulamentul de ordine şi 
disciplina aprobat prin Decret Regal şi 
publicat în "Monitorul Oficial" nr. 1 1 7 din 
26 august 190 1 ,  aceleaşi prevederi arata 
redactate astfel: 

,,Ar!. 292. Orice abatere de la datoriile 
impuse şcolarului constituie o infractiune 
disciplinara şi se pedepseşte, dupa gravitatea 
vinei ,  cu urmatoarele pena l i tat i :  a .  
Admonestarca în particular; b .  Admoncstarca 
în clasa; c. Arestul pentru un timp nu mai 
lung de trei ore; d. Scaderea notei la purtare; 
c. Eliminarea din şcoala pâna la 6 luni; f. 
Eliminarea pc un an din şcoala şi din şcolile 
de acelaşi fel din tara; g. Eliminarea definitiva 
din şcoala şi din toate şcolile de acelaşi fel 
din tara." 

.,Art. 293. Pedeapsa arestului se va face 
într-o camera a şcolii, unde şcolarul va fi tinut 
a sta singur. 

Ea va putea sa se aplice pentru una, doua 
sau trei ore; şcolarul însa nu va trebui sa faca 
intr-o zi mai mult de o ora de arest; daca 
pedeapsa c mai mare, ea se va face în mai 
multe zile consecutive. 

În timpul arestului, şcolarul va trebui 
sa faca asupra uneia din materiile clasei o 
lucrare în scris, careia se va da nota şi aceasta 
nota va compta în catalog. 

Pedeapsa arestului nu se va putea aplica 
unui şcolar pentru mai mult de 1 2  ore în cursul 
aceleeaşi luni. 

Pedeapsa arestului când c aplicata unui 
şcolar mai mult decât de doua ori într-un an, 
aduce du pe sine şi o scadere a notei la purtare 
de câte O, I O pentru fiecare data când s-a 
aplicat arestul." 

Întrucât pedepsele mcntionatc se 
înscriu, fie în catalog, fie în foaia matricola a 
fiecarui elev în parte care a suferit atari 
punitati, trebuie inteles ca şcoala nu era o 
joaca. 

Elevilor li se acordau drepturi legale în 
contrapartida cu impunerea de datorii 
implicite pentru sine, pentru familie, tara şi 
rege. 

Nu exista alegere. Trecerea printre 
Furcile Caudine era obligaţie! 
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În privinta manualelor recomandate în 
gimnaziul bacauan, nu ne putem pronunţa, 
deoarece nu am dat de nicio lista în acest sens. 

Enumeram câteva dintre ele aparute Ia 
sfârşi t  de veac al XIX-lea, ca breviar 
bibliografic, pentru a întregi atmosfera di
dactica a timpului. 

LIMBA ROMÂNA. Ioan Manliu. 
Crestomatle româna. Metodele literare din 
autorii secolului  al XIX-lea cu notite 
biografice şi aprcticri l iterare întocmite 
pentru clasele superioare de liceu, seminare, 
şcoalc pedagogice, cxtcmatc etc. şi private 
atât pentru aplicarea stilisticii şi rctoricei cât 
şi pentru completarea istorici 1 iteraturei. A). 
Prossa, 1 89 1 ,  VIII-320 p.; Ioan Manliu. 

Antologia româna. Modele l iterare din 
autorii secolului  a l  XIX-lea cu notite 
biografice şi apretieri l iterare întocmite 
pentru clasele superioare de liceu, seminare, 
şcoale pedagogice, extemate etc. şi potnvitc 
atât pentru aplicarea poeticii cât şi pentru 
completarea istoriei l i terare. B). Poezia; 
Bucureşti, 1 89 i ,  IV - 348 p. 

LIMBA LATINĂ. P. Manuclescu. 
Exerciţii de gramatica latina. Ploieşti, 
1 890; I.S. Marcian. Sintaxa latina ornata. 
(Stilistica latina) pentru cursul liceului su
perior. laşi, 1887, 160 + 20 p. 

LIMBA ELINĂ. Ilie R. Nisipeanu. 
Gramatica limbci clene. l-111 (Etimologia. 
Sintaxa). Ploieşti, el. a III-a gimnaziala, 
1 89 1 - 1 893 ,  1 1 2+40+ 1 1 7  p; I l i e  R. 
Nisipcanu. Carte de citire greaca. !-III. 
Ploieşti, I 891 - 1 894. 

UMBAGERMANĂ. M. Lohmeyer. Un 
nou mijloc pentru a preda copiilor limba 
germana. Cu o prefata de Gr. Tocilescu. Cu 
205 gravuri în text. 1 895, Bucureşti, cu 
ilustraţii, 120 p. 

GEOGRAFIA. Nicolae Michailcscu. 
Curs elementar de geografie pentru el. I-a 
secundara de ambe sexe./ Editia l, 188 1 ;  
ed. a IX-a, 1 890); Nicolae Michailcscu. 
Europa şi cele doua Americi .  Curs 
elementar de geografie el. a III-a secundara/ 
Editia a 11-a, 1 896/ Bucureşti, 164 p. 

ECONOMIA POLITICĂ. Dcmctru 
August Laurian. Elemente de economie 
politica. Carte de şcoala intocmita dupa 
publicatiuni straine. Editia I, Bucureşti, 
Soccc, 1897, VII+384 p. 

MATEMATICA. Ioan M. Mcl ik .  
Elemente de aritmetica pentru uzul 
şcoalelor secundare. Iaşi, 1894, Ediţia a IX
al Edit. 1, 1867/, 208 p; I.M. Mclik. 

Elemente de geometrie. Editia a VII-a, 
laşi, 1 894j Edit. 1, 1 869/, VIII+269p.; Al. 
Manicatidc. Carte de algebra elementara 
pentru şcolile secundare. Bucureşti, 1898. 
VIII+301 p. 

GEOLOGIA. Nicolae Lcon. Elemente 
de geologie pentru clasa a III-a gimnasiala. 
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George Bacovia • gimnazist şi licean penitent 

Ediţia 1, Bucureşti, 1 896, 75 p., cu i1ustr.; 
Stefan Nicu1escu-Brailiţeanu. Geologla 
pentru clasele secundare şi inferioare. Ediţia 
1, cu 1 29 figuri în text, Bucureşti, 1 898, 
Vll+ l79 p. 

CALIGRAFIA. Dimitrie Nicolescu. 
Curs complet de callgrafie pentru şcoalele 
secundare de ambe sexe. Ediţia 1, Bucureşti, 
1 896, 27 p. + 22 p./ Lucrare premiata cu 
Medalie de Aur la Expoziţia Cooperatiei, 
1 895. 

GIMNASTICA. Ioan Bucovineanu, D. 
Theodor, V. Mândru şi C. Ionescu. Manual 
pentru exercitii fislce prevazut cu oarecare 
principii hygienice şi cu gravure în text. 
Botoşani, 1893, 88 p. 

Ne oprim aici cu selectia în noianul 
bibliografiei didactice, pentru a reveni pe 
teritoriul stabil şi de neclintit al realitatii 
documentului de epoca nu îndeajuns de pus 
în valoare întru cunoaşterea dimensiunilor 
caracterului/ personalitatii unei entitati 
umane dintr-o comunitate oarecare ar fi 
aceasta, dar prezenta în arealul cercetat. 

Nu dorim ca expozeul nostru sa fie 
asemuit unui castel pe nisip. 

Dorinta noastra este sa restituim mediul 
geo-bi<>-social şi intelectual al sfârşitului de 
secol XIX bacauan în care s-a nascut şi for
mal, ca semn particular, poetul George 
Bacovia. 
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Corpul didactic al Gimnaziului din 
Bacau, întemeiat la 1 decembrie 1 867, ulte
rior numit "Principele Ferdinand" ( 1 892), şi 
devenit Liceu, la 1 septembrie 1 898, a fost, 
în genere, stabil, în perioada la care facem 
referinţa. Putini profesori au fost nuctuanti 
în anii şcolari tatii lui George Bacovia, 1 894-
1903. Îi vom mentiona pe toti în ordinea 
obiectelor de studiu, cum sunt enumerate în 
Programa analitica. 

RELIGIA. CI. 1-11 ( 1 894- 1 896, 2 ore/ 
sapt.); preot econom Gh. Crivetz (n. 1 854 . 
?);el. IU ( l 896- 1 897, 1 ora/sapt.): PreotGh. 
Petrescu; cl. lll-N ( 1 897- 1899, 1 ora/ sapt., 
repeta el. W): Au rei Plpoş, bacalaureat trecut 
la Sibiu, licenţa în Teologie, la Bucureşti, cu 
leza Ordinea ftreasct şi minunile (Tip. Bârlad, 
1 904, 1 14  p.). Îi va fi prof. de germana lui 
George Bacovia, el. V-VI(I899- 1902). În 1916, 
se afla în Cluj, de unde s-a înscris cu o lucrare 
simfonica la concursul de Compoziţie "George 
Enescu" din Bucureşti, acordându-i-se 
Menţiunea de Încurajare, semnata de 
Maestru. Provenea dintr-o famil ie  de 
intelectuali din Muntii Apuseni. Unul dintre 
ci a fost Pompiliu Pipoş, red. resp. ( 1 886-
1 887) la "Tribuna". Sibiu, fondata de Ioan 
Slavici, apoi a trecut la "Gazeta Bucovinei". 
Cernauti, în aceeaşi functie ( 1 89 1 - 1 893). 

LIMBA ROMÂNa. CI. 1-N ( 1894-
1899, 2 ore/sapt.): Ioan Chiru ( 1845- 1 9 1 7), 
abs. l iceu, grad definitiv, unul dintre 
fondatorii Gymnasiului din Bacau, la 1 dec. 
1 867. A predat Latina şi Româna, el. !-IV, 
între 1 867- 1 899. Membru fondator al 
Societatii Oamenilor Carii Sciu Ceti, cu 
organul de presa "Mica revista" (3 nr., 1 5  
febr. - 6 aug. 1 886), în care a publicat art. pe 
teme de "familie şi compatibili tate" şi, în 
broşura, conferinta Educatia nationala 
(Bacau, Tip. H.  Margulius, 1 898, .26 p. 
Ateneul din Bacau). Atitudine didactica 
controversata. L-a lasat coregent pe George 
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Bacovia, în el. 1 şi a III-a, contribuind la 
repetenţia acestuia ( 1896- 1897); CI. a V-a 
( 1 899- 1 900, 2 ore/ sapt. ) :  Garabet 
Ibraileanu ( 1 87 1 - 1 936), clase primare la 
Bacau, liceul la Bârlad, licenta Litere, Iaşi; 
prof. Româna la Bacau (26 apr. 1 899 - 1 5  
sept. 1900). Universitar Iaşi, spiritus rectus 
la ("Viata româneasca". Iaşi ( 1 906- 1 9 1 6  
1920-1929). George Bacovia ştia ca Cezar 
Vraja, traducatorul romanului Bel-Ami de 
Maupassant este profesorul G. Ibraileanu. 
Mai mult, declara într-un interviu ( 1 929): 
"nu i-arn aratat niciodata versuri", iar revista 
"Viaţa româneasca" nu i-a gazduit poezia. 
(La finele anului şcolar, G.B. fiind declarat 
repetent, a urmat în particular el. a V-a.) 
Promovând el. a V-a, cu aprobarea 
Ministerului de resort, s-a înscris, în el. a VI-a, 
la Liceul "Principele Fcrdinand", în toamna 
anului 1 90 1 .) CI. a VI-a ( 1901 - 1 902, 2 ore/ 
sapt.): Dimitrie Nanu ( 1 873- 1 943), studii 
liceale "Sf. Sa va" Bucureşti, licenţa în Drept 
Bucureşti ( 1 900), cu teza Adoptlunea. 
specializat lit. fr. Bruxelles. Voi. Nocturne. 
Poesll ( 1900); CI. a VII-a ( l 902-1903, 2 ore/ 
sapt.): Gh. Munteanu, licen)iat Istorie, a 
predat şi franceza între 1 90 1 - 1 903. 

LIMBA LATINĂ. CI. I-VII ( 1 894-
1 903, 4-3 ore/ sapt.): Panait Topliceanu 
( 1 849- 1 932), studii liceale, prof. definitiv 
( 1 878- 1 9 1 5), director al liceului ( 190 1 -
1903), primar de Bacau ( 1930), descendent 
dintr-o familie de boieri munteni de lânga 
Râmnicu Sarat, fondator al Societa)ii 
Oamenilor carii Sciu Ceti, colab. la 
publicaţiile locale, eu proza: "Vestea" 
( 19 13 - 1 9 1 4), "Ateneul cultural" ( 1926), 
"Bacau!" ( 1931  ), meloman, concurând la 
infiintarea orchestrei liceului. 

LIMBA ELINĂ. CI. Ill-VII ( 1 896- 1903, 
3 orei sapt.): Ernest A. Tzlrtzescu ( 1 873-
1 940), licentiat l itere Bucureşti ( 1 896), 
inflexibil, lipsit de har pedagogic; G.B. a 
ramas coregent, de trei ori, la acest obiect (el. 
III, V, VII) si, în doua rânduri, rcpetcnt(cl. III, 
V), avându-1 diriginte de clasa (VII). 

LIMBA FRANCEZĂ. CI. I-III ( 1 894-
nov. 1 897, 3 orei sapt.): Gr. H. Grandea 
( 1 843- 1 897), studii medicale, studii univ. 
neterminate în Belgia, viata zbuciumata in 
societate şi familie, cu funcţii diverse (medic 
militar, bibliotecar, revizor şcolar, diplomat, 
publicist, poet, romancier, autor de manuale 
didactice şi medicale), profesor de franceza 
la Craiova, ulterior, la Bacau ( 1889- 1 897). A 
întemeiat Societatea "Orientul", împreuna cu 
!. S. Badescu, pentru culegeri de folclor. 
Romanul Fulga sau Ideal şi Real a avut zece 
editii. Crea)iile sale poetice - emfatice, prolixe, 
retorice, macabre. In ianuarie 1 897, şi-a luat 
concediu de studii, aprobat de Minister, 
prezentându-sc, în Bucureşti, la examenul 
de licenta în Litere, fiind suplini! de prof. 
Ioan Pandcle. Întrucât acesta s-a imbolnavit, 
iar lectiile de la liceu au ramas descoperite, 
Gr. H. Grandea, deşi avea teza aprobata de 
comisia Facultatii, şi-a interupt concediul de 
studii ,  la 13 februarie 1 897, şi a )inul orele, 
pentru a nu suferi elevii .  Bolnav, a decedat 
în toamna, îngropat la I l  nov. 1 897, cortegiul 
funerar fiind format in corpore de profesorii 
şi elevii şcolii. Elevul George Bacovia repeta 
el. a W-a şi din pricina corigen)ei la Franceza, 
ceea ce nu 1-a oprit sa exclame: "Avea poezii 
frumoase si mi-au placut foarte mult, pe 
vremuri, romanul Fulga sau Ideal şi Real."; 
între 1 decembrie 1 897 - 3 1  ianuarie 1 898, 
catedra de Limba franceza a fost suplinita de 
Const. S. Codreanu, ocupantul postului de 
secretar al Gimnaziului/ Liceului pâna în 

1899. Titular a devenit, pentru urmatorii ani 
şcolari 1 898-1903 (el. lll-VII), Gheorghe 
Boldur-Latescu ( 1 869- 1 937), începând de 
la 1 februarie 1 898. 

Laureat în Litere-Filosofie, doctor în 
Drept şi Stiin)e Politice (Toulouse-Fran)a), 
urmaş de-al boierilor Bolduri Kostakc ce se 
trag din vomicul Boldur, care s-a distins în 
lupte, la Lcnţeşti ( 1497) şi Chilia si Cetatea 
Alba ( 1 499), pe vremea lui Stefan cel Mare 
( 1 457- 1 504). Un Iordaki Costaki Boldur
Laţescu ( 1 790- 1 8 57), mare filantrop, 
licenţiat in Filosofie şi Arte Frumoase la 
Viena, a ridicat Scoala Normala Hudeşti
Dorohoi. De altfel, Gh. Boldur-Laţescu a fost 
subprefect de Dorohoi şi Botoşani şi apoi 
profesor de Franceza şi Economie politica la 
Bacau, dupa care perioada de profesoral, a 
trecut director al Prefecturii din Constanta, 
la 1 5  aprilie 1 903, fiind înlocuit la catedra 
de Dimitrie Holban, permutat de la 
Gimnaziul din Craiova. Aerul de boem 
cosmopolit afişat de progenitura boiereasca 
Gh. Boldur-Latescu a fost interpretat de 
profani drept aroganţa. Aşa s-a întâmplat ca, 
la Franceza, George Bacovia sa aiba, de-a 
lungul şcolarita)ii lui în gimnaziu şi liceu, 
patru profesori care mai de care mai ieşit din 
comun, caci nici D. Holban, pe care 1-a avut 
profesor de Istorie, nu a fost de alt 
comportament. 

LIMBAGERMANĂ. CI. V-VI ( 1 899-
1 902, 3 orei sapt.): Aurel Plpoş, cel care i-a 
predat, in clasele a III-a şi a IV-a, Religia. În 
el. A VII-a ( 1 902-1903, 3 ore/ sapt.): Ion 
Galln, licentiat Teologie Ortodoxa al Univ. 

"Francisc Iosir' din Cernauti, cu predare în 
limba germana pâna la 1 nov. 1 9 1 9 ;  a 
functionat in liceul bacauan între 1 90 1 - 1 905, 
ulterior, la Liceul "August Treboniu 
Laurian" din Botoşan i,  ruda cu prof. 
Constantin Gallin, autor prolific de manuale 
didactice, pentru clasele primare, de citire, 
religie, istoric, geografie, aritmetica, între 
1 869-1893. 

GEOGRAFIA. CI. 1-IV ( 1 894-1 899, 3 
ore/ sapt.): Gheorghe 1. Jovlanu ( 1 856-
1 930), licentiat Litere şi Filosofie Bucureşti, 
cu teza Operele lui Seneca (Buc., 1 890, 1 f. 
+ 97 p. ), a functionat în liceul bacauan, între 
1 886-1 889, 1 890- 1 9 1 8, gr. definitiv ( 1 892), 
in el. a Il-a ( 1 895- 1 896), diriginte lui G.B., 
1-a lasat corigent la Geografie, trecut în 
toamna cu nota 7. Pe Foaia matricola, 
adnotari le: "Atentiune- pu)in atent. Silinţa 
- putin aplicat." 

ISTORIA. CI. !-III ( 1 894- 1 897, 3 orei 
sapt.): Basiliu Botez ( 1 869-1934), licen)iat 
Litere şi Filosofie Iasi, gr. definitiv ( 1 890). 
G.B. lasat corigent în el. a II-a (iunie 1 896), 
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promovat în toamna. În aprilie 1 897, B. Botez 
se permuteaza la Gimnaziul "Stefan cel 
Mare" din laşi. În acelaşi an, este decorat cu 
ordinul Coroana României, în grad de 
Cavaler() nov. 1 897), iar, în 1907,sc permuta 
la Liceul Naţional din laşi. CI. III ( apr. 1 897 
- iunie 1 898): Dimitrie Hol ban ( 1 869 - ?), 
licentiat Litere şi Filosofic l3ucurcşti. A 
functionat la liceul bacauan, între 1 892-
1 894, 1 896-1 898, 1 902- 1 907; între 1 oct. 
1906 • 1 iulie 1 907, în timpul concediului 
de boala, a fost suplinit de !. Manolescu şi 
Gr. Forţu. Este coautor la rcpctcnţia lui G.B. 
din el. a 111-a ( 1 896-1 897), când i-a încheiat 
media anuala, la Istoric, 4, 7 1 .  (A predat 
Franceza, în el. VII, 1902-1903, în locul lui 
Gh. Boldur-Latescu.) 

CI. IV-V I I  ( 1 89 8 - 1 90 3  ) : 0.0. 
Pltrlşcanu ( 1 872- 1 937),  l icentiat în 
Litere şi Filosofie Iaşi, a functionat la 
l iceul bacauan între 1 898- 1 900, 1 9 0 1 -
1 907, c u  o interferenţa de u n  a n  şcolar, la 
liceul din Râmnicu Vâlcea. În el. a VII-a 
( 1 902- 1 903), i-a fost profesor la Filosofic 
şi la Economic  pol i t ica .  Drept 
administrativ. (Este tatal mi l i tantului 
comunist Lucrctiu Patraşcanu ( 1 900-
1 954) şi al Elizei, casatorita cu Petre 
Pandrca (alias Petre !. Marcu-Balş ( 1 904-
1 968),  avocat, sociolog, publicist şi 
scriitor, deţinut în închisori comuniste). 
Dupa plecarea din Bacau, cofondator al 
revisLci ,,Viata româneasca", prieten cu G. 
Ibraileanu, devine scriitor (Schite şi 
amintiri, 1 909; Ce cere publicul de la 
deputat ... , 1 9 1 2; Timotei şi mucenlcul, 
1 9 1 3 ; Candidat f&rl noroc, 1 9 1 6, ş.a.) şi 
autor de manuale didactice (Carte de 
cetlre, e l .  a II-a prim .  Rurala, 1 9 1 3 ;  
Exercitii de compunere şi gramatica, el. 
a Ill-a urbana, 1 9 1 3). 

FILOSOFIA. CI. VI ( 1901 - 1 902, 2 
orei sapt.): Leon Scarlatescu ( 1860- 1937), 
licentiat Litere şi Filosofie Iaşi, a funcţionat 
la liceul bacauan între 1 893- 1 907. A predat, 
în completarea normei de catedra, Latina şi 
Româna. (S-a casatorit, în Bacau, la 1 7- 1 8  
oct. 1 894, pentru a carei celebrare a luat 
concediu.) S-a permutat profesor la Iaşi. CI. 
VII ( 1 902- 1 903, 2 ore/ sapt.): D.D. 
Patraşcanu. 

ECONOMIA POLITICĂ ŞI DREPT 
ADMINISTRATIV. CI. VII ( 1902- 1903, 2 
ore/ sapt. ): Dimitrie D. Patraşcanu. 

MATEMATICA. CI. !-III ( 1894-1898): 
Neculal Corlvan ( 1 843 · ?), studii liceale, 
gr. definitiv (24 nov. 1 867), şi-a început 
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George Bacovia • gimnazist şi l icean penitent 

cariera didactica la şcoala comunala din 
Galati ( 1 860), trecând la şcoala primara din 
Cabul ş i ,  ulterior, la Bacau, fondator 
(împreuna cu Ioan Chiru ş i  Ştefan 
Constandachi) al Gymnasiului,  la 1 
decembrie 1 867, în care a funcţionat pâna în 
1900, ca profesor, şi, între 1 868- 1 875, 1 878-
1900, ca director. În timpul directoratului 
sau, a fost ridicata cladirea noua ( 1 889-1892) 
şi transformat gimnaziul în liceu ( 1898). A 
elaborat Anuariul Gymnasiulul din BacAu, 
( 1 867-1868), numarându-se printre 
iniţiatorii Atencului din localitate. Este 
coautor al repetentiei lui G.B. în clasa a ID-a 
( 1 896- 1 897), încheindu-i media anuala 4, 77. 

CI. IV-VII ( 1  898-1 903 ): Neculal C. 
Tlsescu ( 1 867 - ?), originar din localitatea 
bacauana Osebitii-Margineni, licenţiat 
Ştiinţe Matematice Iaşi, a functionat la liceul 
bacauan ( 1 89 1 - 1 904 ), Falticeni ( 1 904 ), 
Râmnicu Sarat ( 1 906), Botoşani ( 1 908). 
Membru în Curtea cu Juri a Tribunalului 
Judeţean Bacau (nov. 1 894). (În ianuarie 
1 897, luându-şi concediu de studii pentru 
prezentarea la examenul de l icenta la 
Facultatea ieşeana, a fost suplini! de maestrul 
de muzica Const. M. Borş, persoana 
neautorizata; li s-au imputat amândurora 
banii pentru orele respective.) Este coautor, 
prin menţinerea corigenţei la Matematica şi 
în toamna, alaturi de alte obiecte (Ştiinţe 
fizico-naturale şi Elina), la repetenti• lui 
George Bacovia în el. a V-a ( l 900- 1 901 ). La 
Botoşani, va fi profesorul viitorului mare 
matematician Octav Onicescu ( 1892-1983), 
fapt care nu are nicio relevanta în ceea ce îl 
priveşte pc G.B. 

ŞTIINŢELE FIZICO-NATURALE. 
CI. !-IV ( 1 894- 1 899, 3 ore/ sapt.): Ioan 
Pandele ( 1 848 - ?), studii  l i ceale cu 
bacalaureat în Bucureşti, gr. definitiv (26 oct. 
1872). (În el. a VII-a( l 902-1903, 3 orei sapt.): 
Lascar Venlamln ( 1 863 - ?), licenţiat Ştiinţe 
Fizico-Chimice Iaşi, a funcţionat la liceul 
bacauan, între 1 894- 1 922, 1926-1928, iar 
între 23 apr. 1903 - 28 apr. 1907, ca director 
numit prin Decret Regal nr. I l  03/ 17 mart. 
1903, în locul lui P. Topliceanu, demisionat. 
În aceeaşi perioada, membru în Consiliul 
General al Ministeru lui  Cultelor ş i  
Instrucţiun i i  Publice. Între 1 9 1 4- 1 9 1 7, 
Primar al Bacaului. Redactor (6 nov. 1 888 -
19 febr. 1 889), împreuna cu Ioan Nadejde (6 
nov. 1 888 - august 1 889), la "Muncitorul". 
A publicat: RAspuns la chestionarul relativ 
la învaţamântul secundar (Tip. Progresul, 
Bacau, 1905, 40 p.), Omagiu lui Petru Pont 
(laşi, 1 906). Cu prilejul ieşirii la pensie (2 
iunie 1929), a fost sarbatorit  de întreaga urbe, 
nu numai de profesori şi elevi. 

Lui G.B. i-a servit o corigenta în el. a 
V-a ( 1900- 190 1  ), transformata în repctenţie, 
alaturi de celelalte doua obiecte: Elina şi 
Matematica. 

CALIGRAFIE ŞI DESEN. CI. I-II 
( 1 894- 1 896, 3 ore/ sapt. ): Constantin 
Pavlescu ( 1 865 - ?), maestru, absolvent al 
Şcolii de Belle-Arte din Iaşi (infiintata la 29 
aug. 1 860), gr. definitiv, a funcţionat la liceul 
bacauan între 1 888-1 927, predând cele doua 
obiecte de studiu împreuna, ulterior, el. III
VI ( 1 896-1902, 2 ore/ sapt.) desenul. Lui C.P. 
i se datoreşte însuşirea tehnica a artei plastice 
de elevul George Bacovia, talent nativ; astfel 
se explica acordarea Premiului 1 (pictura dupa 
natura) la Concursul Societatii "Tinerimea 
Româna" (el. IV, 1 899) şi mentiunea pentru 

"dexteritati", la finele el. a IV-a de gimnaziu 
( 1 899), anul când a debutat ca poet în 

"Literatorul". 
MUZICA VOCALĂ. CI. I-VII ( 1 894-

1903, 1 oral sapt.): Constantin M. Boll ( 1857 
- ?), maestru, absolvent al Şcolii Normale 
Carol I şi al Conservatorului de Muzica din 
laşi, a functionat la liceul bacauan între 
1 883-1906. Fusese într-un timp, pâna în 
martie 1 896, pedagog supraveghetor, iar apoi 
secretar al gimnaziului ( 1 896-1 898). Elevul 
G.B. a fost initiat în secretele muzicii de acest 
maestru, man i festându-se ca violonist 
apreciat de public, dar ş i  ca dirijor al 
orchestrei liceului. 

GIMNASTICA ŞI EXERCIŢIUL 
ARMELOR. CI. I-VII ( 1894- 1903, 1 oral 
sapt.): Constantin Ionescu ( 1871 - ?), studii 
liceale, absolvent al Cursului Special de 
Gimnastica organizat de Societatea de 
Gimnastica, Sport şi Muzica din laşi, încadrat 
în g imnaziul bacauan la 1 dec. 1 89 1 ,  
definitivându-se î n  învaţamânt (28 dec. 
1 897). A fost şi secretarul liceului ( 1902-
1 903). Este coautor, alaturi de alti maeştri, al 
unui manual de gimnastica ( 1 893). Elevul 
G .B .  a fost unul d intre gimnaşti i  de 
performanta ai maestrului C. Ionescu, dar şi 
ai liceului. 

"Lumea istorica" a cadrului profesoral 
bacauan a sfarşitului de secol al XIX-lea a 
format, cu unele excepţii, un singur corp 
spiritual, condiţionat de stabi l i tatea 
membrilor acestuia în acelaşi spatiu-timp, în 
straturi intelectuale distincte, cu elemente 
de trecere în sfera idealizarii trairii patriarllale, 
precum era şi urbea de altadata. În deceniul 
1 894-1 903, în care George Bacovia a fost 
elev, ici-colo, la câteva obiecte doar, s-au 
schimbat propunatorii de la catedra. Unii 
i-au fost profesori în toti anii de studiu: Panait 
Topliceanu, Const. T. Borş, C. Ionescu (8 ani); 
alţii, pe durata obiectelor de studiu şi a 
repctentiei: E. Tzirtzescu, C. Pavelescu (7 
ani), Ioan Pandele (6 ani), Ioan Chiru, Aurel 
Pipoş (5 ani), N. Corivan, N. Tisescu (4 ani). 
Un caz aparte este al lui D.D. Patra.<;canu, 
profesor la trei obiecte (Istoria, Filosofia, 
Economia Politica şi Drept Administrativ), 
în patru ani de studiu, care, se pare, 1-a 
influenţat pe G.B.  în aleg.'"ea vi i toarei 
profesi i ,  preferând studiile de Drept cu 
obstinatie, deşi nu a practicat nicicând 
avocatura ori ceva s imilar! Dar ş i  
aplicaciunea spre idei similisociale daca nu 
cvasi-socialiste, el - fiu de negustor şi urmaş 
de boieri. 

Succinta prezentare ce le-am facut-o 
profesorilor lui G.B. pc obiecte şi ani de studii 
(cei mai multi fiind deja mumifiati), ne 
permite sa stabilim oarece dependente cu 
aspect didactic asupra elevului, reflexele 
acestuia la invatatura/ îndrumarile primite, 
încercând explicarea nu şi justificarea 
reciproca. Cei mai multi dintre profesori îşi 
vedeau doar de obiectul lor cum este însuşit, 
nu şi de perspectiva/ devenirea elevului în 
viata. Funcţionareau. 

Prin fapte, maeştrii de desen-caligrafic, 
gimnastica şi muzica şi-au vazut împlinirile/ 
realizarile în mod direct. Cât priveşte, la polul 
opus, infaptuir i le  pedagogice ale 
ştiinţificilor (la Elina, Matematica, Stiintele 
fizico-naturale) s-au dovedit de-a dreptul 
bicisnice. La obiectele de studiu la care G.B. 
nici nu a stralucit, nici nu s-a împiedicat de 
ele, staruinta lui de a le asimila fara exces de 
zel s-a dovedit a fi egala cu credulitatea 
profesorilor în a-i pune note pc potriva. În 
aceasta zona, G.B.  şi-a aflat conturata 
plenitudinea vocaţiei sale de poet, de cre
ator deosebit. Nu se poate sustine ceva spe
cial nici despre personalitatile curtate de 
istoricii literari, foştii sai profesori Gr. H. 
Grandea, G. Ibraileanu, D. Nanu, care sunt 
menţionaţi de el cu deferenta, fara urma de 
vreo anume afectiune. 
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Perioada de şapte ani  de studi i  
preuniversitare, respectiv el .  1-IV, gimnaziu 
(curs inferior de liceu) şi el. V-VI (curs su
perior de l iceu) ,  conform Legi i 
Invatamântu lu i  Secundar d i n  1 88 1 ,  
George Bacovia a strabatut-o în noua ani 
şcolari, între 1 894 - când avea 13 ani - şi 
1903 - cînd împlinea 22 ani. Ramasese 
repetent, în doua rânduri, mai întâi, în clasa 
a III-a ( 1 896- 1 897), cu medii dezastruoase 
(Româna: 3,56, Franceza: 4,68, Elina: 2,69, 
Matematica: 4,77), însa cu foarte multe 
absente la lectii; apoi, în clasa a V-a ( 1 899-
1 900), cu medii anuale inferioare la trei 
obiecte de promovare: Elina, Matematica, 
Ştiinţele fizico-naturale. in primul caz, 
exista motivaţia tintuirii la pat ca bolnav 
de varicela/ varsat de vânt; în al doilea, 
faptul ca a dat mai multa atent i e  

"dexteritaţi l or" ( M uzica-Desen
Gimnastica), în cadrul anului şcolar la fine 
de gimnaziu, când i s-a acordat Menţiune 
pentru arte şi sport. 

Se pare ca explicaţia ar fi alta. 
George Bacovia se distinsese ca 

personalitate accentuata vizionara, trezind 
invidia unor buchisişti. Fratele sau, avocatul 
Ioan-Eugen D. Vasi l iu ( 1 886- 1 975), în 
amintirile sale, mentioneaza câteva dintre 
hipersensibilitaţile viitorului poet: harul 
nativ de pictor şi muzician, înclinarea spre 
sport (patinaj, gimnastica, atletism), 
afirmarea în afara disciplinelor şi disciplinei 
şcolare închistate. Avea spiritul de dreptate 

dezvoltat, fiind un libertar şi nu un libertin, 
un opozant al mecanismului socio
intelectual mercantil. Aşa se va manifesta şi 
la anii maturitatii/ senectuţii .  Înscrierea la 
Scoala Militara de la laşi, în anul 1 898, şi 
evadarea din mediul cazon la ceva timp dupa 
începerea cursurilor, repugnându-i regimul 
de cazarma, are aceeaşi explicaţie de 
respingere a autocratismului .  (Aceasta 
atitudine ţine de puterea vointei sau, mai bine 
zis, de slabiciunca vointei (gr. akrasla), 
fenomen care i-a intrigat, deopotriva, pe 
Platon şi pe Aristotel. Fr. Nietzsche avea alta 
parere, sustinând ca vointa de putere este 
elementul fundamental al naturii umane.) 

În contrapondere la inapetenta unor 
didactici absurzi faţa de un elev dotat ar
tistic, se vad rezultatele obţinute de G.B. 
În afara programei analitice şcolare, 
respectiv doua succese deosebite :  
! .debutase, sub semnatura V. George, cu 
poezia ŞI toate (Şi  toate se întorc din 
drumul lor), în "Literatorul". Bucureşti, 
XX, nr. 3, 20 martie 1 899, p. 3 (revista 
condusa de Al. Macedonski), şi 2. Premiul 
1, cu cununa şi medalie, ce i s-a acordat la 
Concursul national pentru desen dupa 
natura al Societatii Stiinţifice şi Literare 

"Tinerimea Româna", patronat de 
Pr incipesa Maria şi organizat de 
M i n isterul Cultelor ş i  Instruct iun i i  
Publice, între 9-2 1 ma i  1 899. Fusese trimis 
ofic ia l  de catre conducerea l iceului  
bacauan, împreuna cu un alt  licean, Toma 
Goilav, elev în el. a VI-a, var cu G.B. (Va 
repeta participarea la acelaşi concurs, ediţia 
1 902, împreuna cu fratele sau Ioan-Eugen 
şi colegul de clasa Eugen Ciuchi, fiind din 
nou premiat . )  La aceste s uccese 
extraşcolarc de notorietate, în ţara, urbe şi ,  
îndeosebi, în Liceu, n-au mişcat inimile 
împictrite ale unor inşi insensibili. 

Profesorii care I-au amendat, lasându-1 
corigent şi, în extremis, repetent, lipsiţi de 
har pedagogic, inflexibili, duri, au fost: 
Emest Tzirtzescu, Nicolae Tisescu, Lascar 
Veniamin şi altii. 

Repetarea clasei a V-a ( 1 900- 190 1) o 
va face în particular. 

... La finele clasei a VII-a ( 1902-1903), 
trecând singura corigenta avuta în sesiunea 
de toamna, la Elin a (prof. Emest Tzirtzescu), 
George Bacovia a ridicat, de la secretariatul 
Liceului ,  Certincatul de absolvire a 
studiilor Ilceale (nr. 1 38/ 1 9  sept. 1903), în 
baza caruia s-a înscris, la 7 octombrie 1 903, 
student la Facultatea de Drept din Bucureşti. 
Fugea de Bacau, de cei patimaşi, de cei ursuzi 
la frumos. Lor le dedicase versurile devenite 
faimoase: Liceu - cimitir/ Al tinereţii mele 
- 1 Pedanţl profesori/ Şi examene grele .. ./ 
ŞI azi ma-nfiori/ Liceu -cimitir/ Al tinereţii 
mele! Vor fi publicate, în revista, târziu 
( 1930), ca şi in volum ( 1930), deşi au fost 
scrise în anul 1903. 

Mircea COLOŞENCO 
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Absolvent, i11 allul /980. al U11iversitilţii 
"Al. /. Cuza " laşi, Ştefan Munteanu este in 

prezent praf univ. d1: la Universitatea "G. 
Bacovia " Bacilu, u11de predil cursuri de 

filosofie a dreptului, drept comu11itar 
european, protecţia internaţională a 
drepturilor omului, dezvoltare comunitară. 

Cilrţi publicate: 
"Dimensiuni ale spiritualitd(ii 

indiene ", "Filosofia indiană şi creaţia 
eminescia11ă ", "Picilluri de filosofie ", "Noi 
picilturi de filosofie ", "Fulguraţii 
emi11escologice ", "Alte picilturi de filosofie ", 
"Dome11ii ale filosofiei ", "Ipostaze ale 
spiritului filosofic românesc ", 
"Raţionalitatea metafizicii lui Ion Petra viei ", 
"Aspecte filosofico-juridice implicate de 

procesul integrarii europene ", "Repere in 
istoria filosofiei dreptului ", "Bulevardul 
condiţiei umane (Adagii) ". 

Premii primite: 
/999- Premiul "foii Petrovici ", decernat 

tie Academia Română, pentru lucrarea 
"Filosofia indiană şi creatia eminesciană", 
apilrutil la Editura Didactici! şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1997; 

2003 - Premiul Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Bacău. "Critica şi exegeza 
literari!", pentru lucrarea "Ipostaze ale 
spiritului filosofic românesc ", Editura 
Moldavia, Bacilu, 2003; 

2005 - Premiul de Excelenţi!, acordat 
de Fwzda(ia Culturali! "George/a şi Mircea 
Cancicov ", pentru lucrarea "Aspecte 
filosofico-juridice implicate de procesul 
integrării europe11e ", Editura Tehnopress, 
laşi, 2005, 

2011- Diploma de Excelenţi!, acordat il 
de Universitatea "George Bacovia ", Bacău. 

Ştefan Munteanu: 
" Prefer să-mi construiesc centrul meu intr-o zonă 
marginală decât să alerg după un centru străin situat 
intr-o zonă centrală" 

Îmi aduc aminte de imboldurile unuia dintre cei mai 
indrilgiţi profesori ai universităţii băciluane, un om al 
nuanţelor bine tocmite, care işi indemna incontinuu 
studenţii să frecventeze evenimentele culturale, având 
speranţa că măcar unii dintre aceştia fşi vor păstra, rn timp, 
interesul faţă de actul creaţiei artistice. Puţini aveau urechi! 
Întotdeauna am apreciat la dumneavoastră disponibilitatea 
organică de a comunica, oferind mai mereu puncte de reper 
solide. Ştiţi când si! vii opriţi pentru a lăsa bucuria de a 
descoperi, rn plus motivând curiozitatea pe termen lung; 
rareori, se ziztâmplă şi invers. Cum de are loc. fie şi rat; 
această bunil-jiinţare a cuvântului? 

Draga Marius, trebuie sa recunosc faptul ca invitaţia ta 
de a purta acest dialog imi activeaza acut mclancolia, cea 
care se face responsab i la  pentru multe sentimente 
contradictorii .  Îmi amintesc, pc de o parte, cu bucurie, de 
acele timpuri despre care acum cred ca erau inca bune pentru 
invatamântul superior bacauan. Era in vara anului 1993, când, 
cu mult entuziasm, porneam de la Colegiul Naţional "Vasile 
Alecsandri", prin parc, spre Universitatea Bacău, pentru a 
concura pc un post de lector universitar. Visam sa întâlnesc 
dascali deosebiţi, tineri studioşi şi creati vi, atmosfera propice 
cercetarii şi dialogului intelectual. in parte visul meu a gasit 
corespondenta in realitate. Iar acum pot sa-mi declar mândri a 
de a fi fost profesor la atâtea generatii de studenţi, dintre care 
unii promit ca o sa faca mai mult decât am tllcut eu. Ma 
gândcsc la Elena Ciobanu, la Dorel Nistor şi la tine, Marius 
Manta. Ma gândesc şi la ceilalti mulţi colaboratori, carora le 
cer scuze întrucât nu le-am rostit numele. Faptul ca inca mai 
ţineţi minte "buna-fiintare a cuvântului" meu ma bucura. 
inseamna ca era un cuvânt onest, pornit din minte şi inima, 
deopotriva, pentru mintea şi inima studentilor. Îmi amintesc, 
pc de alta parte, cu tristeţe, cum s-a degradat atmosfera, 
devenindu-mi atât de ostila încât in anul 2000 a trebuit 
sa-mi caut un alt spaţiu academic. Pastrez amintirile insa, 
prin componenta lor pozitiva. 

Nu vii ascund, nu mi se pare deloc facil schimbul de 
idei cu wJUl dintre oamenii marcanti ai spiritului filosofic 
contemporan. Mai mult, din raţiuni gazetăreşti, am intocmit 

� pânli şi o listă a intrebilrilor pe care mi-aş dori să le ocolesc, 
;>' pentru a inSt{f/a interviului o "dinamică" aparte, drept 
"E pentru care vii rog să-mi detaliati câteva din Întâlni riie 
� providen(iale cu cărţile pe care le-aţi indrăgit cel mai mult. 
t Îmi aduc aminte de nostalgiile lui Borges . . .  

aceasta lucrare. M-am "'iCZat la locul meu in sala de lectura şi 
am inceput sa citesc. Timp de aproximativ cinci ore am tot 
citit, doar prima pagina, şi nu am inteles nimic. Am predat 
cartea şi am plecat ruşinat spre casa. A doua zi am repetat 
incercarea, inca vreo cinci ore, cu accl"'ii rezultat. Întâmplarca 
m-a descumpanit, încât am fost la un pas de a renunta la 
ideea de a incerca admiterea la filosofie. Pâna la unna mi-am 
luat inima in dinti şi am zis sa merg la risc. Nu am uitat 
paţania, dar, in primul an de studenţie, nici nu m-am mai 
atins de misterioasa compozitie kantiana. Abia de prin anul 
al doilea am inceput sa descifrez minunea, pâna m-am 
indragostit de ea. 

Tot in timpul studentiei am descoperit ca ma atrage 
foarte mult Eminescu. Ocazia s-a ivit atunci când unnaream 
patosul cu care profesorul TudorGhideanu de la Universitatea 
,,Al. !. Cuza" din I"'ii ne vorbea despre filosofia marelui nostru 
poet. Pc atunci citeam poemele eminesciene pur şi simplu 
din placere, fara a unnari vreo alta finalitate intelectuala. Nu 
visam ca voi ajunge vreodata sa rcdactez o teza de doctorat, 
ca sublimarc a unei placeri. Din anul 199 1 ,  când s-a ivit 
prilejul doctoratului, aventura placerii pure s-a transfonnat 
in travaliu dureros, dar placut, iar rezultatul mi-a adus cea 
mai mare bucurie a vie(ii, in plan intelectual. Aşa s-a nascut 
cartea mea "Filosofia indiana şi creatia eminesciana", teza 
de doctorat, sustinuta in septembrie 1997, la Universitatea 
.. Al. /. Cuza " din I"'ii, sub coordonarea profesorului Constantin 
Marin. Cartea se bucura de un destin fericit. Universitatea 
ieşeana a propus-o Academiei Române spre a fi premiata. 
Dupa doi ani, adica in 1999, timp in care au fost evaluate 
toate propunerile din tara, lucrarea mea a fost retinuta şi 
Academia Română mi-a decernat premiul "Ion Petrovici". 
Numai ca, parca cineva ar fi asigurat o regie existentiala, 
apogeul acestui travaliu m-a plasat intr-o alta aventura, la fel 
de placuta, interesanta şi benefica. 

Noua aventura a insemnat descoperirea operei marelui 
gânditor român Ion Petrovici, despre care in timpul facultatii 
nu atlascram aproape nimic. Aşa se face ca, in primavara 
anului 2000, am urcat intr-un tren personal şi am plecat la 
Tecuci, locul de naştere al filosofului. Era prima data când 
colindam strazile acestui oraşe!. O oarecare dezamagire am 
trait când am constatat ca tecuccnii, mânati de treburile lor, 
se uitau ciudat la mine când ii intrebam ce ştiu despre Ion 
Petrovici. Am avut insa noroc de faptul ca am descoperit un 
intelectual inimos, ŞtefanAndronache, directorul Bibliotecii 
din oraş. Acesta mi-a oferit primele infonnaţii şi mi-a pcnnis 
sa copiez la xerox lucrarile lu i  Petrovici. existente in 
biblioteca. Aşa a inceput investigarea unei mari opere, care a 
durat peste patru ani ,  când am publicat l ucrarea 
"Rationalitatea metafizicii lui Ion Petrovici". Acum pot 

� Nu cred ca voi uita vreodata prima mea întâlnire cu 
-': principala lucrare ramasa de la Immanuel Kant, "Critica 
·� ratiunii pure". S-a întâmplat in perioada in care ma pregateam 
� sa dau admitere la filosofie. Frccventam Biblioteca Judeteana 

L-------------------' � "Costachc Sturdza". in una din zile am rugat sa mi se aduca 
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Ştefan Munteanu: 
"Prefer să-mi construiesc centrul meu intr-o zonă marginală decât 
să alerg după un centru străin situat intr-o zonă centrală" 

spune ca dincolo de suita e forturilor, satisfacţi ilor şi 
neîmplinirilor trai te pe parcurs, am descoperit bucuria de a fi 
mers pe urmele unui mare arhitect spiritual, ale unui gânditor 
de talie europeana, cu incontestabile caii Uiţi de înţelept. 

Sunteţi mereu extrem de bine informat, sunteţi unul 
dintre puţinii ce consultil revistele literare. Aţi cochetat, 
bănuiesc, cu postura criticului literar. De ce nu aţi rilmas în 
această zonă? Ce v-a dezamăgit? 

Bunul obicei de a consulta revistele literare l-am deprins 
de la distinsul carturar Constantin Calin. S-a întâmplat destul 
de târziu, când eram deja lector universilar. Însotindu-1 adesea 
în plimbari sporadice, dialogul nostru sarea cu uşurinţa de la 
unele carţi, pe care le cunoşteam amândoi, la subiecte şi 
argumente legate de conţinutul diferitelor reviste de cultura, 
pe care le ştia doar dumnealui .  Mi-am descoperit astfel un 
punct slab, care trebuia repede remediat. Şi din puţinii bani 
pe care îi aveam am început sa-mi cumpar reviste, pâna mi-am 
umplut casa cu multe colectii .  Noroc de faptul ca între timp 
s-a dezvoltat internetul şi acum le consult cu ajutorul 
calculatorului. De acest obicei însa nu ma pot debarasa. 
Presupune un oarecare efort şi destul de mult timp, dar asigura 
o linişte interioara în dialogul cu ceilalti intelectuali care au 
aceasta pasiune, precum şi în dezbaterile melc cu studentii. 

Este adevarat ca judecaţile mele sunt preponderent 
critice. Însa nu neaparat de critica literara. Daca au dobândit 
şi o asemenea valenţa, cu atât mai bine, deşi nu ma simt 
îndrepUiţit pentru o asemenea misiune. Am crezut şi cred în 
continuare ca profesia de critic literar presupune un efort 
supraomenesc. Aşa se şi explica lipsa unei armate de critici 
literari care sa lumineze vadul fluxului creativ în literatura. 
Sau macar sa inlature impostura din şuvoaiele care au inundat 
deja izvoarele promitatoare. Aşadar nu am tintit sa fiu critic 
literar consacrat dar, ca cititor, am dezamagiri în legatura cu 
ce se întâmpla în acest domeniu. 

Eminescu rămâne una dintre coordonatele scrisului 
dumneavoastril. Alilturi, se aşazd alte volume diferite ca 
tematicil. subliniind interesul pe care îl aveţi faţil de mai 
multe zone, eventual conexe. Apoi, sunteţi laureatul mai 
multor premii: printre cele mai importante - din partea 
Academiei ori Uniunii Scriitorilor. Nu le vom enumera pen!Ju 
incă o dată, având convingerea cii toate acestea sunt in 
bund mdsuril cunoscute 1 Ne-aţi putea Însd prezenta, fie şi 
succint, câteva din nevoinţe/e acestui drum dinspre mar
ginal ctltre centru. 

Aici simt nevoia sa vin cu o nuanţa. Nu cred ca evolutia 
mea a fost de la margine spre centru. Sau cel putin nu în 
sensul obişnuit al acestei sintagme. Aplicata mic, expresia ar 
trebui sa însemne o trecere de la marginea mea la centrul 
meu, adica de la o tinerete întârziata la o maturitate forţaUi. 
Iar daca m-am conturat ca un posibil centru, adica un fel de a 
fi, acela este totdeauna acolo unde sunt şi eu, adica tot la o 
margine. Prefer sa-mi construiesc centrul meu într-o zona 
marginala decât sa alerg dupa un centru strain situat în zona 
centrala. 

În deveni rea mea zigzagata, dificultatile au fost multe. 
La întâlnirea cu ele nu am stat sa judec prea mult asupra 
soluţiei. Nici nu prea am avut cu cine sa ma sfatuiesc. Instinctul 
îmi spunea ca totul depinde de mine, ca orice încercare poate 
sa ma striveasca, ori sa ma faca mai puternic. De aceea multe 
decizii dificile le-am luat bazându-ma mai mult pe intuitie. 
Iar atunci când s-a putut am încercat sa probcz corectitudinea 
şi eficienţa unor asemenea decizii. lata un exemplu care sper 
sa ma ajute sa fiu mai explicit. Când am devenit apt sa dau 
admitere la facultate eram înconjurat de amici care voiau sa 
dea admitere la drept. Fara sa stau prea mult pe gânduri, am 
avut şi cu aceeaşi optiune. S-a întâmplat însa ca atunci când 
mai erau doar doua luni pâna la examenul de admitere, sa ma 
întreb ce voi face dupa ce voi absolvi dreptul. M-am interesat 
şi am aflat ca foarte probabil, ca slujitor al dreptului, voi 

aştepta ca un om sa greşeasca, încalcând legea, iar eu îl voi 
sanqiona. Atunci am spus nu, în sensul ca aşa ceva nu mi se 
potriveşte. În romantismul meu, la vârsta aceea credeam ca 
sunt nascut pentru a ajuta oamenii, nu pentru a-i sancţiona. 
De aceea am hotarât sa dau admitere la filosofie. Am facut 
filosofia, şi am intrat în învaţamânt. Eram însa nelamurit 
daca opţiunea mea a fost cea mai buna. Şi m-am pornit sa 
verific. Aşa ca, profesor fiind la un liceu bacauan, am dat 
admitere şi la drept, am terminat şi aceasUi facultate, pentru a 
constata ca decizia initiala fusese una corecUi. Este adevarat 
ca şi studiul dreptului îmi este de folos, însa ma simt mult 
mai bine atunci când slujesc filosofia. 

În devcnirca mea intelectuala o mare dificultate am 
întâmpinat în stradania de a-mi pune la punct o metoda 
proprie de a aborda şi înţelege realitatea. Ştiu ca foarte multi 
intelectuali nici nu-şi pun aceasta problema. Se simt bine 
împrumutând la întâmplare adevarul altora. Eu însa am in
tuit de timpuriu ca, mai ales în domeniul filosofiei, nu se 
poate construi ceva fara a avea metoda şi valori definitorii 
proprii. Am inteles cel mai mult nevoia metodei proprii de 
cercetare în timpul elaborarii tezei de doctorat, când trebuia 
sa urmaresc atitudinea gândului eminescian la întâlnirea cu 
filosofia veche indiana. Şi, din faptul ca spiritul eminescian 
nu m-a respins, deduc ca am procedat bine. 

Iar spiritul eminescian nu numai ca nu m-a respins, dar 
chiar m-a ajutat şi ma ajuUi esential, din ce în ce mai mult. Nu 
numai în privinta literaturii, poeticii şi esteticii, ci şi în teoria 
economica, în filosofia artei, în filosofia dreptului, în filosofia 
educatiei şi în teoria moralei. De aceea Eminescu ramâne în 
centrul investigatiilor mele prezente şi viitoare. 

Suntem la ceas aniversar, mi-aş dori din toată inima ca 
urdrile de sdndtate şi mulţi ani in slujba inteligenţei să fie 
dublate şi de ceva simplu, palpabil. Cu voia dunrneavoastrd 
de a-mi accepta această rea platii pentnt interviul acordat. 
iizdrdznesc sil vii Întreb: ce vii mai face astdzi plăcere> 

Este o întrebare delicaUi, care ma duce cu gândul la 
studentia mea. Am în vedere colaborarea dcosebiUi pe care 
am avut-o cu regretatul universitar ieşean Gheorghe 
Bourceanu ( 1 94 1 - 1993). Folosesc aceasta ocazie pentru a 
marturisi, inca o data, ca de la acest om am invatat cel mai 
mult în ce priveşte modul de a face filosofie. Îmi amintesc ce 
discurs elevat avea, ce demonstraţie de cultura filosofica şi, 
mai ales, ce maiestrie de a interoga toate carţile pe care le 
citise. Obişnuia sa ne recomande ca la fiecare seminar sa 
dezbatem câte o carte de specialitate. Iar noi, cei aproximativ 
cincisprezece "udcnti din grupa care participam la dezbatere, 
considerându-nc importanţi, citeam lucrarea şi ne întiuntam 
opiniile în timpul unor discutii foarte aprinse. Profesorul ne 
asculta cu mare atenţie şi rabdare, fara sa intervina în vreun 
fel. Când mai erau doar trei minute pâna la pauza, parca din 
întâmplare scapa stiloul pc catedra, semn ca trebuie sa fim 
atenti, dupa care, cu blândeţe, chiar cu mare ingaduinta, ne 
aprecia disputa ideatica şi încheia cu o întrebare, aparent 

banala, care tintea în chiar esenta carţii dezbatute. Esenta pe 
care niciunul dintre noi nu o intuisem. Era momentul în care 
toti studentii ne uitam unul la altul uimiti şi ruşinaţi de 
ignoranta noastra. Profesorul ne saluta respectuos şi se 
retragea liniştit, ştiind ca ne-a mai dat o lectie de viaţa 
universitara. 

Din pacate, profesorul Gheorghe Bourceanu a avut o 
viaţa particulara foarte zbuciumata, care i-a marcat şi cariera. 
Adesea, însoţindu-1 pe aleile Parcului Copou, ori la vreo 
terasa pentru a ne cinsti cu o bere, fara sa-I întreb, începea sa 
se confeseze spunându-mi ca nu-i mai place sa citeasca, nu-i 
mai place teatrul, nu-i mai place muzica şi ca viata lui se 
scurge într-un fel foarte monoton. Îl ascultam şi nu-mi venea 
sa cred ca tocmai el, marele meu profesor, putea sa rosteasca 
asemenea gânduri .  Nu înţeleg nici acum care au fost cauzele 
unei asemenea dezamagiri la un om de mare cultura şi larga 
intelegere. Ştiu însa ca era animat de aspiratii marete ce nu 
puteau fi înfaptuite la timpul respectiv. Sper sa vina un timp 
când, mai liber fiind, sa-i cercetez mai aplecat opera şi viata 
pentru a înţelege şi alte aspecte. 

Revenind la întrebarea privind placerile mele în acest 
prezent românesc, voi încerca un raspuns foarte sintetic. Plec 
de la adevarul ca, inevitabil, şi paleta placerilor mele a suferit 
modificari; poarta patina timpului. A timpului ars de mine şi 
a timpurilor recente. Au ramas totuşi câteva placeri, destul 
de vii, care ma tin. Nu vreau sa fac o ierarhizare, însa voi 
începe, sub aspect personal, cu nevoia de lectura. Mai ales a 
lecturilor sclectivc, care tintesc posibile raspunsuri la 
intcrogaţii majore. Îmi place, de asemenea sa dialoghez cu 
studentii .  Cu atât mai mult când întâlnesc studenţi foarte 
buni, tineri interesati, cunoscatori şi creatori, în plan ştiinţific 
ori artistic. În plan personal îmi place sa ascult muzica in
strumcntala (gen Paul Mauriat) şi sa ma plimb în natura. Mai 
nou, în ultimii ani am început sa-mi amenajez o gradina, 
unde plantez cu mare grija pomi fructifcri, o variata gama de 
flori, trandafiri de diferite culori, arbori şi plante ornamentale. 
Visez sa-mi procur şi câteva familii de albine, pe care sa le 
îngrijesc parinteşte. 

Nu in ultimul rând, inaintea mulţumirilor pentru 
amabilitatea illferviului de fa(il, poate ne desttlinuiţi câteva 
aspecte, inaintea criticilor. legate de ultimul dumneavoastră 
volum. Pellfru inci! o dati! . . .  aţi schimbat registrul' 

Nu este un registru nou, ci doar unul mai puţin cunoscut. 
Adagiile adunate sub titlul "Bulevardul condiţiei umane" 
sunt adunate, în mare parte, din volume mai vechi. Acestora, 
alaturi de altele, mai noi, le-am dat chipul unui volum de 
sine statator întrucât cred ca pun în evidenţa o caracteristica 
a felului meu de a fi. Toate aceste aforisme au fost scrise fara 
efort, întrucât nu sunt altceva decât frânturi din convingerile 
pe care le slujesc. 

a consemnat 
Marius MANTA 

47 
� 

www.cimec.ro



48 
� 

Blândul şi înslnguratul Sergiu Adam 

Cu un chip care aminteşte izbitor de cel al lui 
Vasile Alecsandri (lucru remarcat, pare-mi-se, întâia 
oara de Eugen Simion), Sergiu Adam a impus câteva 
vorbe de duh inconfundabile: "batrâne (pirat)", "cutare 
are caracter, cutare nu", "dupa o via(.a întreaga n-am 
nici macar o bicicleta", "înva(.amântul e cel mai greu 
şi mai important" şi s-a tacut simpatic prin valorile pe 
care le-a aparat cu o consecventa donquijotesca: 
feminitatea, familia, corectitudinea. Blajin ca orice 
moldovean, el priveşte cu mirare morome�ana lumea 
cea noua. Nu are telefon mobil şi nici nu cred ca vrea, 
internetul nu îi spune nimic, iar invazia de anglicisme 
o priveşte cu ironie de om înţelepţi!. Poetul a devenit, 
pc nesimţite, un personaj inconfundabil. Parul alb (atât 
cât mai este), celebrii pantofi de acum 40 de ani, ceasul 
rusesc, veşnica bomboana mcntolata/gargariţa de 
ciocolata pc care ti-o ofera din geanta şi mai ales 
afabilitatea i-au devenit constante comportamentale, 
fllra de care n-ar putea fi imaginat. 

Fotografii succesive ni-l înfa(işaza acelaşi. 
Calviţie precoce, figura mclancolica, ochi blajini, 
nelipsita musta(ll. Privit cu atentie, chipul degaja o 
tristeţe adânca, aproape atavica. Anii au suprapus 
albul şi riduri le, însa structura sufleteasca detectabila 
dincolo de masca a ramas. Subtitlul primului sau 
volum rarnâne cea mai buna caracterizare care i s-ar 
putea face: "blândul şi însinguratul Sergiu Adam". 
Tata a patru fete, el traieşte şi acum în numele ideii de 
feminitate, pe care o apara în orice context. 

"Însinguratul" Sergiu Adam este, probabil, 
scriitorul român cu cei mai mulţi prieteni. Nu exista 
festival, colocviu sau întâlnire culturala Ia care sa nu 
regaseasca vechi amici sau cunoscuţi, la care sa nu fie 
primit cu bucurie. Apreciat pentru gcncrozitatea-i pnr 
vcrbiala, el a cultivat o viaţa întreaga toleranţa şi 
bunele relaţii cu revistele de cultura şi cu autorii din 
toata tara. Nu-i mai puţin adevarat ca are o 
intransigcn(.a care 1-a lllcut sa imparta lumea în oameni 
de caracter şi oameni lipsi� de caracter. Odata eticheta 
lipita, ea a ramas. Cert este ca a lllcut mult bine şi, 
rareori, involuntar, a nedreptatit pe câţiva. A încurajat 
sau, cu o vorba a sa, .,a debutat" sute de tineri. A lllcut 
lobby pe lânga oficialitati, a ajutat colegi sa obtina 
posturi sau locuinte, a încercat (când credea ca omul 
respectiv merita) sa fie de folos. Idealist pâna la 
naivitate (şi unii din prcjma sa au profitat din plin de 
asta), Sergiu Adam a refuzat sa creada în posibilitatea 
ca s-a înşelat în caracterizari. 

Deşi termenul poate parea nepotrivit, Adam este 
unul dintre cei mai buni PR pc care i-am cunoscut. 
Veşnic telcfonând şi întretinând o corespondenţa 
sustinuta cu scriitori din întreaga ţara, a ştiut sa se 

Sergiu ADAM sau despre trairea intru cultura 

faca îndragit şi necesar. Nimeni nu se pricepea mai 
bine ca el sa ob�na o colaborare sau un material. Prin 
activitatea sa, a reuşit sa asigure "Ateneului" 
colaboratori de valoare şi sa menţina prestigiul 
revistei dupa 1989. Acelaşi Sergiu Adam (Serghei 
sau Serioja, cum îi spun prietenii) este, ca sa folosesc 
o sintagma cunoscuta, "o gradina de om". Puţini se 
pot lauda cu atâtea amintiri literare, pe care le spune 
adesea, dar pe care, din pacate, nu le scrie. A cunoscut 
oameni importanţi, a trait momente dramatice, îl leaga 
prietenii  memorabile încât se poate considera 
împlinit. Este aproape neverosimil sa constaţi ca i-a 
avut prieteni sau colegi pe Nicolae Labiş, pe Nichita 
Stanescu, pe Laurenţiu Ulici etc. sau ca a intrat în 
contact cu Zaharia Stancu, Marin Preda ori Marin 
Sorescu. 

Traind pentru cultura şi din cultura, Sergiu Adam 
se identifica practic cu ,,Ateneul

" 
şi cu Bacau! cul

tural. Daca Radu Câmeci are meritul incontestabil 
de a fi luptat pentru înfiinţarea seriei noi a revistei, 
Sergiu Adam i-a asigurat supravieţuirea în vremurile 
tulburi de dupa 1989. Pastrând proporţiile şi tinând 
seama de contextul diferit, el e un Iacob Negruzzi al 
publicaţiei bacauane, un "factotum" fllra de care 
,,Ateneul" n-ar fi fost acelaşi. Dupa pensionare, a 
colaborat, cu aceeaşi pasiune, la realizarea 
"Vitraliului", publicaţie a Centrului de Cultura 
"George Apostu

"
, pe care a fllcut-o cunoscuta prin 

colaborarile pe care le-a obţinut de la scriitori şi 
personalitati importante din ţara. 

Nascut la 16 iulie 1 936, la Cosmeşti, în judeţul 
Galaţi, Sergiu Adam face şcoala elementara Ia 
Frurnuşelu, Liceul Interna! "C. NegJUZZi" şi Facultatea 
de Filologie-Istorie, la laşi ( 1958). Vreme de trei ani 
va fi profesor în comuna Nicolae Balcescu, dupa 
care devine metodist la Biblioteca Regionala Bacau 
( 1 9 6 1 - 1 964) şi apoi metodist cu probleme de 
literatura Ia Casa Regionala a Creaţiei Populare Bacau 
( 1964-1965). În 1 965 trece la revista ,,Ateneu", în 
redacţia careia a lucrat vreme de patruzeci de ani. În 
asemenea condiţii era normal ca numele sau sa se 
identifice cu numele publicaţiei la care a tacut de 
toate, fiind corector, redactor şi redactor-şef(din 1990 
pâna în 2002). 

Debutul sau s-a produs în "Flacara Iaşului'', în 
1954, dupa care au urmat colaborari la "Tribuna", 
"Steaua

"
, "România l i terara", 

"
Luceafarul", 

,.Convorbiri li terare", "Cronica", "Familia", 
"Echinox" etc. Primul volum de poezie, Ţara de lut 
sau Scrisorile blândului şi insinguratului Sergiu 
Adam ciitre mult prea iubita lui soaţii Doamna Otilia 
( 197 1  ), a fost bine primit, deschizându-i calea catre 
recunoaşterea na�onala. Au urmat Gravuri ( 1976), 
Peisaj cu prinţesii ( 1987) şi Scrisori din ţara cocorilor 
albi (1994). Ca prozator, Sergiu Adam scrie Iarna, 
departe . . .  ( 1976), roman retiparit cu titlul Moartea 
avea ochi verzi (2000) şi Chipuri şi voci ( 1 984). 
Traduce din Rimma Kazakova (Brazii nit!Şi, 1973), 
M. S. Kolesnikov (Richard Sorge aşa cum a fost, 
1977) şi din Felix Iusupov (Moartea lui Rasputin, 
1991 ), ultimele doua în colaborare cu T. Ionescu. De 
asemenea, în 1976 îi apare Ctitorii muşatine. 

U. Poetul fllra vârsta 

Sub un titlu truveric, Ţara de lut sau Scrisorile 
blândului şi Însinguratului Sergiu Adam ciitre mult 
prea iubita lui soaţii Doamna Otilia ( 197 1 )  propune 
un tipar liric distinc� în care sunt topite elemente ale 
tradiţionalismului şi poeziei populare cu elemente 
bacoviene. Sentimental în via(.a, poetul nu se dezice 
în scris. El creeaza în spaţiu în care se amesteca 
melancolia şi amintirea vremurilor de odinioara, 
într-un act de regresiune involuntara: "Vara. O strada 
cu indragostiti în amintire,/ Turnul cu pasari în 
pulberea ei rasturnat) Umb�ele caselor joase) Zidiri 
însemnate cu creta/ Într-un joc al copilariei, ciudat." 
Sergiu Adam devine un rapsod (cam teatral) al iubirii, 
pc care o preamareşte în versuri delicate, cumva 
anacronice, daca le raportam la tendintele epocii. 

Cu Gravuri (Iaşi, "Editura ,)unimea", 1976), el 
continua linia din Ţara de lut, adâncindu-i filonul 
patriarhal. Poetul este un text programatic, un 
autoportret uşor edulcorat: "Un semn de întrebare 
staruie pururi/ în ochii poetului/ el însuşi/ un semn 
de întrebarei în ochiul gigantic al lumii/ fiind"

. Unele 
dintre textele din acest volum (Tablou cu biitrâni, 
Dulci miresme, Existenţii) au rezonanţe tradi
ţionaliste, cu trimiteri la lumea satului, pe care Adam 
îl omagiaza în maniera postblagiana. Exista în acest 
volum o sinceritate a sentimentului care da naştere 
unor versuri adesea naive: "Îmi vine sa-mi scot 
palaria/ şi sa spun, înclinându-ma,/ buna ziua/ 
caprioarei! care trece gratioasa catre iarna". Adam 
scrie o poezie de dragoste soft, cautând sa elogieze 
ori sa ocroteasca frumuse\ea femeii. În Elegie dupii 
buletinul meteorologic el avertizeaza asupra 
pericolelor care ameninţa fiinta iubita: ,,Apoi, la 
s�itul intervalului) masive mase de aer cald/ vor 
veni dinspre ecuator - 1 trecere brusca dintr-o extrema 
în alta,/ nouri de cenuşa, cea1a groasa,/ vreme 
prielnica reumatismelor,/ deraierii sentimentelor, 
guturaiului,/ exceselor de nostalgie,/ viziunilor 
exotice, amenzilor la intersecţii,/ poleiului, 
angoaselor) furiei fllra motiv/ şi microbilor de tot 
felul./ Ai grija, deci, iubito/ ocroteşte-te, rogu-tej 
vezi bine, din necunoscut/ intemperiile cu ochi de 
hiena pândesc". 

Când m i meaza m i rarea, ingenui tatea, 
versurile plac: "Fiorile-n mai rasar cu duiumul./ 
De unde culoarea, de unde parfumul?// Din pamânt, 
se-n\elege, grabiti veţi raspunde./ Ştiu şi eu asta 
prea bine./ Si totuşi, şi totuşi, de unde?" (Copil 
mirându-se) În schimb, un patriotism sincer, dar 
anacronic, respira în Ritual, Ţara, Vale a soarelui, 
Cântec de ţarii, cu versuri greu citabile într-o 
antologie construita pe criterii estetice: 

"Nu piere-n 
veci nici datina, nici neamul/Nici ţara-n care veacuri 
multe suna/ Iar noi, murind, cu toţii devenim/ În trupul 
ei curat (llrâna buna". (Cântec de ţarii) 

Mai bacovian, Peisaj cu prinţesii (Bucureşti, 
Editura "Cartea româneasca", 1987) nu depaşeşte 
linia carţilor precedente. Deşi îşi propune o poeziei 
denudata, care se refuza conotativului, metaforicului, 
aş..-cum lasa a se intelege mottoul din Giorgios Sefcris 
("Nu vreau nimic altceva decât sa vorbesc/ simplu -
1 sa-mi fie acordata aceasta favoare) Cuvântul nostru 
l-am supraincarcat cu atâtea/ muzicii încât s-a 
scufundat încet, încet -... "), Sergiu Adam nu se poate 
sustrage paradigmei tradiţionaliste decât rareori. De 
la teorie la practica distanţa e uneori mare, prea mare 
pentru poe� Sergiu Adam propunându-şi o reaşezare 
a relaţiei dintre poet şi propriul limbaj: "Despre 
cuvinte nu vreau sa vorbesc./ Se insinueaza în taceri le 
mele) Sunt megalomanej Nu ma asculta, se cearta, 
bârfesc/ Deunazi le-am surprinsi Învaţând armonia 
şi contrapunctul/ Nu de la privighetoare/ Nu de la 
mierla,/ Nu de la ciocârlie,/ Ci de la leneşul, 
neînsemnatul,/ Hulitul greier./ Despre cuvinte nu 
vreau sa vorbesc./ Suntem certa�" (Despre cuvinte). 

Când scrie versuri de dragoste, Sergiu Adam se 
lasa contaminat de propria-i fire, de modul sau idealist 
de a vedea iubirea. Cautarea sinceritaţii, a adevarului, 
îl împinge la un defazaj în raportul cu ceea ce se scrie 
în anii '80. Vetuste, versurile din Nu-mi spune au 
sonoritati posteminesciene dezamagitoare: "Şi-atât 
de aproape îmi pare/ Cararea suava dintâi - 1  E luna la 
marginea nopţii,/ Nu-mi spune ca pleci, mai ramâi !" 
Doar atunci când se joaca, exploatând virtuţile 
expresive ale limbajului, el reuşeşte o poezie mai 
sprintena, care sa nu cada în desuetudine, cum se 
întâmpla în Peisaj cu prinţesii: "La fereastra unui 
castel din Bavaria/ Anne-Rosel O tânara printesa îşi 
aşteapta/ Anne-Rose/ Tânarul print plecat la razboi! 
Anne-Rose!Neclintita sta acolo de zile şi noptii Anne
Rose/ Neclintita aşteptând, aşteptând/ Anne-Rose/ 
Si el nu mai vine ca altadata/ Anne-Rosel Cu chiot şi 
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muzici, el nu mai vine/ Anne-Rosc/ Uscaţi sunt de 
lacrimi ochii prinţesci/ Anne-Rosc/ Palizi obrajii, 
pustie privirea/ Annc-Rosc/ Nu ştiu de ce se întâmpla 
aşai Anne-Rose/ Nu ştiu de ce castelul acela c în 
Bavaria! Tu ştii Annc-Rose . . .'1". 

Peisaj cu prinţesil este inferior volumelor 
precedente, nereuşind sa impuna o viziune origi
nala, sa aduca nimic nou. Compozit, amestecând 
ver.;uri de dragoste, elemente de pastel, elogiul lumii 
rurale şi o anumita melancolie, volumul se redrcseaza 
prin poemul final, Confesiune: "Nu fardcz cuvintele, 
nu le îndulcesc./ Adevarul e mult mai frumos/ Decât 
orice metafora.// Nu cânt fara noima la sindrofii/ Nu 
ma lamentez, nu caut vinovati/ Când nu ajung unde 
vreau./ Am orgoliul ca şi erorile sa-mi apartina.// Şi 
nu povestesc întâmplari./ Doar melodia lor". 

Scrisori din ţara cocorilor albi (laşi, "Editura 
"Junimea", 1 994) este o antologie din care, 
surprinzator, nu se pot reţine prea multe poeme. Acum 
Sergiu Adam construieşte un univers liric situabil 
între aproape şi departe, între realitatea provinciei şi 
dorinţa de evadare. Este lumea târgurilor bacovienc, 
care, de aceasta data, îşi pierde contururile capatând 
o evanescenta proprie: ,,Apoi etemele partide de 
tabinet/ Cu matuşaAmalia/ Amneziile ei, intrebarile 
pisaloage/ Etemelc discursuri ale unchiului Tom/ 
Despre cinismul supercivi l izaţiei,/ Eternele 
adolescente aşteptând/ Scrisori din tara Cocorilor 
Albi/ În târgui acela sentimental/ Care adesea îmi 
pare o fictiune." 

Eu singur suna a autoportret al poetului, nu la 
tinereţe, ci în contextul noilor realitati de dupa 1989: 
"Eu singur în aceasta incapere/ Şi saracia mea pro
verbiala/ Ca un paj credincios ocrotindu-mi 
existenţa." Întotdeauna este o bacovian a lipsita totuşi 
de camaţia trairii, de dramatismul din Plumb. La 
Sergiu Adam totul e redus la o traire şopti ta, difuza. 
Sotto voce: "Întotdeauna cineva intârzic, 
întotdeauna! Cineva ramânc singur în gara pustie/ Şi 
nu mai arc altceva de fllcut/ Decât sa aştepte trenul de 
scara/ Sau pe cel de la cumpana noptii/ Şi  tot 
aşteptând, aşteptând,/ Se obişnuieşte cu gândul 
plecarii/ Şi uita apoi sa mai plece." 

Mai sprintena, aproape ncverosimila pentru 
tipul de lirism cu care ne-a obişnuit autorul, se 
dovedeşte Rememorând II, unul dintre putinele texte 
racordabile la tendintele din lirica ultimelor decenii :  
" ... Şi cum stateam noi aşa - 1 Solda ii amarâ)i, nauc iti 
de razboi/ Şi nici un inamic nu venea sa ne faca croi/ 
1 Iaca apar doua fufe/ În forma de mufe/ Şi fuga ne 
ducem/ Cu ele în tufe.// - Ba! Striga sergentul./ Ieşi ti 
la vederei Ca altfel apl ic reglementui./Taccrc.// - Ba' 
Striga el iar./ Dezertorilor, paparudc,/ Stânga
mprejur!l Se aude?// Tac cu ca peştele,/ Lcatul meu 
tace,/ Dar una din dame comanda/ C-un gla' subţirel 
şi dibace:/ - Pe loc repaos sergent/ Ei lupta acum 
pentru pace!" 

Cam de aceeaşi factura este soresciana Despre 
Ţi!rani II, în care Sergiu Adam (sur)prinde, cu umor, 
ceva din psihologia taranului: "in centrul oraşului/ 
O forma bizara! Din otel in oxidabil.// taranii se uita,/ 
Se uita .. .// Ce poate sa fie?// Floare?/ Nici vorba./ 
Femeie? Pasare?/ Moara de vânt?// Şi neîntclcgând/ 
Îşi scot cu respect palaria./ Ca la biserica." 

Prozatorul-poet 

Daca poezia graviteaza în jurul câtorva 
constante, cmanând o anume monotonie, proza lui 
Sergiu Adam surprinde. Iarna, departe . . .  (laşi, 
,.Junimea", 1976) este un roman poliţist scris cu mâna 
de poet. Pastrând canoancle genului, pe care le 
mânuicştc onorabil, autorul propune o crima pc care 
tânarul ofiter de militie Tcofil Monahu trebuie sa o 
dezlege, ajutat de colegul sau Victor. Dupa o serie de 
pcripctii caracteristice genului, cei doi dau de urma 
fuptaşului, dar cazul este închis din motive strategice 

(era vorba de spionaj economic internaţional). 
Dincolo de planul faptic, textul resimte influente 
din zona lirismului, caracterizate prin importanta 
acordata dialogului, prin accentul pc psihologia 
personajelor şi prin unele descrieri: "Batrânul le 
explica pc îndelete cum puteau ajunge la Ion al lui 
Panaitc, apoi se aşeza pc sanie, în spatele puşti ului, 
şi Tco le fllcu vânt. La capatul vaii, sania se rasturna 
din nou. Puştiul izbucni în râs. Râsc şi batrânul, mai 
întâi cu sfiala, apoi în hohote, dar copilaria lui era 
departe, mult prea departe şi nu-l auzea." 

Chipuri şi voci (Bucureşti, "Cartea 
Româncasca", 1 984) este un roman rural cuminte, 
cu posibile elemente autobiograficc, ncicşind din 
poncifclc genului, dar nici ale epocii. Fara a excela, 
el este un text lizibil, placut pc alocuri prin ironia 
degajata de dialogurile personajelor. Atmosfera 
cancelariei, discutiile de la cârciuma sau personaje 
precum Roua şi Microfon asigura un nivel 
multumi tor cartii. 

Traducatorul 

Traducerile din RimmaKazakova (Brazii ninşi, 
1973), M. S. Kolesnikov (Richard Sorge aşa cum a 

fost, 1977) şi din Felix Iusupov (Moartea lui Rasputin, 
I 991 )  completeaza activitatea lui Sergiu Adam, fiind 
contribuţii în introducerea literaturii ruse în spatiul 
cultural românesc. 

Lipsita de original itate şi de pretentii "de 
exhaustivitate", Ctitorii muşatine (Bucureşti, "Sport
Turism", 1976) arc meritul de a oferi un util material 
informativ pasionaţilor de istorie, arta şi calatorii, 
singurul merit pc care şi-1 asuma autorul fiind acela 
"de a fi avut ideea scrierii unei asemenea carti." 

In loc de concluzii 

Omis  pc nedrept în Istoria criticii a 
literaturii române a lui Manolescu (unde ar fi 
meritat sa fie menţionat), Sergiu Adam ramânc o 
figura emblematica pentru cultura bacauana şi chiar 
nationala, fiind un poet fllra vârsta, în sensul ilustrarii 
unui sentimentalism de factura traditionalista, altoit 
pc o structura suOetcasca specific moldoveneasca, 
prin care depaşcşte orice epoca. Apoi, el este unul 
dintre pilonii a ceea ce a însemnat în deceniul şapte 
gruparea ,,Atencu", care a reuşit sa adune în jurul 
revistei nume importante ale l iteraturii şi artei 
româneşti. Discutabile sub aspect estetic, volumele 
sale nu pot fi totuşi ignJrate. 

Principala sa opera ramâne omul. Un om care a 
trait sub zodia culturii şi al carui nume este, aşa cum 
afirma şi Dan C. Mihailescu (în Dicţionarul general 
al literaturii române) definitiv legat de revista 
bacauana ,,Ateneu". 

Adrian .TI CU 

Avatar 

Dan PETRUŞCĂ 

Cafea ibric pe foc să fiarbă 
iar eu cu ea întins sub iarba 
treaz adormit 

mă-ngândura 
cum sună toaca scândura 
şi ciufulit 
şi dezvelit 
sătul de cârciumă de schit 
vreau ei sa-i fac un dar să i-1 

ma joc probabil sunt copil 
spre toamnă parcă dinadins 
încă mai plouă şi-a tot nins 
de-atunci o pojghiţă subţire 
stătea-nghetând pe amintire 

când cetăţeni de prin Evropa 
ştiu vag ceva de Penelopa 
iar unii au politichie 
razboaie mari la berărie 
eu oarecum trezit ma-ntreb 
intrat în piele de efeb 
daca spre lucruri mai cu miez 
să mă întorc sa inventez 
stând la bar la discotecă 

fumega lumea azteca 
rob acasă şi-n balcon 
prins cu ea în Vavilon 
şi-ameţit de vin să-mi toarne 
Menelaos are coarne 
ştiu c-o sa ma ieie gaia 
c-am răpit-o din Ahaia 
dezbrăcată şi-n ci pici 

foşnet lung din altă lume 
şi-un lătrat al lumii mici 
după chip şi orice-ai spune 
e bo bac de trandafir 
unsă toata-i şi cu mir 
mere struguri 

de pe spate 
pielea ei miroase-a toate 
şi-n urechi şi subsuoară 
pute greu a scorţişoara 
noaptea apa când să bea 
stele-i scot cu ciutura 
şi-n miresme ca un fiu 
mă îngrop în ea de viu 
ce mormânt frumos era 
trupul ei 

iubita mea 
e într-o carte care-a curs 

o tin cu mine în discurs 
instanţa referenţială 
ne spunem tu fara sfiala 
mă leapădă sau chiar mă naşte 
când sunt străin mă recunoaşte 
de mult cu mine vrea să stea 
în abur tainic de cafea 
goala-n fotoliu 

într-o zi 
sa urmărim un dvd 
şi cum de mii de ani ne ştim 
sa lenevim 

să lenevim 
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Palatul 

În preajma sarbatoririi a 1 50 de ani de la 
infiintarea Universităţii ,,AI.l.Cuza", într-o 
dezbatere consacrata evenimentului, doi 
istorici îi recomandau unui coleg de-al lor 
ajuns prorector ca, neaparat, sa se treaca pe 
placa de pe zid denumirea de "Palatul 
Universităţii", care a existat odinioara. Aş fi 
vrut ca lânga ei sa fi fost şi un profesor de 
literatura pentru a releva fascinatia pe care 
cuvântul "palat" a avut-o, pretutindeni în tara. 
la sfărşitul secolului al XIX-lea şi în primele 
trei decenii şi jumatate ale secolului al XX
lea. În acest interval, invariabil, toate cladirile 
mari erau numite "palate", deşi multe nu 
depaseau dimensiunile unei vile burgheze. 
Un fel de etaloane, investite cu funcţii 
simbolice, în ele era concentrată puterea poli
tica, juridica, administrativa, financiara sau 
boga(ia şi luxul anumitor familii. Capitala 
numara zeci, începând cu Palatul Regal, Iaşul 
pe cel al Universităţii şi alte câteva, în schimb 
oraşele mici de provincie, cel puţin pâna dupa 
Primul Razboi Mondial, aveau, majoritatea, 
doar unul sau doua care sa-şi merite 
denumirea. 

Daca cu aş fi fost acel profesor de 
literatura, aş fi vorbit, mai întâi, despre "palat" 
ca motiv poetic şi aş fi citat doua poeme 
aparute in volume în acelaşi an ( 1 9 1 6): 

"Amurg antic", de Bacovia, şi "Domus 
taciturna", de Ion Al-George, primul 
concentrat şi muzical, celalalt, amplu şi 
descriptiv. Pe lânga "palatul mort", ambele 
mai au ca elemente comune statuile ş i  
havuzul. Din Bacovia (poema sa fiind dintre 
cele mai cunoscute) aş fi citat doar prima strot11: 

"Havuzul din dosul palatului mort/ Mai 
arunca, mai ploua, mai plânge -! Şi stropii 
cazând, în amurg, iau culori:/ De sineala, de 
aur, de sânge". Din Ion Al-George - patru: "Şi 
de pe rantâna amuţită/ Cad nori de fiunze ca
ntr-o cupa! În van, de pe-o coloana alba) Se 
zbate Nyke sa se rupa.// Dar parcu-acesta l1lra 
viata! De-nfrigurare-i totuşi plin./ Trist, 
soarele de-apus, revarsa! Asupra-i valuri de 
rubin.// Si tot palatul parca-arde/ În fulgerari 
crepuscularc -/ Şi nu e nimeni viu într-însulj 
Pc scara nimeni nu apre .. .// Coboara soarele 
în neguri/ Şi umbre lungi încep sa vina;/ 
Gradinile îmi par stropite/ Cu mii de picuri de 
rugina". 

Dar tema asupra careia aş fi vrut sa insist 
ar. fi fost "palatul" ca obsesie provinciala. 
Cazul Bacaului. Acesta avea Palatul 
Administrativ, Palatul "Maraşti" (o vreme 
şcoala de menaj, apoi Palat al Telefoanelor), 
Palatul Tribunalului şi vreo patru case carora, 
prin analogie, lumea le spunea "palate": 
Cantilli, Filderman, Perlberger, Herşcovici. 
Faptul era simţit ca o inferioritate provinciala. 
Unde existau, "palatele" apareau ca semne 
ale dezvoltării şi prosperităţii locale. De aici, 
in entuziasmul postbelic, ambitia a tot mai 
multe institutii şi organizatii de-a le avea. La 
apariţie, revista ,,Ateneul cultural", de pilda, 
anunta: "În ultimul timp anarn ca Ateneul 

so 
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Sertarul cu fişe 

cultural (în care se inscrisesera ca membri 

"peste doua sute de intelectuali" - n.m.) a luat 
initiativa sa cladeasca un palat cultural şi o 
biblioteca. in fiecare joi seva(!) ţine conferinte 
şi serbari pentru redeşteptarea mişcarii 
culturale. Peste 20 de conferentiari s-au grabit 
sa se inscrie cu câte o conferinţa. Pâna acum 
a(u) conferenţiat d-1 Gr. Tabacaru despre 
Culturii şi pseudoculturil şi Pr. !. Talmaccl 
despre Frumuseţile Italiei"' ("Cronica cul
turala", loc. cit, nr. 1, p. 3) "Palatul" trebuia sa 
corecteze "

gustul publicului", sa impuna un 
anumit standard de calitate actelor culturale, 
cum o haina buna îi impune celui ce-o poartă 
o conduita demna: "Neavând o sala 
confortabila de teatru, în care sa (se) poată 
primi ansarnbluri superioare de artă dramatica, 
sau de muzica aleasa; neavând un pali cul
tural în care sa (se) poată primi expoziţii de 
artă plastica şi sculptura; neavând biblioteci 
cu sali convenabile de lectura, bacaoanii se 
multumesc cu spectacole de cinema, cu 
exhibi(iunile lui Tanase şi îşi formeaza, in mare 
parte, educaţia literara şi artistica în şczatorile 
populare pe care ni le dau (!) generozitatea 
câtorva societati culturale din localitate". 
(P. [Pompliu Nicolau - Stoika], "Un eveniment 
artistic"",Bacaul", 6, nr. 63,6 mai 1929, p. l ). 
În cei patru ani de la notiţa din ,,Ateneul cul
tural" nu s-a gasit insa alta solutie decât 
modernizarea teatrului vechi. (Cf. Simplex, 

"Un palat cultural", "Bacaul", 6, nr. 70, 24 
iunie 1929, p. l )  

Totuşi, "palatul"r'palatele" ramân în 
continuare pe agenda mai multor conducatori 
locali, îndeosebi a prefectului Petru Jurjca
Negrileşti, care înnoieşte, în 193 1 ,  "tinuta" 
Palatului Administrativ, şi a primarului Mihail 
Vagaunescu. Pentru acesta, "palatul" 
reprezenta proiectul edilitar nr. 1. Vagaunescu 
visa la ceva mareţ, lucru neînţeles şi adesea 
ironizat de unii dintre concitadini, pentru care 
o idee grandioasa echivala cu un scandal. Pâna 
la urma, singurul "palat" ridicat în această 
perioada (cu sprijinul lui Mircea Cancicov) a 
fost Palatul Administratiei Finaciare, terminat 
spre sfărşitul anului 1 939. Dupa Al Doilea 
Razboi Mondial, noţiunea de "palat" se 
estompeaza, "palatele" amintind de 
reprezentanţii claselor cxploatatoare, pe care 
istoria abia ii "maturasc". Puterea populara 
construia blocuri pentru cei multi, nu "palate"' 

După Incendiu 

De regula, tragediile lumineaza minţile 
oamenilor. Dupa producerea lor, ei înţeleg, din 
pacate tardiv, ce ar fi trebuit sa faca înainte, ca 
sa le preîntâmpine şi devin atenti la cauzele 
de aceeaşi natura, încercând sa le elimine. Cred 
ca astfel nu se vor repeta. Cel mai adesea însa 
socotelile se dovedesc eronate. De fiecare dată 
rarnâne un rest cu potenţial imprevizibil sau 
intervin cauze noi. 

În Bacau, tragediile colective s-au 
manifestat tie prin inundatii, fie prin incendii. 
Despre primele am scris, pe scurt, altădată 
(Dosarul Bacovia, 1, p. 64-66). Acum vreau 
sa ma refer la incendii, îndeosebi la cel mai 
mare dintre ele, din 16 mai 1926, despre care 
au l1lcut-o nu puţini, de la Marius Mircu la 
Alin Popa. Sunt totuşi destule lucruri care nu 
s-au spus înca ori n-au fost subliniate 
îndeajuns, din cele legate de modul cum s-a 
acţionat dupa, adica din 17 mai 1926. 

Ziua a început cu o şedinţa: Comisia 
Interimara a oraşului s-a întrunit în sesiune 
extraordinara. Deschiderea a fost abruptă: 
"D-1 Preşedinte comunica ca în ziua de 1 6  
mai a.c. u n  mare foc a distrus depozitele de 
cherestea, case şi fabrici din stradele: B-dul 
Carol, Ocolul Vitelor, Bacau-Piatra şi Poştei, 
dezastrul ce a produs acest incendiu este de 
nedescris, mii de oameni au ramas l1lra adapost, 
fara haine şi l1lra hrana, neputând munci" 
(Arhivele Nationale Bacau, dos. 49/1926, f. 
24). Ulterior, într-o adresa a Serviciului Tehnic, 
aria calarnitată apare şi mai întinsa, fiind citate 
şi strazile Doamna Ruxandra, Turbinei şi 
Scheia (f. 36), iar inginerul Anania, care s-a 
oferit sa "ridice în plan" unul din locurile 
incendiate, mentioneaza şi strada Donmiţa 
Billaşa (f. 37). Comisia Interimara a hotărât sa 
dea l 00.000 lei Comitetului de Ajutorarea 
Sinistratilor (care avea sa fie ales peste doua 
zile). 

Pentru a asigura hrana şi adapost celor 
ramaşi l1lra locuinte şi l1lra mijloace, Primaria 
a rechiziţionat case cu camere goale şi a cerut 
pâine Manutantei (700 de pâini negre de câte 
1 kilogram fiecare, zilnic), care i-a livrat 550 
pe 1 8  mai, 600 pe 19 şi 20, 200 pe 2 1 .  Dupa 
un calcul din 27 mai, n••·.1arul lor a fost de 
5.350, a 9,30 lei bucata, ceea ce a însemnat o 
suma totala de 49.755 lei (f. l ,  4-14, 34). 

Imediat dupa alegerea Comitetului de 
Ajutorarea Sinistratilor, primarul L Grigoriu 
i-a adresat Reginei o telegrama (al carei 
text 1-a redactat ziaristul Gr. G1igorovici), 
,,rugând-o pios" sa ia preşedinţia de onoare a 
acestuia: "Oraşul încercat al Bacaului, trecut 
prin foc şi jale, îşi îndreaptă privirea catre 
Majestatea Voastra. mama alinatoare a tuturor 
durerilor neamului". Peste trei zile, tot 
telegrafic, de la Palatul Cotroceni a venit 
raspunsul :  "Adânc atinsa de grozavia 
nenorocirei ce loveşte oraşul Bacau, primesc 
preşedinţia de onoare a Comitetului deAjutare 
şi sînt alaturi de Dvs. cu dorinta de a alina 
suferintele cetatenilor. Maria". (ib., f. 19) 
,,Apelul Majestăţii Sale Regina", necitat pâna 
acum în istoriile locale (doar Alin Popa 1-a 
reprodus în fotocopie, ca anexa la capitolul 
despre incendiu din lucrarea sa Bacilul in 
tranzi(ie de la târg la oraş ( 1 864- 1938), Ed. 
Pim, 20 l O, hors-texte, însa l1lra minimele date 
necesare publicarii unui document), e o pagina 
patetica, menita sa impulsioneze sentimentele 
de compasiune şi solidaritate, printr-un ton 
de bocet, prin invocaţii şi îndemnuri 
mişcatoare: 

"Pazcşte-ne, Doamne, de foc, de potop, 
de cutremur!. .. 

Ruga fierbinte ce, din adâncul sufletului, 
înaltam catre Atotputemicul, nu a ferit pe 
sarmanii noştri concetateni din Bacau; 
naprasnicul flagel al focului s-a abatut asupra 
acestui paşnic oraş, parte din el nu mai este. 
- Vrednici gospodari cu sarmanii lor copii au 
ramas l1lra adapost, fara pâine în ghiarele 
suferintelor. 

Mila dar, mila omeneasca cer din toată 
inima pentru sarmanii noştri rrati din Bacau. 
Sa dam cu toţii de la mic la mare pina nu vine 
iarna; sa refacem macar un mic adapost. 

Pentru ca va rog, din tot sufletul, cum 
rugam pe bunul O-zeu sa ne pazeasca de toate 
relele. - Maria". 

Rugamintea "din tot sufletul" (cuvintele 

"inima" şi "suflet" aveau atunci o alta 
incarcatura emotionala decât azi) trebuia sa 
fie un paspartu, sa sensibilizeze. ,,Apelul" a 
fost difuzat ca anexa la "Circulara catre toate 
serviciele" (sanitare), transmisa, la 22 iulie 
1926, care conţinea un mesaj similar: 

"
Focul şi prapadul s-au abatut asupra 

populaţiunei din oraşul Bacau. Mii de suflete 
omeneşti au ramas pe drumuri şi majoritatea 
din ele traiesc din mila sufletelor bune. 

Fac apel calduros la sentimentele Dvs 
de om; ajutati cu cît puteti pe aceşti nenorociţi. 
- Tot cât voiţi trimiteti prin mandat poştal aci 
la Rcgiune(Regiuneaa Vl-a Sanitara, cu sediul 
la Iaşi - n.m.). 

Termenul e scurt. - Pâna la cel mult l 
septembrie 1 926, noi suntem îndatoraţi a 
depune sumele adunate; prin urmare nu vom 
primi decît sumele cari se vor trimite în acest 
interval de timp. 

Daca credeţi ca puteţi mari ajutorul, 
apelaţi la inimile doritoare de bine; în acest 
caz odată cu sumele adunate trimiteti şi listele 
nominale ale donatorilor. 

În aşteptarea unui rezultat imbucurator 
pentru cei loviti de soarta, în numele lor va 
multumesc şi va salut. - Inspector General 
Sanitar" (Fond Primaria Bacau, Dos. 59/1926, 
f. l6). 
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Pe plan local şi în ţara, multi au 
reacţionat însa îndata ce au auzit de dezastru. 

Primul dintre donatorii individuali a fost 
Mircea Cancicov, cu 10.000 de Ici (Dos. 44/ 
1 926, f. 5). L-a urmat un proprietar din 
Calugar-a, Emil Bracscu, care a dat 1 .000 lei. 

Au sarit sa ajute persoane şi organizaţii, 
din Dorohoi (prefectul şi fiii - 2000 lei) pâna 
la Tumu-Severin (Crucea Roşie - 3.000 lei). 
Într-un istoric al Societatii de Crucea Roşie 
("Originea Crucci Roşie"), pastrat în dos. 32/ 
1 926, se va spune: "A venit în ajutorul 
minerilor de la Lupcni, al inundatiilor din 
Ardeal şi a( 1) celor carora le-au ars casele din 
Bacau" (p. 4). De la Cancclaria Mitropoliei 
Moldovei şi Succvci au fost trimişi 3.208 lei. 
Învăţătorul C. B. Moglcscu din !veşti - Tecuci 
a dat 1 .250. (Din aceeaşi localitate, Scoala 
Israelit! - 5 1 0  lei) 

Ca gesturi semn i ficative sunt de 
evidenţiat şi sumele mici. ÎnvaiJltoarea Jeana 
R. Nicolescu, satul Dienci, judeţul Olt, 
împreuna cu elevii clasei a Ill-a, a adunat 200 
Ici.  Obolul a doua surori din Bucureşti 
(Ecatcrina şi Stela Sotcr) a fost de 100 lei. 

Prompţi, elevii clasei a Vlll-a de la Liceul 

"Ferdinand", au cerut Primariei, pe 20 mai, sa 
le acorde sala "Atcncului" pentru un 
spectacol, pe care I-au şi prezentat patru zile 
mai tarziu, încasarilc (ele au fost de 6 . 1 94 lei) 
urmând sa fie cedate sinistratilor. La rândul 
lor, elevele Scolii Secundare de Fete Gr. II 
şi-au îndeplinit datoria rccurgând la cheta 
(2.656 de lei). Alti tineri din oraş au organizat 

"producţii de gimnastica" (în Gradina 
Publica, pentru care antici pau o asistenta 
de 1 .400 persoane), sau baluri şi festivaluri în 
localuri închise, la care intrarea sa fie cu bilete. 

Notabil e gestul de solidaritatea umana 
şi profesionala al mcseriaşilor din Chişinău, 
care le-au trimis unelte meseriaşi lor bacauani 
afectaţi de incendiu (Dos. 44/1926, f. 29). Sau 
cel al Societatii de Muzica ,,Armonia" din 
Cernauti ( 1 02 persoane), care a venit sa 
concerteze aci. (ib., f. 50). 

Fireşte, deşi le-am lasat la urma, Casa 
Regala, Prefectura Bacau, Comunitatea 

Evreilor din Bacau, unele ministere şi unii 
dintre ministcriabili, unii redactori ai trustului 
de presa "Adevarul" şi "Dimineaţa", 
industriaşul S. Fildcrman au contribuit, 
substantial, la crearea fondului de ajutorare. 

Au fost trimise telegrame şi în strainatate, 
dar rezultatele lor au ramas confidenţiale. 

Incendiul a fost ocazia majora de a mai 
elimina din efectele negative (sanitare şi 
estetice) ale indisciplinei din constructii .  
Începând din iulie, Primaria, prin Serviciul 
Tehnic şi cel Sanitar, a pornit o campanie de 
darâmare a baracilor (care, se vazuse, pot 
amplifica orice incendiu) şi cladirilor şubrede: 
şuri de lemn, magazii ,  şoproane (adesea 
ridicate lllra autorizatie), case de zid ajunse în 
ruina, care, majoritatea, aparţineau unor evrei. 
(Dos. 59/1926, f. 14-33) 

Tot dupa incendiu, autoritatile şi-au dat 
seama de precaritatea mijloacelor de a acţiona 
în atare situatii. Au fost deci cumparate de la 

"Casa Kamiol"/ M. Kamiol Fiul patru aparate 

"Pompier", portalivc, de 1 2  litri şi instalate la 
Primarie, la Garajul Comunal şi la Substaţia 
electrica din curtea primariei. S-a cerut ca şi 
hotelurile, cinematografele, fabricile şi 
depozitele de cherestea, depozitele de spirt, 
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benzinariilc, farmaciile sa se doteze cu acelaşi 
tip de aparate. E interesant de relevat 
interventia Statului în aceasta afacere. În 
conformitate cu Legea de încurajare a 
industriei, care spunea ca, la preţ egal, trebuie 
preferat produsul românesc celui strain, 
Direcţia Industriei Mari din Ministerul 
Industriei ş i  Ministerul de Interne au 
recomandat "Pompier", "cel mai bun aparat 
de stins incendii" (suna reclama), brevetat la 
Paris, superior "fabricatelor straine"; pe scurt, 

"mai bun şi mai ieftin". (Dos. 6011 926, f. 2) 
Pentru alte achiziţii, lucrurile n-au mers 

deloc uşor: birocraţia, prudenta, sforile trase 
din mai multe direcţii au lungit uneori luarea 
de hotarâri pâna la comic şi absurd. Dosarul 
referitor la .,Procurarea unei autopompc cis
ternă şi o scara mecanica pentru serviciul de 
incendiu" arc, de pilda, 43 1 pagini. Pc cât de 
stufos, pe atât de ... oncros. 

Dupa incendiu şi în anii urmatori, 
Primaria a mai luat, ca masura de prevenţic, 
curatatul coşuri lor. Una dintre "Ordonanţele" 
emise de ea impunea drept reguli ca: "Toţi 
proprietarii şi chiriaşii de case din acest oraş, 
sunt obligaţi a curaţi coşuri le cel puţin de doua 
ori pc iarna şi la brutarii, restaurante, bodegi 
etc., unde arde focul mai mult, o data pe luna. 
- Totodata se aduce la cunoştinţa generala ca 
coşari autorizaţi sunt Iosef Wondrak şi Andrei 
Mcnciccfski, cari vor avea asupra lor o condica 
de control, în care vor semna proprietarii şi 
chiriaşii la fiecare data când va (vor) curati 
coşurilc". (Dos. 34/1928, f. 38) 

În sfarşit, dupa incendiu s-a reflectat mai 
profund asupra sistcmatizarii .  Un consilier 
comunal (orasenesc) a venit, de exemplu, cu 
propunerea de a expropria terenurile din 
perimetrul zonei industriale şi de a construi 
acolo locuinţe "cu cele necesare, nu numai 
din punct de vedere estetic dar şi (cu) o 
siguranta contra focului". Zona avea pe 
terenul sau (înşiruire din care se pot trage 
multiple alte concluzii) "morile Filderman şi 
Calmanovici, fabricile de tcxtile M. Gross şi 
Singher, fabrica de pielarie S. Filderman, 
turnatoria Davidovici, fabricile de cherestea 
S. Kendler şi <<Bicazul>> (doar denumirea 
era româneasca - n.m.), fabrica de sapun 
Horky, atelierele mecanice, scarmanatoria de 
lâna, fabrici de teracota, plapumi etc. etc.". 
(Dos. 44/1 926, f. 86). În conditiile legislative 
de atunci, propunerea n-avca şanse; probabil 
nici n-a fost luata în discutie de ceilalti 
consilieri. 

S-a înjgheba! totuşi un aşa-numit 

"Cartier al sinistratilor", a carui inaugurare a 
avut loc la 28 noiembrie 1 926, în prezenţa A. 
S. Principesa Elena şi a Clotildci Averescu, 
preşedinta Comitetului de Ajutorare. Pentru 
primirea lor s-au ll!cut pregatiri multiple. Prima 
grija a fost banchetul. Primaria a comandat de 
la Pescari i  le Statului Galaţi " 1 O kgr. icre negre 
moi şi 30 kgr. peşte şalau şi cega". Pentru lo
cal au fost mai multe oferte. S-a optat pentru 
cea a "restauratorului Josef Dragan", din str. 
Bacau-Piatra, nr. l4:  1 00 de tacâmuri a 600 de 
lei tacâmul. S-a alcatuit un "Comitet de 
Doamne", care sa însoţească pe Prinţesă şi pe 
Doamna General Averescu. A fost convocat 
Protoicreul pentru "sfinţirea apei". Au fost 
mobilizati ofiterii superiori din garnizoana 
pentru întâmpinarea la gara. În acelaşi scop, a 
fost tiparit, în 50 de exemplare, un ,,Apel" 
catre cetatenii  bacauani .  Vizita a durat de la 

. " 

1 O la 1 6,40, interval în care au fost inspectate 
Orfelinatul Clotildci General Avcrcscu, 
Orfelinatul Sf. Ecaterina şi Scoala Normala de 
Fete. În fiecare loc s-a intrat pc sub arcuri de 
triumf. Dejunul a tinut o ora şi jumatate. 
Înaintea vizitei, Comisia Interimara a oraşului 
a cerut un credit de 1 00.000 Ici (la fel ca-n 
ziua de 1 7  mai) pentru cheltuieli .  Chitanţele 
păStrate arata ca acestea au fost mai mari. 

Pentru gazetarii din alte parţi, avizi de 
senzaţional, - amintea, cu ironie, cineva peste 
un doceniu şi mai bine - "oraşul nostru a ramas 
în istorie prin celebrcle-i incendii şi, de-acum 
încolo (tocmai începuse procesul faimosului 
bandit - n.m.) prin ... Coroiu". (Milady, "Film 
saptamânal. Prezentare. .  complecta", 

"Bacau)", 1 5, nr. 79 1 , 23 noiembrie 1936, p. 
1 )  Si înainte de cel din 1926 şi dupa el, cam în 
fiecare an, era câte unul, câteodata - doua sau 
trei, "mari", "groaznice": "Marele incendiu 
de la Moara Saraga" ("Cronica Bacaului", 1 ,  
nr. 6 ,  2 februarie 1925, p .  1 ) ,  ,,Marele incendiu 
de la Fabrica de Bere M. Fodor" ("Bacau!", 7, 
nr. 94, 9 decembrie 1 929, p. 4), "Groaznicul 
incendiu din localitate" ("Gazeta Bacaului", 
nr. 45, 2 1  august 1932, p. 1) etc. Chiar în 
numarul de ziar care relata despre "Prima zi 
din procesul banditului Coroiu" era un articol 
referitor la "Groaznicul incendiu din str. 
Regina Maria"' ... 

Faptul ca dupa 1926, când - cum am spus 
- s-au luat unele masuri de prevenire, în loc sa 
scada (am omis sa citez ca în 1928 a ars la 

"Bril & Grimbcrg" şi la "Singcr"), inccndiilc 
fac mereu ravagii devenise suspect. Se discuta 
ca unele dintre ele nu erau accidentale, ci 
aveau ca miza polita de asigurare, a carei 
valoare era, aproape întotdeauna, exagerata: 
de pilda, Fabrica de Bere fusese asigurata cu 
32.000.000 Ici, la Societatea "Guardian". 

"Daca focurile sunt ori nu puse, - comenta 
aparent cinic un reporter -,  aceasta nu 
intereseaza; cert este ca nimic nu se pierde, ci 
totul se transforma. Bacau! se întiumuseţeaza, 
iar gologanii societatilor de asigurare trec di
rect în buzunarul nenorociţilor de incendiaţi". 
( Gl)'-Tox, "Se spune ca ... ", "Gazeta Bacaului", 
nr. 45, 21 august 1 932, p. 1) Existau însa şi 
destule "victime colaterale": pentru oamenii 
sarac i ,  neasigurati, pagubcle erau 
irecuperabile. 

Constantin CALIN 

51 
11-.tu. 
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Niciunul dintre genurile poetice inchegate (nimâian, ncotraditionalist, 
,,noul val" etc.) nu sustine �i nu urmeaza elanul revoluţionar. Poetul ,,noului 
val" pastreaza tacerea, iar poezia politica n-are ce spune. Poezia lui Nimâ, a 
carui erudiţie se ragaseşte in aportul simbolic, pare plictisitoare şi lipsita de 
profunzime. Fara dimensiunea simbolica, nu mai reprezinta nimic. Un text 
ritmat şi atât. Neotradiţionali�tii nu fac decât rar obiectul unor dezbateri 
publice. 

Revolutia islamica proslaveşte o limba sobra, fara "înflorituri", ceea 
ce formele precedente sunt incapabile sa ofere. 

Dar, în acest interval, tradiţionaliştii, marginalizati dupa revolutia 
constitutionala, şi-au asumat un nou obiectiv. S-au straduit sa utilizeze 
poezia ca instrument, încercând sa instaureze o noua ordine. Abia potoliti, 
şi-au dat seama de incompatibilitatea dintre realitatea faptelor şi forma 
poetica proiectata. În ordinea estetica tradiţionalista, arta autentica e arta 
traditionala, iar poezia clasica e, prin natura ei, departe de viata reala. Nu-şi 
gaseşte sursa de inspiraţie în viaţa reala, ci în cartile vechi. Esenţa, 
continuitatea, sfinţenia ei emana din chiar aceleaşi caracteristici. 

Imediat dupa 1 980, tradiţionaliştii au pus poezia clasica in slujba 
revoluţiei. Însa particularităţile poeziei clasice se dovedeau a fi un veritabil 
obstacol în calea acestui efort. Ei au înţeles destul de repede o anume 
dificultate de a exprima adevaruri palpabile trecând prin simboluri stereotipe 
şi printr-un univers lexical limitat, lucru pe care Nimâ Yu�idj il experimcntase 
la începutul secolului trecut ajungând la urmatoarea teorie: cu minutiozitate, 
a facut din poezie oglinda simbolica a vieţii, in timp ce tradiţionaliştii 
recurgeau inca la simboluri obişnuite la poetii de altadata. Toate cuvintele, 
toate imaginile pareau bine-venite in poezia nimâiana; in ochii 
tradiţionaliştilor, doar ansamblul cuvintelor folosite de catre cei vechi er<� 
demn şi de gustul modem. 

Când scria, poetul clasic persan devenea altcineva, se indeparta de 
viata reala spre a cizela un stil incarcat de cuvinte ce nu-şi gaseau locul în 
limbajul cotidian. Vorbea, de exemplu, despre roba purtata inainte de 
revoluţia constitutionala (a qadjarilor), în timp ce el însuşi agrea haine 
purtate în urma cu un secol. În sistemul lui estetic, costumul (vesta şi 
pantalonul) n-avea nimic poetic; mai mult, ii perturba ordinea. Reprezentata 
in unele poeme, insurecţia poporului iranian o evoca pe aceea a sclavilor 
din mileniul întâi. În textele lor, poeţii se revoltau impotriva faraonului, 
suveran al Egiptului antic, şi vorbeau despre Qârun, legendarul personaj 
iranian, cunoscut prin bogaţiile sale, in timp ce intenţiile il vizau mai 
degraba pe preşedintele S.U.A. sau pe premierul britanic, piata mondiala 
sau bursa! În cei opt ani de razboi iraniancrirakian, mii de copii, tineri şi 
batrâni au fost victime inocente ale mitralierelor şi obuzelor de mortiere; în 
poemele de factura clasica, era vorba despre sabie, arc, lance, suficient ca sa 
spunem ca avem de a face cu o estetica anacronica. 

Dupa mai mulţi ani, data fiind sterilitatea acestor poeme, cuvintele 
cotidiene au înlocuit lexicul şi imaginile simbolice. Viaţa reala s-a topit în 
tiparul structurilor vechi. Interesul pentru realitate şi meticulozitatea poetului 
au crescut. Limbajul cotidian a patruns in gazei uri sau in masnavi-uri. Dar 
au aparut, totodata, aceleaşi dificultati întâlnite în urma cu 70 de ani, la 
primii poeţi modemi. Aceştia introdusesera cuvinte noi în tiparele vechi şi 
îşi dadusera seama de inadecvarea �i de lipsa lor de armonie. Expresia 
noului mod de viata nu era prin urmare posibila. Nu poţi vedea intr-un 
poem al unui mare poet, partizan al revoluţiei constituţionale, cum 
automobilul intra în zona esteticului poeziei clasice, ca sa se transforme, 
pâna la urma, in catârca, sub efectul cer textului sau. lnserţia unor cuvinte ca 

"automobil", "banca", 
"

politie", "telefon" etc. nu era suficienta, desigur, 
pentru reinnoirea poeziei. Recursul la cuvintele noi aVea nevoie de o noua 
ordine. Cu toate acestea, poetii tradiţionali continuau sa-i reproşeze lui 
Nimâ lipsa de respect fata de regulile clasice ale compozitiei. Rarnânând pe 
aceleaşi poziţii, practicau metrul clasic şi rima, fixaţi în vechile forme. Pâna 
când gazelul şi-a croit un drum intermediar între poezia "novatoare" 
(neotraditionalista) şi poezia 

"
indiana", iar poezia tradiţionalistă a disparut. 

Dupa modelul neotradiţionalist, poeţii recurg la limbajul cotidian, creeaza 
imagini vii şi atenueaza lipsa cuvintelor 

"poetice" cu imagini suprarealiste 
şi inedite. 

Stilul poetic "indian" (din Esfahân) a fost conceput in urma cu aproape 
trei sute de ani, la începuturile urbanismului, fiind ideal pentru expresia 
vieţii cotidiene. Spre deosebire de poeţii vechi, proveniti de la marile curţi, 
departe de spiritul dervişilor, practicanţii noului stil erau, la origine, 
comercianti sau artizani şi se adunau în cafenele. Au inventat expresii şi 
imagini din orizontul de aşteptare al oamenilor de cafenea. Multa vreme, 
poezia indiana a dominat clar poezia persana. În plin declin al dinastiei 
sefevide, e proscrisa. În anii ce urmara revoluţiei constituţionale, genul 
"indian" n-a mai fost luat în serios şi, treptat, a fost în intregime neglijat. 
Neputinţa de a "transcrie" realitatea vieţii şi vointa de a experimenta poezia 
moderna i-au determinat pe creatorii conservatori sa se intereseze de acest 
stil. 

La poeţii stilului 
"indian", precum la Nimâ Yuşidj, nicio discriminare 

la nivelul cuvintelor nu e oportuna. Singura diferenta e ca, in poezia 
nimâiana, acestea apar organic legate de integralitatea versurilor, in timp 
ce, in genul 

"
indian", ies in evidenta prin impresionantul joc al imagina)iei 

creative în fiecare vers. 
Dupa revoluţia constitutionala, toate eforturile poeţilor conservatori 

se concentrau in aplicarea unei noi ordini in care limbajul curent sa fie 
purtatorul mesajelor. Ceea ce ii impulsionau sa practice stilul "indian" �i 
versul liber moderat. 

Gazelul şi masnavi-ul, forme oficiale ale poemelor tradiţionale, 
au suferit unele modificari. Deşi e vorba de poezie clasica, în esenta, 

neotraditionalismul a triumfat. Doua chestiuni se impun. Întâi, primele 
semne ale evoluţiei gazelului se vad foarte bine la doua spirite novatoare: 
Nâder Nâderpur şi Forugh Farrokhzâd. Importanta acestei schimbari se 
datora ancorarii in "domeniul estetic fundamentalist". Estetica de factura 
conservatoare - asupra careia revoluţia constitutionala n-a avut niciun im
pact şi pentru care cei 70 de ani de practicare a versului liber nu reprezenta 
decât o pervertire sub influenta occidentala - evoluasc in functie de o 
necesitate istorica. În al doilea rând, evoluţia se realizase intr-o perspectiva 
complet traditionala, iar chestiunea evolutiei masnavi-ului �i gazelului 
n-a încetat nicicând sa se puna in interiorul unui cadru preconceput. Or era 
o necuviinta sa aştepţi eliminarea ideilor, expresiilor şi termenilor uzaţi şi 
uzitati inca în aceste tipuri de poeme. 

Dupa revoluţia islamica, terenul devenise propice pentru avântul 
tinerilor poeţi novatori. Paradoxal, daca revoluţia n-ar fi avut loc, ardoarea 
lor lirica s-ar fi diminuat, daca nu cumva s-ar fi stins, anchilozata de cenzura 
şi represiune. Tinerii poeţi şi-au cucerit repede poziţiile. Evenimentele de 
care depindea existenta lor materiala şi emotionala nu-i puteau lasa apatici 
şi insensibili. 

lgnorându-i peAhmad Şâmlu şi Forugh Farrokhzâd, autorii nu reuşeau 
sa inventeze un limbaj propriu. Opera lui Şâmlu era un amalgam de 
experienţe vii ce au marcat poezia ultimilor 60 de ani. Însa evenimentele se 
derulau în mare viteza, realitatea era mult mai aspra decât o lasau sa se 
inteleaga expresia rafinata, nobila, perfecta, simbolica a lui Şâmlu şi 
murmurele inteligibile ale lui Forugh Farrokhzâd. Dupa revoluţia islamica, 
razboiul dintre Iran şi lrak ruinase deja sperantele intr-o viata mai buna. 
Revoltele, execuţiile, urmaririle, cxodurilc, nclini�tcle, atrocitatile de tot 
felul, inşelatoria, foametea şi �omajul devenisera factori destabilizatori. 
Autorităţile guvernamentale considerau ca Statele Unite şi opozantii sunt 
principalii responsabili ai haosului, iar opozantii criticau incompetenta 
guvernanţilor. Cele doua opinii au constituit temele poeziei 
postrevoluţionare. Înainte de revolutie, poetii angajaţi scriau pentru a-şi 
satisface visele. Dar, in fata unei existente politizate, de care le era imposibil 
sa se elibereze, poemele lor capata serioase conotaţii politice. 

Poezia lor, expresie a spiritului bul versat, a atras atentia tinerilor poeti 
in legatura cu ,,automatismul ideilor" aflat în acelaşi filon al creaţiilor 
aparţinând ,,strigatului violet" sau ,,noului val" şi prin care puteau patrunde 
în profunzimile necunoscute ale inconştientului. Suprarealismul noului 
val le oferea poetilor acestei generatii o noua modalitate pentru formularea 
spinoaselor probleme. Îi citeau pe Lorca, pe Yannis Ritsos sau pe Octavio 
Paz. Un adevar.lt fenomen nu numai poetic. Aceşti ani au coincis cu scindarca 
Uniunii Sovietice, care a lasat multe intrebari fara raspuns. Alternanta 
eşecurilor a semanat multa indoiala şi a suscitat "idealul-refugiu". Poezia 
libera era mai mult ca oricând în cautarea echilibrului: când aborda chestiuni 
filozofice, când se indeparta de ideal şi devenea tehnica. Multiplele aspiratii 
ii preocupau pe intelectualii din mediul poetic - religioşi sau laici - pâna la 
marginile unui veritabil 

"waste land". 
Casta versificatorilor "istoviţi" a optat pentru o poezie linişti ta, simpla 

şi umanitara, deja pusa în circulaţie de catre romanticii deceniilor trecute. 
Neotradiţionalişti ca Fereydun Moşiri, Hamid Mosadegh şi Huşang Ebtehâdj 
aveau aceeaşi pondere, in poezie, caAhmad Şâmlu, Akhavan Sales, Sohrab 
Sepehri, Forugh Farrokhzâd sau Nimâ Yuşidj. Iar traducerea poemelor 
germanei Margott Bickel de catre Şâmlu a aparut in mai multe editii. 

Culegerea ,,Revarsari" a lui Yadollah Ro'yâi, adept al ,,noului val" şi 
al poeziei hadjm (.,de masa") a fost publicata la Paris, inainte sa apara in 
Iran. A reţinut atentia unui numar de poeţi care puneau tehnica mai presus 
de ... ideal. Succesul lui Ro'yâi nu dura mult, dar dezbaterea in jurul "formei" 
şi "limbii" luara amploare in ultimii ani ai secolului trecut. 

Poezia hadjm, un derivat al ,,noului val", a fost practicata de catre 
acelaşi Ro'yâi, în deceniul 8 al secolului al XX-lea. Dezbaterea pe care a 
suscitat-<l culegerea s-a prelungit cu integrarea cercetarilor formaliştilor 
ruşi, aparati de poetul persan. Numeroase texte fundamentale ale acestora 
au fost traduse in limba persana. Structuralismul şi deconstructionismul 
s-au impus pâna prin 1995. Între timp, Rezâ Barahani şi-a publicat culegerea 
de poeme "În atenţia fluturilor", cu o postfata exhaustiva, "De ce nu mai 
sunt un nimâian?'' 

Rezâ Barahani preda literatura la Universitatea Teheran. Demis din 
funcţiile sale dupa revoluţie, a organizat, la propriul domiciliu, ateliere de 
poezie. Articolul sus-menţionat era rezultatul cercetarilor sale în domeniul 
filozofiei şi poeziei. Barahani aborda constrângerile poeziei lui Nimâ Yuşidj 
şi propunea o teza pe care adepţii sai o vor califica, mai târziu, drept 
postmodernista. "În atenţia fluturilor" e o mostra de poezie postmodema. 

Publicarea studiului lui Barahani a coincis cu aparitia altor articole şi 
lucrari consacrate postmodernismului ce au inflamat mediile tinerilor 
intelectuali .  Câţiva ani mai târziu, au aparut alte texte critice şi poeme 
aşa-zis postmodemiste, intr-o optica diferita de a lui Barahani. Alaturi de 
alte forme de vers liber (in general, filozofic, structural şi suprarealist), 
poezia postmodema anima cercurile poetice actuale din Iran. 

Începând cu anul 2000, s-au publicat, necenzurate, numeroase carti şi 
reviste. Dupa cumplitele evenimente ce le-au zdruncinat viala iranienilor 
dupa revoluţie, poezia persana ar fi putut atinge un insemnat potential, dar 
alte evenimente, multe dintre ele contradictorii, au hotărât altfel. 

De aceea, astazi, putem constata o disociere a poeziei elitelor de poezia 
"populara". Poeţii au devenit din ce in ce mai complicaţi în textele lor, in 
timp ce cititorii ii prefera pe aceia din deceniile anterioare. Sa speram ca din 
aceasta curioasa stare de lucruri va rasari o noua tendinta estetica? 

Gheorghe IORGA 
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Creatii literare semnate de elevi membri ai cenaclului "Floare albastra", 
Colegiului Tehnic "Ion Borcea", Buhuşi. 
Profesor coordonator: poetul Ioan Tudor Iovian (Ioan !van) 

Astazi 

Astazi am trimis din nou un inger sa-ti bata in fereastra 
Sa-ti spuna ca omul de la etajul 3 iti simte lipsa enorm . . .  
Dar nu i-ai deschis. 

Astazi ar fi fost soare pe strada noastra daca mi-ai fi zâmbit.. .. 
Astazi aş fi vrut sa-ti spun ca mi-e dor mai mult ca niciodata de umbra ta racoroasa 
Acum ca ard la fereastra intre atâtea muşcate 

Astazi am simtit ca daca inchid ochii 
O sa te pierd pentru totdeauna -
Cine ştie 
Te va fura vântul de primavara te va amagi ploaia rece pe dupa turnul cel mare 
Te va lua de mâna un strain fl1ra chip ca sa te treaca strada printre atâtea primejdii 
Te va lasa intr-un vis fara culori intr-o padure fl1ra ieşire 
Într-un cântec ucis cu pietre 

Nu ştiu 

Si te pierd definitiv printre mâluri şi cenuşi radioactive 
Nu te mai pot ascunde in cuvinte 
Pentru noi nu mai e nicaieri nici un pic de albastru nicio scara nu va sui la cer. 

1. CYPRIS 

Carte deschisa 

Vântul se joaca nestingherit printre filele cartii uitate pe masa, 
Şi pagina, peste care s-a aşezat cuminte o adiere, n-are numar, 
Cum nici cartea n-are inceput şi nici sf'arşit. 

Cuvintele, ca nişte ghimpi ameninţatori, 
Se napustesc asupra ochilor prea fragezi. 

Si cartea aceasta pe care ieri o iubeai, 
Azi ti se pare fara rost, 
Şi simti cum gândurile toate se zbat 
Între dragostea de ieri şi nepasarea de azi, 
Şi te intrebi de ce atunci când realitatea bate la uşa tu uiti cine eşti, 
Şi te intrebi de ce i-ai deschis şi nu ai ramas cufundat in povestea ta. 

În cartea pe care o tii in brate eşti chiar tu, 
Ca un copil ce cauta somnul dulce la sânul mamei. 
Eşti chiar tu, şi te intrebi cum cineva ti-a putut scrie propria viaţa 
Fara sa te cunoasca. 

Şi crezi ca poti fugi de viaţa aruncându-te in valurile cartii, 
Dar .,acelaşi destin il împlineşti peste tot". 

Ioana MARIAN-ROŞU 
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Punct 

Nu crezi ca ar trebui sa punem capat? 
E un drum atât de simplu .. 
Ce te opreşte? Ce ne opreşte? 
Nu inteleg. 
De ce vorbele inca mai curg din noi sticloase, straine, înliigurate? 
Parca ne-am spus totul: nimicuri siropoase de acum un secol 
Sentimente cu fundiţe roz 
Saruturi aplicate pe scrisori pentru îngerii din banca a treia 
Luna balacindu-se romantic într-o balloaca de lacrimi 
Plânsul înabuşit 
Cloroformul înstrainarii 

De parca nici n-am fi existat! 

Suntem straini acum -
De mine, de tine, de noi. 

Supliment 
� 

Dlana FOCŞA 

Delete 

O farâma din trecutul prezent: 
Ultima lacrima fugara am şters-o c-un zâmbet. 
Pe-un colţ de hârtie sta scris cu litere romantice de mâna: "Iubirea trece!" 
Si viata merge tot mai departe ... 
Nu mi-e teama nici de tine,nici de noi, 
Când ma avânt spre un al! viitor 
Unde imaginea ta nu mai are nici fond, nici sens! 
Ştiu ca exista sute de "el" gata sa ma iubeasca 
Pentru ce sunt şi pentru cum sunt... 
Nu-mi pasa ca mi-am ascuns visele în pumni 
În atâtea nopţi fara 
Speranţa .. 

Am un singur ţel: sa te uit' 
Sa te dau pustiului din care te-ai ivit ca sa ma ridici în al noualea cer şi sa ma parascşti acolo 
Sa te smulg din sufletul meu 
Cu tot cu parfumurile tale fierbinţi cu tot cu şoaptele tale care anunţa ploaia de stele 
Cu tot cu degetul tau pus ştrengareştc pc buzele mele 
Când vreau sa te strig 
Sa te smulg din mine cu mine cu tot... 

Am reuşit deja: 
Am dat DELETE la amintirea ta 
Şi, gata, ai disparut! .. 

Ramona-Aiexandra RUSU 

Neputinta 

neputinta 
de-aş putea sa-mi smulg carnea de pc mine, 
poate ca de atâta durere 
voi înceta sa te mai iubesc ... 
dar iubirea pentru tine e ca prima zapada albastra pe o rana abia inflorita 
e ca balsamul peste sarutul în flacari 
e tragerea pe roata a sufletului 
aş vrea sa-mi scot din minte toate gândurile 
în care eşti tu 
acum eşti maseaua mea cariata care nu ma lasa sa dorm. 

Diana FOCŞA 

Asta·i iubire (dupa un motiv cartarescian) 

parea a fi o iubire perfecta: 
nu ma gândeam ca tocmai tu sa-mi faci asta -
m-ai facut sa plâng sa sufar zile şi nopţi la rând 
am stat singura 
am plâns în gând am suferit în somn mi-ai dezamagit sufletul... 
şi pareai a fi atât de sincer atât de drept şi real sau poate ... 
poate eu eram prea crcdula prea nccoapta sau te iubeam prea mult 
degeaba 
... şi facusem atâtea pentru tine atâtea nopţi am trudit fi"amântând aluatul iubirii noastre 
atâtea explicaţii a trebuit sa dau atâtea critici mi-au suportat urechile 
încât din ochi îmi curgeau izvoare sarate pe care le-am adunat într-o galeata 

nu-mi pare rau 
plângeam şi în acelaşi timp eram fericita
e absurd nu-i aşa? 
dar m-ai parasit m-ai lasat singura şi neajutorata 
ai trecut prin sufletul meu cu bocancii plini de noroi 
mi-ai lasat doar urme de dezamagiri 
mi-ai chinuit inima şi ai spart-o ca pc un bibelou de portelan 
te-ai folosit de mine şi de sentimentele mele ... 

of! ce ţi-e şi cu iubirea asta -
te ridica în ceruri şi apoi te izbeşte de pamânt 
iti da speranţe şi apoi ti le ia 
nu te mai lasa sa dormi 
plângi zile şi nopţi la rând pâna când uiţi de tine şi de motivul pentru care plângi şi suferi 
şi începi iar sa iubeşti şi iar suferi şi iar plângi şi te chinui 
doar dintr-un simplu motiv-
asta-i iubire! 

Gianina PETRIŞOR 
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Întâmplare de seara 

iata o frunza care se ridica batrâneşte de pe asfalt şi urca 
acolo unde a fost pâna azi dimineaţa 
când o pala de vânt foarte rece a smuls-o din somnolenţa 

/ce o ti apucat-o aşa dintr-o data/ 

poate ca şi-a amintit de vreo gâza care se va ti oploşit la subţioara ci tot mai uscata 
poate ca acolo sus intrebarile devin mai albastre şi asteapta raspuns 
poate ca la orizont un copil deja şi-o imagineaza vie şi nu se cade sa amaraşti un copil 

alaturi 
parca pietrifcat în lumina nemiloasa a neonului 
e un om doborât de tristeţe care incearca sa se ridice odata cu frunza 
dar nu mai gaseşte niciun motiv sa o faca 

Am vrut sa-ţi spun poveşti nemuritoare, dar m-am oprit ca un copil sa privesc 
fluturele ala . . .  Uite! Îl vezi? E mic, dar pare ca tot curcubeul s-a varsat peste el. 

"Unde-i curcubeul?" au întrebat ei curioşi. 
"Uite-!, e în fluturele cu aripile presarate cu o pulbere tina ... " 
"Dar fluturele unde e?" au întrebat ei dezamagiti ca nu-l pot vedea. 

"E PESTE TOT, le-am zis, e chiar aici . . .  E în zâmbetul vostru, c în inima voastra, 
dar trebuie sa zâmbiti mai des şi sa va deschideţi inima. De câte ori veţi face asta, un 
fluture mic şi colorat se va naşte din voi. Imaginaşi-va numai o clipa cum ar arata cerul 
plin de aceşti fluturaşi. Ar ti un imens curcubeu, un ocean de culoare". 

"Şi apele vor ti la fel ,  zise un copil aşezat stingher pe iarba. Pentru ca apele sunt de 
fapt cerul . . .Privindu-le, atingându-le, simtiti magia şi sfinţenia lui. Uneori, când ziua 
STRaLUCESTE ÎN MINE, nu mai ştiu daca cerul e sus iar apele sunt jos. Nu mai ştiu, le 
simt la fel .  . .  " 

"Da, dar uneori vom uita de fluturii minunaţi, au zis ei cu vocea stinsa. Ploi de 
lacrimi ne vor îngreuna sufletul, iar ochii noştri nu-i vor mai vedea. Si paşii noştri vor 
rataci prin balti de suspine şi unii se vor îneca în suferinţa lor. Sunt oameni care n-au 
vazut fluturii niciodata, care, patrunşi de dureri şi nevoi, nici macar nu ştiu ca exista ... şi 
la ei în suflet ploua cu stropi mari, grei şi reci . . .  " 

"Nu va speriati şi nu va descurajaţi. Nu ştiti ca dupa ploi fluturii vin şi picteaza pe 
cer făşii moi, înmiresmate? Curcubeul e rugaciunea ce se înalţa din sufletele oamenilor 
buni şi de acolo fluturi mii şi mii, dupa ce picteaza cerul, se întorc în sufletele obosite de 
atâta ploaie şi le ţes pânze curate, imbalsamate. Si acolo unde parea ca nu mai exista 
nicio speranţa, ei aprind câte o flacara colorata . . .  

I. CYPRIS 

Curcubeul 

Şi apoi ploile va unesc cu cerul. Fiecare strop contine o flirâma de cer. Binecuvântaţi 
fiecare picatura, caci ea conţine adevar şi duh sfănt. Transformati raceala ei în cea mai 
calda atingere ... şi chemati fluturii sa va salaşluiasca în suflet. 

Sa nu va fie teama. Va spun asta pentru ca unii cred ca nu-i merita şi apoi îi alunga. 
În sufletul care nu-i mai doreşte, ei nu patrund, ci stau la pânda şi asteapta o minune. 
Uneori se usuca de tristeţe şi aşteptare şi în ultima clipa, cu ultimele puteri, vin şi se 
aşaza pe umarul celui iubit flira ca el sa vada. Aşa patesc fluturii nedoriţi ... aşa aşteapta 
când sunteţi incruntati, nervoşi, revoltati, îngrijoraţi. Iar când descopera câte o portita 
mica de intrare patrund cu sutele în voi. 

Sunt fluturii voştri pe care i-aţi creat inca din faşa, când ochii voştri îi întâlneau pe 
cei ai mamei, când zâmbetul vostru înduioşa pâna şi soarele şi luna se simţea prea mica 
şi neînsemnata pe lânga uriaşul vostru suflet. Fluturii sunt amintiri dragi, chipuri iubite, 
cuvinte ce v-au schimbat viaţa. LaSAti-! Sa INTRE ... " 

Atunci ei au vazut curcubeul, ca o panglica de matase şi s-au minunat pentru ca, 
deşi era sus, copii aveau mâinile colorate. 

"Mergeţi şi umpleţi lumea de culoare, au zis ei bucuroşi. Am mai dori un singur 
lucru, au zis privindu-se cu drag, sa-I daruim celor în sufletul carora e inca furtuna şi 
ploaia nu mai conteneşte ... " 

Atunci, cerul s-a acoperit de mii de culori care mai de care mai vii, mai pure şi feţele 
oamenilor s-au înseninat... 

Şi atunci a început sa ploua cu fluturi . . .  

Ioana MARIAN-ROŞU 
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Poveste 

Povestea mea începe în Fairmist. Pentru toti care îi auzeau numele, fara sa-I ti vizitat, 
Fairmist era un loc magic, traversat de râuri line şi acoperit de paduri bogate. In ochii mei va 
ti mereu doar un tinut ca oricare altul, cu peisaje ce se succed fara sa îmi atraga atenţia, cu 
locuitori ignoranţi şi leneşi. Locul unde vampirii soseau la caderea nopţii, în trasuri trase de 
cai negri. 

Vampirul meu a sosit pe când eu aveam doar 16 ani. Numele meu era Daisy. Parul meu 
încâlcit era pretutindeni în juru-mi şi îmi era imposibil sa îl pieptan drept. Ochii mei erau de 
un verde prafuit, pielea îmi era palida şi acoperita de pistrui. Casa în care traiam era destul de 
spaţioasa, iar tatal meu avea suficienta avere incat sa îşi permita o bona pentru mine şi fratele 
meu mai mic Gabriel, care era cea mai pretioasa tiinţa din viaţa mea. Viaţa de pe acele vremuri 
era simpla şi insipida, iar majoritatea copilariei mi-am petrecut-o alergând prin padurile din 
preajma moşiei, organizând petreceri unde bona mea ne servea ceai mie şi lui Gabriel, învaţând 
sa cânt la pian sau la vioara, lucruri care-mi displaceau profund şi la care nu ma pricepeam 
deloc. Auzisem poveşti despre oameni ai noptii, întunecaţi, misterioşi, inuman de frumoşi, 
care patrund în casele oamenilor şi îi ucid, bându-le sângele, însa tata ne convinsese ca 
istorisiri le acelea erau la fel de adevarate ca basmele cu zâne, inventate de oameni fara minte 
pentru a pacali copiii şi a le da de furca parintilor. In camera de zi, lânga arcada, era un tablou 
cu mama mea. Firava şi plapânda, sarmana mama se stinsese din viaţa la scurt timp dupa ce îi 
daduse viaţa fratelui meu. Amintirile mele despre ea erau vagi şi nu aparea foarte des în mintea 
mea, caci tatal meu era cel mai bun parinte pe care I-ar ti putut avea un copil orfan de mama. 

Astfel se desfaşura viata mea atunci când Albert a sosit în faţa porţii noastre, într-o seara 
de august. Era un barbat tânar, palid, atragator, însa nu frumos în sensul propriu al cuvântului. 
Am aflat mai târziu ca fusese nascut în ziua de Craciun dintr-o familie de ţarani şi marcat inca 
de la naştere ca tiind un monstru. Existenţa lui se întindea cu mult în trecut, prin negura 
timpurilor şi veacurile de singuratate îi furasera pâna şi ultima picatura de umanitate. A aparut 
în pragul uşii imbracat ca un domn din inalta societate, a rugat politicos sa tie gazduit în 
noaptea aceea şi a cerut un pahar de brandy. Ceea ce a urmat în seara aceea mi-a schimbat viaţa 
pentru totdeauna: Albert ne-a devastat casa. Primul care a fost ucis a fost tata, apoi fratele meu. 
Gabriel. cel mai frumos şi mai inocent copil, ucis de bestia care ne-a invadat caminul, 
distrugându-1. Nici acum nu ştiu însa ce s-a întâmplat cu bona mea, caci nu i-am gasit corpul 
şi nici nu am auzit vreun ţipat, iar Albert nu s-a obosit sa pomeneasca nimic despre asta în anii 
ce au urmat, ani în care eu i-am fost un soi de animal de companie. 

Da, vampirul mi-a cruţat viaţa atunci, probabil gândindu-se ca nu îi va strica compania 
mea. S-a stabilit în casa mea, în camera raposatului meu tata, iar eu am devenit jucaria lui, 
obiect de amuzament. Gaseam în fiecare seara câte o rochie noua pe pat, rochie pe care trebuia 
sa o port noaptea, când îi serveam brandy şi ascultam nes!arşitele romanţe pe care le cânta la 
pianul mare din salon. Banuiam ca aştepta sa împlinesc 21 de ani ca sa ma faca soţia lui şi 
simplul gând ma îngrozea. Nu îmi doream sa îmi împart viaţa, sau, mai rau, eternitatea cu un 
monstru ucigaş, cel care mi-a omorât familia şi a pus stapânire pe viaţa mea, luându-mi libertatea. 
Nu puţine au fost daţi le când am vrut, în secret, sa ma omor, iar acum, când acest lucru nu mai 
este cu putinţa, regret nespus ca nu am facut-o. Imi amintesc cum pleca uneori noaptea şi se 
întorcea spre dimineaţa, aducând cu sine sânge în sticluţe stravezii, pe care-I bea apoi din 
pocale. Era o tiinţa depravata iar viaţa mea era un infern alaturi de el. Frumuseţea lui, misterul 
care îl invalui a, toate acestea ma întiorau, însa îi eram loiala într-un fel macabru şi întortocheat. 
De-a lungul anilor am aflat câte ceva despre lunga sa viata, dar niciodata nu mi-a povestit cum 
era înainte de a se transforma în vampir, nici cine i-a fost Creator. Mi-a spus doar ca între un 
vampir şi Creatorul sau exista o legatura mai puternica decât orice sentiment uman şi ca odata 
ce ma va transforma şi pe mine, îl voi respecta şi voi învaţa sa îl iubesc. Erau mulţi vampiri în 
Fairmist şi ştiam ca daca nu aş ti devenit vampir, aş ti murit la fel ca familia mea. Macar el ma 
proteja. 

Dupa cum banuiam, în ziua în care am împlinit 21 de ani, Aibert m-a facut soţia lui. Nu am 
putut niciodata înţelege cum o creatura mânji ta de sânge nevinovat precum el a putut intra 
într-o biserica şi a putut primi binecuvântarea unui preot, preot care îi cunoştea adevarata 
natura. La finalul zilei aceleia, ziua mea de naştere, soţul meu m-a transformat într-o fi inta 
insetata de sânge ca el. Obiceiurile pe care le-am deprins mai apoi nu mi s-au parut atât de 
bizare, locuind cu un monstru timp de 5 ani de zile. Crima devenise o banalitate pentru mine 
şi, oricât mi-aş dori sa pot pretinde altceva, am ajuns, încet încet, sa tiu o ucigaşa ca şi el. 
Impreuna am secatuit Fairmist-ul de sânge. Campurile unde alergam când eram copila erau 
acum pustii, uscate. Puţinele persoane pe care le cunoscusem pe vremea când eram om muri sera 
tie de mâna noastra, tie de batrâneţe. 

Dupa câteva zeci de ani de nemurire am hotarât sa îl parasesc peAlbert. Spre deosebire de 
el, eu îmi pastrasem oarecum umanitatea şi regretam fiecare omor pe care îl savârşisem. Aveam 
nevoie de singuratate, de reculegere. Amintirea familiei mele demult pierdute starui a inca în 
sufletul meu şi îmi era cu totul imposibil sa îmi iert sotul pentru nenorocirea pe care o abatuse 
asupra mea în seara când a sosit la poarta casei noastre şi cerut sa înnopteze acolo. 

Astazi vremurile s-au schimbat, lasând în urma toata istoria sângeroasa a existenţei melc. 
Oraşul în care m-am nascut are astazi alt nume, iar peste mormintele fratelui şi tatalui meu sunt 
construite cladiri înalte, acoperite cu sticla. Deşi chipul meu nu s-a schimbat deloc de-a 
lungul sutelor de ani, sufletul meu este batrân, epuizat. Traiesc singura, fara nimeni care sa ma 
cunoasca, fara nimic care sa ma lege de vreun loc. Vad copiii celor pe care i-am ucis cum cresc, 
iar uneori asemanarea dintre ei ma înspaimânta. Sunt blestemata sa duc o viaţa eterna, însa 
goala şi morbida. Nimeni nu mai crede în mine şi în cei asemenea mie, însa noi suntem reali şi 
vom dainui de-a lungul secolelor, ca marturii vii ale crimelor pe care le-am comis, condamnaţi 
pe veci la un iad pe pamânt. 

Supliment 
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Ai putea 

Ai putea sa ma ştergi cu o radiera 
galbena şi sa ma desenezi din nou. Sa-mi 
faci parul din nisip, iar picioarele cu o 
carioca albastra. Sa-mi colorezi buzele cu 
roşu aprins, ca sa.-mi acopere tacerea, iar 
inima sa mi-o faci neagra, sa se potriveasca 
cu a ta. Nu ştiu ce culoare are inima ta, dar 
negru merge cu orice. Sa-mi pui cireşe în 
loc de urechi şi sa îmi faci ochii goi, ca sa 
vezi prin ei. Şi-ai sa vezi mereu marea prin 
ochii mei, şi-o sa tie linişte şi-o sa tie bine. 

Ai putea sa ma distrugi, iar apoi sa ma 
redesenezi şi sa ma pastrezi. Poate nu 
pentru totdeauna, dar nu-i nicio problema, 
vor ti şi alţii care vor şti sa deseneze şi 
poate, într-un final, cineva îmi va face 
inima alba, parul din raze de soare şi ochii 
albaştri şi-o sa ma iubeasca aşa, pe mine, 
cea reala . . .  

Uşa s-a deschis, 
dar prea târziu 

Andreea ŞANTA 

Sa zicem ca ai fost trimis undeva şi acum te întorci 
acasa. Drumul scurt a fost închis din nu se ştie ce cauza 
şi eşti obligat sa ocoleşti foarte mult. Acum conduci de 
doua zile şi tot nu ai ajuns acasa. Peisajul e monoton, 
câmpul gol pare acelaşi. Azi a fost mult prea cald şi acum 
se lasa întunericul. Odata cu apusul soarelui se lasa şi 
frigul. Cum aerul condiţionat din maşina ta veche a cedat 
azi dimineaţa, te ia cu frig şi pui o haina pe tine. Ţi-e sete 
şi ai în gura un gust amar. Praful luat de vânt intra prin 
toate gaurile. Poate de aceea s-a stricat aerul condiţionat. 
Nu ai de unde sa ştii. La radio nu e nimic. În zona nu sunt 
antene. Pacat ca ai uitat sa îţi iei ceva muzica de acasa. 
Dar nu conteaza. Te apropii de casa şi simti asta. Sau 
poate e doar nerabdarea. 

Un pod se apropie. Cerul e senin şi luna acopera 
totul cu o aura argintie. Parca a nins, dar ştii ca nu e aşa. 
Vâjâitul stâlpi lor podului te sperie. Recunoaşte ca nu te 
aşteptai la un astfel de zgomot. Drumul se întinde în 
departare nesfârşit. Ştii ca undeva o sa apara nişte dealuri. 
De acolo e simplu. Faci dreapta la prima şi ajungi imediat 
în oraş. Dar mai dureaza. Linia de mijloc, deşi e dreapta, 
începe sa danseze. Undeva se aude o melodie, dar nu-ţi 
pasa. Îţi place. Lacul se aduna tot în oglinda retrovizoare. 
Linia prinde viaţa şi danseaza din ce în ce mai repede. În 
jurul ei par sa se adune peşti. Danseaza sincron în jurul 
liniei. Eşti fermecat de mişcari. Îţi taie respiraţia. 

Şi te trezeşti. Apa intra în maşina şi te inconjoara. 
Urca pe tine de parca ar vrea sa-ţi apuce faţa. Trece de 
glezne, de talie, de piept. . .  Te chinui sa deschizi uşa dar 
nu poţi. Cauţi cu disperare aerul care vrea sa fuga de 
tine. E din ce în ce mai puţin, la fel şi speranţa ta. 

Maşina izbeşte fundul lacului. Pare o veşnicie pâna 
se depune namolul. Dupa ceva timp te vezi cazând încet. 
Peştii îşi continua dansul în jurul tau. Uşa s-a deschis, 
dar prea târziu. Haina care îţi ţinea de cald acum te trage 
în jos. Lumina lunii razbate pâna aici şi te înghite. 

Ioan IV AN jr. 
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