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"O-apoi bine, frate, până când tot rabdă azi, rabdă mâine? că nu mai merge, domnule, 
s-a săturat poporul de tiranie, ... " 

1. L. CARAGIALE - "Conu Leonida faţă cu reacţiunea" 
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Petiţie catre guvern 
1. L. CARAGIALE 

Aţi aruncat pe lefegii 

În drum cu dame şi copii, 

Le-aţi smuls modestul lor dejun, 

Le-aţi smuls chiar francul de tutun. 

Miniştri cruzi! mai bine v-aţi 

Fi hotărât să suprima ţi 

Atâtea mii de sinecuri, 

Nu pânea de 1-atâtea guri! 

Pe nevoiaş ii cei infimi 

Nu trebuia ca să-i suprimi! 

Guvern, pornit pe suprimat, 

Ascult-al meu deziderat. 

Suprima apa, vil lichid, 

Al broaştelor nectar stupid; 

Suprimă apa din buget, 

sa bem, doar bere şi mischet. 

Ah, te implor ca un mi log, 

Suprima soacrele, te rog! 

Suprima-le ff. urgent 

Şi îţi ridic tm monument! 

Guvern! suprima- eşti dator!

Pe orişicare creditor: 

Voi proslăvi numele tău 

Când voi scapa d-acest călău! 

Suprimă pe acei băieţi 

Care-şi dau ifos de poeţi 

Şi prin gazete zilnic fac 

Plantaţii vaste de spanac! 

Suprima pe orice pagân 

Ce n-a citit "Moftul român" 

Şi n-a fost atât de levent 

S-achite un abonament! 



ltaca, regatul lui Ulise şi casa lui 1. L. CARAGIALE 

Descoperirea recenta a unor geologi britanici, potrivit 
carora insula ionica Kefalonia s-a format prin unirea a doua 
alte mici insule din Marea Ionica, acrediteaza ideea ca regatul 
lui Ulise din Odiseea lui Homer chiar a existat şi ca autorul 
grec a localizat-o corect. Datele arata ca regatul !taca este, in 
fapt, actuala peninsula Paliki de pe Kefalonia, spune BBC. 
Pâna acum, singura dovada a veridicitatii operei homerice 
privind luptele eroilor legendari greci pentru pedepsirea 
rapitori lor frumoasei Elena era descoperirea ruinelor Troiei. 
Istoricii presupuneau ca regatul !taca se afla pe insula care 
poarta acum numele de Ithaki. Profesorul Bittlestone susţine, 
insa, ca acum exista argumente pentru a considera ca pe
ninsula Paliki de pe insula Kefalonia, la vest de Ithaki, este 
locul unde se afla regatul lui Ulise. El îşi argumenteaza teoria 
cu ajutorul recentei descoperiri facute de istoricul James 
Diggle de la Cambridge University şi de geologul John 
Underhill de la Universitatea din Edinburgh. În urma unor 
forari pâna la adânc imea de 122 de metri pe istmul care leaga 
Paliki de Kefalonia s-au descoperit doar depozite de 
sedimente şi niciun fel de masa solida de roca. Acesta susţine 
ipoteza ca peninsula ar fi fost la un moment dat o insula de 
sine statatoare şi ca istmul care o uneşte astazi de Kefalonia 
ar fi aparut in urma unui cutremur sau a unor alunecari de 
teren. 

Ulise se ducea spre !taca, adica, spre Kefalonia. Insula 
are, azi, doua porturi importante: Luxuri şi Argostoli. Din 
Luxuri, se ştie, a venit la Braila tatal lui Panait Istrati. În 
urma unor investigaţii de arhiva, aici şi in insula Kefalonia, 
am descoperit, cu ceva timp in urma, ca din Argostoli a venit 
la noi (prin Constantinopol) familia lui 1. L. Caragiale. Ce i-a 
determinat pe bunicii marelui dramaturg sa ia calea exilului 
dintr-o insula frumoasa caAfrodita? Turcii stapâneau Grecia, 
îşi plimbau fesurile prin Argostoli şi Luxuri, manastirea cu 
moaştele Sfintului Gherasim (Aghios Gherasimos) se 
închisese, coastele pârjolite n-aveau destula iarba pentru cele 
câteva capre salvate de satârul turcesc, spahiii şi ienicerii le 
luau tot peştele. Le-a mai ramas credinla şi speranla ca, plecând 
spre nord, vor gasi frati intru Ortodoxie mai puţin turci ţi; 
i-au gasit, in adevar, in Tara Româneasca. Pentru istoricii 
literari români, originea familiei lui Caragiale a fost mereu 
sursa unor supoziţii, a unor ipoteze niciodata. confirmate. 
G. Calinescu, Paul Zarifopol, Serban Cioculescu - cei mai 
importanţi istorici literari şi specialişti in opera şi biografia 
lui Caragiale, din secolul trecut - au afirmat ca ldria (un oraş 
din Slovenia de azi, cu circa 7000 de locuitori) ar putea fi 
locul de origine al familiei lui Caragiale. Iata ce spune 
G. Calinescu in Istoria Uteraturll române de la origini 
pânll in prezent: "Cel mai vechi ascendent al lui 1. L. 
Caragiale este bunicul sau Ştefan, adus in ţar1l de Caragea, 
zice-se, ca bucatar. Ce era? Grec, arvanit? Caragiale scriitorul 
se socotea idriot (daca se poate pune temei pe confesiunile 
lui de levantin), adica din insula Idria, din spaţiu grec, dar cu 
locuitori albanezi. Arvanitii au reputaţia, gratuita, de a fi 
capaţânoşi (o enorma teasta ca o turla se constata şi la scriitor), 
tacuţi, greoi la înţelegere, cam crunti, fideli in chip obtuz. 
Caragiale, dimpotriva, e zglobiu ca un palicar, galagios ca 
un barcagiu, sarcastic, mistificator. Trebuie sa fie amestecatura 
in sângele lui, poate şi dupa mama. În definitiv, Ştefan era un 
balcanic numaidecât adaptabil la câmpia dunareana". Cum 
se vede, G. Calinescu pune sub semnul intrebarilor şi al 
ipotezelor originea dramaturgului; pe urmele acestor ipoteze, 
istoricii literari fie au admis originea idriota, fie au ocolit pur 
şi simplu acest subiect sensibil. Mai mult, Caragiale însuşi 
se pare ca nu ştia adevarul despre locul de unde au plecat 
bunicul sau Stefan, şi tatal sau, Luca. Despre mama sa, 
Caragiale ştia mai multe. Fiica unui negustor din Braşov, 
Ecaterina Karaboas era de origine greaca. Luca Caragiale şi 
Ecaterina Karaboas n-au fost, insa, niciodata casatori ţi; astfel, 
1. L. Caragiale e, cum se spune, un "fiu din flori", un copil 
natural. Aceasta situaţie a familiei şi incertitudinile privind 
originea bunicului şi a tatălui (despre care tot G. Calinescu 
spunea ca ar fi fost nascut la Constantinopol), a numelui, in 
fond, a identitatii, a creat numeroase efecte directe in opera 
scriitorului. 

De exemplu, soarta copilului nelegitim este subiectul 
prozei Pacat; intr-un alt text, semnalat de G. Calinescu, 
copilul vorbeşte mamei aparente pentru mama cea adevarata: 
sunt multe asemenea contexte literare, in opera lui Caragiale, 
astfel încât putem vorbi de un complex al radacinilor in 

cazul marelui dramaturg: viata şi opera sa au şi aceasta 
dimensiune, obiect de studiu pentru psihocritica, psihanaliza 
şi critica genetica Aceasta structura a operei a fost neglijata 
de exegeţii lui Caragiale, deşi ea este evidenta şi, mai ales, 
foarte productiva, atât in teatru, cât şi in proza, dar şi in multe 
dintre faptele ce compun biografia lui Caragiale. Între altele, 
dorinţa de a calatori, "nomadismul" lipsa unui spatiu 
securizant - faclia, originea, numele, ideniitatea stau sub zodia 
impreciziei, a provizoratului şi a ipotezei -,soarta celor doi 
copii, Luca şi Matei, ei înşişi scriitori, exilul in Germania: 
intr-un cuvânt, dimensiunea tragica a operei şi biografiei 
celui mai mare dramaturg român a ramas mereu in plan se
cund. Toata familia, în fapt, atât de importantă pentru istoria 
culturii române repeta acest "scenariu". Unchii lui Caragiale 
- Iorgu şi Costache -, actori, autori dramatici, conducatori de 
trupe de teatru şi-au trait viaţa in instabilitate sociala şi 
ipoteza. Costache Caragiale calatoreşte in toate regiunile 
Principatelor române de atunci, infiinteaza trupe de teatru la 
Bucureşti, Iaşi, Botoşani, Craiova, conduce Teatrul Mare din 
Bucureşti, se cearta cu Matei Millo şi paraseşte direcţia, 
calatoreşte in Franţa de doua ori, este invinuit ca nu a 
participat la revolutia româna de la 1848, scrie poezii, proza, 
teatru unde exploreaza mediul micii burghezii din mahalaua 
bucureşteana şi unde cauta, mai ales, personajul comic, 
caricatura şi "culoarea" limbajului - elemente ce vor putea fi 
regasite, mai târziu, in opera ilustrului sau nepot. Iorgu 
Caragiali (care îşi spunea "Caragiale TII") a vrut sa fie actor, 
dar nu şi-a gasit loc in niciuna dintre trupele bucureştene, a 
dorit antrepriza Teatrului National din Iaşi dar a fost refuzat, 
este mereu pribeag, calatoreşte mult, ca fratele sau, prin ţara, 
face trupe de teatru care au o existenţa efemera; e "histrion 
prin vocaţie" şi un "actor boem", cum spune teatrologul 
Florin Faifer in Dicţionarul Uteraturll române de la origini 
pâna la 1900. Pe scurt, aceştia au fost unchii lui 1. L. Caragiale. 
Dar fiii sai? Luca şi-a petrecut copilaria şi adolescenta la 
Berlin, insoţindu-şi familia în exil, scrie un roman şi e acuzat 
de pomografie, scrie versuri şi reuşeşte mai mult, dar 
aprehensiunile tatalui sau in privinţa artei pun ceea ce 
E. Lovinescu numea "o frâna paterna", moare tânar şi cu un 
destin neîmplinit. Celalalt fiu, Matei, e conceput cu o altă 
femeie, Maria Constantinescu; fiu natural, tatal, fiu natural, 
iata, şi fiul lui Caragiale: scrie o capodopera a prozei 
româneşti (un recent "top literar" al secolului trecut, în 
România, plasa Craii de Curtea-Veche pe primul loc), începe 
alte carţi pe care nu le termina şi îşi inventeaza o origine 
ilustra: susţine ca este "prince Basaraba-Apaffy" şi ultimul 
descendent al contelui Caracioni, cu care se petrece 
"l'extinction de ma race" Motivul? Ereditatea e 
intransmisibila şi, in consecinţa, eventualii urmaşi ar putea 
duce in deriziune desavârşirea stirpei ilustre: o viaţa care 
identifica intr-un orizont modernist amintitul complex al 
originii pe care il marturiseau opera şi biografia tatalui sau. 
Aceasta este familia pe care au intemeiat-o pentru cultura 
româna Ştefan şi Luca Karalalls din Kefalonla. Karaialis, 
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in limba greaca, inseamna "oglinda neagra" (şi câte asociaţii 
se pot face intre numele originar grecesc şi esenţa operei 
dramaturgului'). Ioan Gheorghe Caragea, venit in Ţara 
Româneasca la 1812, a adus cu sine nu numai "Legiuirea 
Caragea" (o politica fiscala excesiva şi o renta feudala 
apasatoare pentru tarani) şi memoria sa nu se leaga acum 
doar de "ciuma lui Caragea" (o epidemie de ciuma a bânruit 
in timpul domniei sale); i-a adus şi pe Ştefan şi Luca Karaialis, 
primul, om de incredere - crednicer se chema (intr-o vreme a 
tuturor conspiratiilor, bucatarul trebuia sa fie, cu adevarat, 
un om de incredere) care, probabil, şi-a luat nume românesc 
- Caragiale -, pastrând radacina şi sonoritatea numelui 
grecesc, adaugând, insa, poate, câte ceva şi din numele celui 
pentru care pregatea masa: Karaialis - Caragea - Caragiale. 
Sigur ca aceasta descoperire nu mai poate schimba nimic 
din biografia şi temele operei lui Caragiale şi a fiilor sai; 
aduce, insa, un nou spaţiu de explorare pentru exegetii de 
azi. Cel puţin doua sunt problemele pe care le pune aceasta 
preiioasa informaţie istorico-literara. Prima are un caracter 
mai general şi priveşte dinamica sistemelor şi cârnpurilor 
culturale, semnificaţia pe care a avut-o pentru cultura româna 
şi, deopotriva, pentru cea greaca, raportul centru/ provincie. 
Distorsiona! vreme de aproape doua secole, acest raport este 
de o sensibila actualitate, intr-o vreme când se vorbeşte atât 
de mult despre globalizare, regionalizare şi, fireşte, despre 
relaţia nu o data tensionata care se creeaza intre efectele 
acestora şi ceea ce se numeşte specific naţional. Identitatea 
culturala a "provinciei" (Grecia şi România, Kefalonia şi 
Bucureşti ori Braila, unde au trait Panait Istrati şi Caragiale 
sau laşi, unde a citit - in Cenaclul "Junimea"- şi a publicat
in revista "Convorbiri literare" - piesele sale de teatru) 
reprezinta, în fond, şansa constituirii şi temeiul forţei culturale 
a "centrului". Înainte de toate, termenii şi sensul lor. Centrul 
este cel care administreazA, difuzeaza valorile (având 
logistica necesara şi, inainte de toate, o limba de circulaţie) 
sau produce el însuşi valori? Provincia alimenteaza acel 
centru constituit la un moment dat, îl atrage cu tot felul de 
"rafinerii de maniere", cum zicea Caragiale, pentru a se face 
admisa la "curte", sau produce ea insaşi un centru struc
tural prin ceea ce aş numi concentrare interioara? Istoria mai 
veche sau mai recenta a evoluţiei "centrelor" �i 
"provinciilor" culturale demonstreaza, cu destule şi 
incontestabile argumente, câteva certitudini care se afla chiar 
in intrebarile retorice de mai sus. Viena? Capitala valsului. 
America Centrala şi de Sud? Capitala romanului din anii 
'70. Ziirich? Capitala dadaismului. Athos? Capitala 
Ortodoxiei. Un lucru e sigur. Centrul administreaza şi 
difuzeaza valori pe care un orizont de aşteptare al unui câmp 
cultural le cere la un moment dat; el oferA, aşadar, ceea ce 1 
se cere, luând dintr-o "provincie" şi difuzând in alta. 
Provincia se supune ea insaşi acestei legi a cererii şi ofertei 



ltaca, regatul lui Ulise 
şi casa lui 1. L. CARAGIALE 

pieţei bunurilor simbolice; numai ca, neavând logistica de 
rigoare, ea administreaza valorile acolo, într-un timp şi 
într-un spaţiu strict delimitate, pentru a le oferi centrului în 
scopul exploatarii lor. Este un proces cultural mixt, în care 
"cuceritorul" (centrul) cere "învinsului" (provincia) sa-i ofere 
tot ceea ce îi cere. iluzia unei nete separari de competente 
între provincie şi centru ţine de o ideologie specifica 
modelului patemalist de societate. Democraţiile occidentale 
au insistat, cel puţin în ultimul timp, pe revizuirea acestei 
concepţii greşite asupra raportului dintre centru şi provincie. 
Oferta vine, în general, din "provincie" pentru a fi pusa în 
valoare "la centru". Sunt Londra, Berlin, Roma, Washington 
D. C. şi capitalele culturale ale statelor respective? Se gasesc 
saU se organizeaza aici cele mai mari sau cele mai importante 
universitati, târguri de carte, festivaluri de teatru şi muzica, 
edituri? Traiesc acolo cei mai importanţi scriitori 
contemporani? În perspectiva acestorîntrebari şi certitudini, 
Kcfalonia, )taca lui Ulise este, pentru dramaturgia şi proza 
noastra, admirabila provincie de la centru. 

A doua problema pe care o pune aceasta descoperire de 
istorie literara priveşte în mod direct opera şi biografia lui 
1. L. Caragiale, cu impactul amintit asupra operei şi biografiei 
ilustrului sau fiu, Mateiu 1. Caragiale. Sa ne reamintim vorbele 
lui G. Calinescu: "Ştefan era uri balcanic numaidecât 
adaptabil la  câmpia dunareana". Sa explice aceasta 
"adaptabilitate" rolul enorm pe care 1-a avut nepotul sau în 
cultura româna? 1. L. Caragiale e cel mai important dramaturg 
român şi, mai mult, creator de limba pentru ca epoca pe care 
o reprezinta, alaturi de Eminescu, Creanga, Slavici, 
Maiorescu, Constantin şi Iacob Negruzzi, V. Alecsandri este 
tocmai aceea în care s-au cristalizat limba literara, precum şi 
notiunile de "opera" şi "autor". Şi tot G. Calinescu: "Trebuie 
sa fie amestecatura în sângele lui". Cum se vede, nu e nicio 
amestecatura: c grec şi dupa tata, şi dupa mama. Fondul 
grec, acum împlinit şi pe linia genealogica a tatalui, explica, 
deopotriva., comicul, sarcasmul, mistificarea, "trancaneala" 
(cum îi zice criticul Mircea Iorgulescu), dar şi dimensiunea 
tragica despre care s-a scris ne"'lteptat de puţin. Totuşi, dintre 
cele mai recente intervenţii pe aceasta tema, trebuie amintita 
cercetarea lui V. Mândra, Caragiale şi sindromul spaimei, 
publicata în revista "România literara" (nr. l 7  din 1-7 mai 
2002). Se analizeaza, acum, din perspectiva tragicului, texte 
precum "Grand Hotel «Victoria Româna»", "Napasta", "O 
faclie de Paşte", "Conu Leonida faţa cu reactiunea", 
"lnspecţiune", "Telegrame", "O noapte furtunoasa" Se 
vorbeşte, iata, despre ilustrarea în opera lui Caragiale a unui 
"fenomen caracteristic întregii l iteraturi europene 
postromanticc care înregistreaza agravarea sentimentului de 
insecuritate a individului" şi chiar de o "ambianţa. nevrotica" 
în care evolueaza personajele citite, pâna acum, mai ales în 
orizontul comicului de situaţie, de comportament şi de 
limbaj. Sentimentul de insecuritate şi "ambianta nevrotica" 
au una dintre explicaţii în biografia lui Caragiale: confuzia 
privind originea, numele, identitatea culturala, într-o vreme 
când se vorbea tot mai mult despre "rasa", despre psihologie 
şi formarea personali taţii ca efect al moştenirii genetice, şi-a 
pus, desigur, amprenta asupra felului de a gândi lumea şi 
rosturi le fiinţei interioare. Fiul emigrantului din Kefalonia, 
primul nascut din familia lui Ştefan Karaialis din Argostoli, 
a întemeiat, alaturi de V. Alecsandri şi Constantin Negruzzi, 
dramaturgia româna. Şi nu doar atât: Eugen Ionescu a declarat 
în câteva rânduri descendenta sa din Urmuz şi Caragiale. 
Apariţia, în Franţa, a unei traduceri integrale a dramaturgiei 
lui !. L. Caragiale, a confirmat în mediile teatrale franceze 
vorbele celui care a întemeiat "teatrul absurdului": Eugen 
Ionescu a exploatat tragicul operei lui Caragiale, dar şi 
comlcul de aici în accepţiunea sa bergsoniana: "du 
mecanique plaqu� sur du vivant". 

Ulise se ducea în !taca, spre Kefalonia; de acolo, din 
porturile Luxuri şiArgostoli, au venit în cultura noastra Panait 
Istrati şi 1. L. Caragiale. Vor fi fiind rude cu celebrul personaj 
din Odiseea lui Homer? Cine ştie? 

Ioan HOLBAN 

"Doua surori divine" 

Un spectacol de revista la care am asistat 
în toamna anului 2005, "O noapte la Union" 
(Teatrul Naţional din Cluj), regizat de Petre 
Bacioiu, care, alaturi de Jimi Loco, a semnat şi 
muzica, mi-a amintit de eroii lui Caragiale şi 
calitatile lor: avariţia, lacomia, necinstca, 
lenea, desfrâu!, minciuna. Traim într-o lume 
pe dos, deloc comica, cu marionete care din 
pacaliti invata sa devina pacalitori, care ridica 
prostia şi mediocritatea la rang de valoare 
moral a .  Atenţie,  nu se mimeaza, nu e 
scenografie! Ne aflam în plina actualitate, iar 
personajele caragialeşti sunt acelea cu care 
vieţuim. Adio verva, ironie fina, replica 
sclipitoare. Le regaseşti·doar în portrete precum 
cel din 1912 al lui Nicolae Iorga în "Oameni 
cari au fost"- la moartea dramaturgului - unde 
îl descrie pe Caragiale ca fire romantica şi sen
timentala, care pc cât de repede se entuziasma, 
se şi întrista, cunoscut fi ind ca izbucnea în 
lacrimi când asculta Mozart sau Beethoven. Cu 
toate acestea, nu era deloc atras de muzica lui 
Liszt ori Chopin. 

Suntem în anul anivcrsar Caragiale şi la 
centenar se cuvine sa amintim splendidul 
portret pe care Cella Dela vrancea - pianista care 
în 1988 a participat la sarbatorirea propriului 
centenar la Ateneul Român - îl dedica celui 
mai cunoscut dramaturg român. La rândul sau, 
Caragiale scria, în 1909 , în Arta despre Cella 
Delavrancea: "Un copi l  minune c are 
domesticeşte un monstru salbatic". O ascultase 
de nenumarate ori pe aceasta copila care a 
locuit în anii de exil cu familia Caragiale în 
Germania. 

"Ion Luca Carag iale .  Particulari tati: 
Meloman, ureche, memorie şi gust muzical 
bine dezvo/tate",aşa se descrie intr-un articol 
din 1893 pentru ca altundeva să aprecieze ca 
la Conservatorul de muzică şi declamaţiune s-a 
înfiinţat, în fine, o clasa de harpa, considerând 
acesta "instrumentul cel mai principal în 
orchestra" . Preocupat de viaţa muzicala a 
timpului,  Caragiale semneaza nenumarate 
cronici muzicale în periodicele vremii, mai cu 
seama în "Epoca" (în perioada 1894 -1898) ce 
atingeau diverse subiecte de interes, despre 
Opera româna sau necesitatea infiintarii a inca 
5 conservatoare, pc lânga cele din Bucureşti, 
Botoşani, Ploieşti, Focşani, Craiova şi Galaţi. 
Deşi nu era mulţumit de volumul cunoştinţelor 
sale asupra instrumentelor muzicale, aprecia 
cu suficienta precizie modul de interpretare al 

unui maestru sau calitatea instrumentului pe 
care cânta: "Apoi un concert pentru vioara de 
Paganini . . .  Hartzer este un excelent violonist, 
cu atât mai excelent cu cât instrumentul lui 
este de prea inferioara calitate. Hartzer c departe 
de a fi un Paganini; dar desigur vioara lui e o 
vioara pe care Paganini ar fi azvârlit-o în soba. 
Şi  cu toate acestea, bravul artist s-a achitat cu 
o perfecta onoare de greaua lui sarcina. Trebuie 
sa fie un mare meşter barbierul care, în lipsa de 
brici, ma rade cu o custura - şi fara sa ma zgârie." 

Deşi  astazi  nu mai e x i s ta b i b l i oteca 
"1.  L. Caragiale" din Berlin-Pankow, ar fi fost 
de mare interes accesul la  documente. 

Momentele sale de linişte erau dedicate şi 
studiului la  pianul pe care îl avea acasa. Îi 
marturisea lui Paul Zarifopol: " . . .  dumneata, ca 
şi mine, crezi desigur ca poezia şi muzica sunt 
doua surori divine, menite de zei sa mearga 
totdeauna mâna in mâna ca, prin îndoit farmec, 
sa m i n uneze pe muritor i ,  îndulc indu- le  
moravuri le d in  cea mai frageda a lor  junete ş i  
pâna se  zaharisesc complet. . .  " 

Abonat permanent al concertelor de la 
Ateneul Român, mare pasionat de Beethoven, 
Caragiale consemneaza în 1908: ,,Simfonia a 
IV-a a Babacului este, orice s-ar zice şi orice s-ar 
face, una minune ncîntrecuta.". 

Capodopera "0 noapte furtunoasa" a fost 
subiect de inspiratie pentru un alt ploieştean 
celebru - Paul Constantinescu · scl ipitor 
reprezentant al şcolii lui Mihail Jora, alaturi 
de Dinu Lipatti şi Constantin Si lvestri din 
generaţia posten e s c i a n a .  "M-am adapa! 
adeseori la izvorul operelor lui Caragiale . . .  am 
vazut întotdeauna în cartile lui Caragiale o 
oglinda a epocii sale, iar în persoana sa, unul 
dintre cei mai mari carturari ai poporului nostru. 
În anii studiilor muzicale la Viena, departe de 
ţara, cartile lui Caragiale ma aduceau spre casa. 
Mai  târz i u ,  când toate gânduri le  mi se 
îndreptau spre zamislirea unei opere româneşti, 
m-am gândit cu insistenta la una dintre piesele 
lui Caragiale. " Piesa de teatru ce 1-a facut 
celebru pc Caragiale a aparut în Convorbiri 
literare cu o generoasa prezentare realizata de 
Titu Maiorescu. Compozitorul a refacut textul 
l iterar pentru a-1 adapta genului. Originala 
replica a lui Paul Constantinescu are doua 
versiuni,  cea din 1934 şi cea revizuita din 
1951 . În 1943, Jean Georgescu a regizat filmul 
"0 noapte furtunoasa". 

Premiera din 1951 a fost aspru criticata de 
oficialii comunişti, pentru "lipsa personajelor 
pozitive, a melodiei şi ariilor", ceea ce 1-a 
frustrat teribil pe compozitor. Lucrarea sa -
inegalata opera bufa - a fost dirijata de Ionel 
Peri ea şi Gogu Georgescu. 

"A indrazn i ,  iata secretul în Arta. A 
indrazni, va sa zica a putea. Voieşte şi vei putea, 
lumineaza-te şi vei fi' . . .  Îndrăzneşte şi vei 
cânta'", scria Caragiale într-un amplu eseu 
despre arta. 

Ozana KALMUSKI- ZAREA 



La 18 ianuarie 1879, 1. L. Caragiale a 
debutat scenic cu celebra sa comedie O 
noapte furtunoasa, Pâna a ajunge însa pc 
scena Teatrului National din Bucureşti, piesa 
şi autorul ei au trecut pe la laşi, gratie 
legaturilor pe care Caragiale le-a avut cu 
,)unimea". 

Iata cum s-au dcstlişurat evenimentele: 
La 21 mai 1878, Caragiale e prezent pc 

scena bucureşteana cu traducerea (în versuri) 
a tragediei Roma invinsi, de Alexandre 
Parodi. Numai dupa cinci zile de la succesul 
deosebit al acestei reprezentatii, Caragiale 
îşi face intrarea la seratele ,,Junimii", in casa 
din Bucureşti a lui Titu Maiorescu, într-un 
moment când era sarbatorit Vasile Alecsandri, 
recent laureatul de la Montpellier pentru 
poemul "Cântecul glntel latlne" . A fost "o 
splendidă seară - nota Titu Maiorescu în 
jurnalul sau -, cu frumoase lecturi din 
poeziile lui Eminescu. care-şi rostea versurile 
cu inflexiuni grave". 

În toamna aceluiaşi an, în a doua 
sâmbata din noiembrie, la Iaşi, avu loc 
sarbatorirea a 15 ani de la infiintarea 

"
Junimii". Printre participanti: Eminescu, 

Slavici, Caragiale. Cu acest prilej, tânarul 
dramaturg, inca nejucat, citi, în casa lui Iacob 
Negruzzi ,  .,via lui comedie Noaptea 
furtunoasiJ dela Nr. 9" (sic!) - cum noteaza, 
de asemenea, în jurnalul sau, Maiorescu. Erau 
de fata- în afara de cei veniti din Bucureşti -
junimiştii Vasile Pogor, Petre Missir, Iacob 
Negruzzi ş.a. Acesta din urma va evoca 
momentul - în 1912, în "Convorbiri literare": 

"În casa mea, el (Caragiale, n.n.) ceti întâi 
şi-ntâi O 11oapte furtulloasiJ, faimoasa 
comedie care a focul o revoluţie Întreagă in 
teatrul românesc. Nu-şi poate cineva 
Închipui ce efect a produs această piesă. 
citită de însuşi Caragiale in cercul 
<<lunimii». Vocea sa cam răguşită, ce se 
potrivea de minune cu personajele din 
mahala/ele Bucureştilor; jargonul special 

al acestora; luarea in râs a jargon ului 
politicianilor liberali din acele timpuri; 
garda na(ională de curând injiin(ată şi care 
[. . .}dă loc la atâtea zejlemele, toale acestea, 
impreunate cu meşteşugită a/cdtuire a 
piesei, incântard pe membrii societăţii 
literare din laşi. Într-o unire, toti îşi 
exprimarii părerea că s-a ivit În sfârşit În 
literatura română un autor dramatic origi
nar'. Titu Maiorescu era, fara indoiala, 
mândru de autorul pe care îl descoperise şi 
îl lansa, acum, in lumea literara. 

Revista Junimii, "Convorbiri literare", 
care continua sa apar.! la Iaşi, va publica piesa 
în numerele sale din octombrie şi noiembrie 
1879, adica la un an dupa amintita lectura. 
Între timp, însa, avu loc premiera absoluta, 
la Teatrul National din Bucureşti ( 18 ianuarie 
1879), anuntata cu mult interes de presa, fara 
insa a se pomeni numele autorului, care nici 
pe afişul teatrului nu era mentionat. Doar 
ziarul "Românul" al lui C. A. Rosetti îl 
dezvalui a. Iata cum era anuntata premiera în 

"România libera" din 10 ianuarie 1879: "0 
ji11moasă swprindere ni se prepară. Peste 
câteva zile. un afiş al Teatrului National ne 
va chema să admirăm spectacolul O 11oapte 

furtulloasiJ sau Nr. 9. O piesă in adevăr origi
nald. Autorul acestei scrieri, care, cu tot 
distinsul său talent, voieşte a rămâne invelit 
tn modesta mantie a anonimatului, a izbutit 
a crea una din acele rare comedii, in care 
toate condi(iunile artei se găsesc pe deplin 
satisfacute". 

Premiera avu loc în mijlocul unui 
interes general. În distributie se aflau actori 
preţuiţi în epoca, precum Ioan Panu (Jupân 
Dumitrache), Stefan Iulian (Nae lpingescu), 
Grigore Manolescu (Chiriac), Mihai 
Mateescu (Rica Venturiano ) ,  Aristizza 
Romanescu (travesti în Spiridon), Ana 
Danescu (Veta) şi Anicuta Popescu (Zita). 
Mentionam faptul ca unii dintre aceşti actori 
- Ioan Panu, Grigore Manolescu, Ana 
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Danescu şi Ani cuta Popescu - slujisera ante
rior scena Teatrului National din laşi. 

De real interes sunt unele opinii ale 
publicului prezent la premiera Noptii 
furtunoase. O spectatoare, Zoe Mândrea, 
nepoata a lui Nicolae Balcescu, îi scria surorii 
sale, Olga, a doua zi dupa premiera: " ... se 
juca premiera Nopţii furtulloase, comedia 
lui Caragiale, un tânăr autor care se 
dezvoltă sub aripa proleguitoare a lui 
Maiorescu[. . .}; el veni în loja noastră şi-ţi 
era zău milă să-I vezi palid şi tremurând. 
blestemând ceasul când ii venise ideea să o 
scrie; totuşi teatrul era plin şi piesa avu un 
succes complet şi meritat. De acolo 
merserăm, la invita(ia lui Maiorescu, sd 
supdm la ei in cinstea tânărului autor; erau 
de faţă Zizin Cantacuzino, Eminescu. 
Slavici. Chibici. Caragiale ... " 

Presa a fost, în general, ostila piesei şi 
autorului. Cel mai dur a fost Frederic Dame, 
publicistul de origine franceza, care, însa, 
avea de platit nişte polite lui Caragiale. Dar 
şi Slavici, coleg cu Caragiale la "Timpul", 
scria foarte rece, în respectiva gazeta, 
sustinând ideea - frecventa printre critici - a 
imoralitaţii piesei. Şerban Cioculescu 
explica astfel atitudinea acestuia: ,,Siavici 
era un pudic şi sever moralist, neacceptând 
adulterul ca subiect de comedie (unde 
rilmâne nepedepsit), ci numai de dramil, 
unde e musai să fie sancţionat" . Eminescu 
nu a participat la aceasta batalie de presa, 
dar a intervenit dupa un timp - la circa doua 
luni dupa premiera -, descifrând în comedie 
o specie Ricii Venturiano caracterizata prin 
demagogie gazetareasca, prin patos politic 
nesincer şi prin patos sentimental tlitamic în 
viata privata, ambele - forme ale arivismului. 
Ca prototip era propus Fr. Dame. 

Mai dura fost confruntarea directa dintre 
Caragiale şi Ion Ghica - directorul general al 
teatrului. Acesta din urma a tlicut intervenţii 
în text tlira ştirea autorului; cerându-i explicaţii 
la sf"arşitul celei de a doua reprezentatii, 
Caragiale a fost poftit afara din biroul direc
torial, iar el, furios, i-a adresat insulte lui Ion 
Ghica ("Vieux coquin"). Urmarea: scoaterea 
piesei de pe afiş dupa numai doua 
reprezentatii. Reluarea va avea loc abia peste 
patru ani, dupa schimbarea direcţiei teatrului. 
Dar şi acum, critica de orientare nationalista 
(D. A. Sturdza, N. Davidescu) îi este ostila, 
acuzându-1 pe autor ca detliimeaza tot ce este 
românesc, numindu-1 "ultimul ocupant 
fanariot" şi imputându-i 

"
neaderenta la 

spîri tuali tatea românească"'.* 
La laşi, O noapte furtunoasa a fost 

reprezentata la 14 ianuarie 1882. În 
distributie erau numai actori societati: Mihai 
Arceleanu (Jupân Dumitrache), Dim. 
Pruteanu (Nae Ipingescu), Ghiţă Dumitrescu 
(Chiriac), Vasile Hasnaş (Rica Venturiano), 
Athena Georgescu (Veta), Elena Laşcu (Zi ta) 
şi Luta Botez (Spiridon, în travesti) .  
Caragiale, prezent la premiera, a fost foarte 
mulţumit de jocul actorilor, apreciind-o în 
mod deosebit pe Athena Georgescu şi 
socotind-o cea mai buna dintre interpretele 
acestui rol. Actritei i-a ramas de atunci 
supranumele de "Coana Veta". 

Dupa succesul acestei premiere, O 
noapte furtunoasl a ramas în repertoriul 
permanent al scenei ieşene; o regasim în 
repertoriile majoritatii stagiunilor pâna la 
finele secolului, dar şi dupa 1900 (ceva mai 
rar: 1902, 1907, 1912, 1917). În 1929, 
Costache Sa va, Didina Castriş ş.a. o jucau pc 
scena Ateneului Tataraşi. 

A fost Caragiale sufleor la Teatrul 
di11 laşi? 

Dar legaturile lui 1. L. Caragiale cu 
Iaşiul sunt, se pare, mult mai vechi decât cele 
legate direct de ,)unimea". Cum reiese din 
scrisorile sale catre Iacob Negruzzi, Petre 
Missir şi catre ceilalti prieteni ieşeni, el avea 
aici multe cunoştinţe, avea prieteni şi îl legau 
de laşi amintiri placute. Cunoscuse bine 
oraşul, cercurile scriitoriceşti şi artistice; îl 
ştia bine pe Ed. Caudella, de pilda, care va 
compune muzica pentru Hatmanul Baltag 
- libret de opera butli, scris de Caragiale 
împreuna cu Iacob Negruzzi, dupa o nuvela 
de Nicu Gane; avusese şi legaturi 
sentimentale cu frumoasa Leopoldina 
Reineke, verişoara lui Ed. Caudella. Era 
prieten cu Ronetti Roman (autorul dramei 
Manasse) cum reiese din schita Monopol, 
dar mai ales din scrisorile adresate unor 
cunoscuţi, în 1908, de la Berlin, în legatura 
cu moartea scriitorului: ,,Am primit o tele
gramă din laşi care m-a zdrobit: Ronetti 
Roman a murit aseară luni . . .  Bietul meu vechi 
prieten' Cât era el de bun. Ce om de inimă şi 
de spirit s-a prăpădit aşa de iuter' - îi scria 
ziaristului B. Branişteanu; iar lui Paul 
Zarifopol, la Lipsea: "Î(i scriu o veste 
grozavă, - bietul Ronelli Roman a murit 
a.seariJ luni. Pilcat de el! Bietul meu prieten". 

Aceste legaturi cu Iaşiul pretind un 
studiu amanuntit care sa le precizeze 
cronologia şi dimensiunile. Oricum, ele au 
fost indelungate şi temeinice, de vreme ce, 
în unele scrisori, Caragiale vorbeşte despre 
,,dorul ce-l pari Iaşilor", acestui oraş în care 

"mi s-a deşteptat Întâi dragostea de patrie 
şi de artă şi de altele ale lumii[. . .} şi cât e de 
mult de atuncir'. 

Dar de când dateaza aceste legaturi? 
Sa fi început ele în 1870, cum considera 
G. Calinescu (în Istoria literaturii române 
de la origini pâna în prezent, Ed. Fundatiilor 
Regale, 1941, p. 432): [Caragiale] "intră 
sujleur şi copist la Teatrul Naţional (din 
Bucureşti, n.n. Şt. 0.) Începând cu stagiunea 
1871-72. după ce din noiembrie 1870fusese 
la Iaşi ca sujleur al trupei Pascaly" . 
Documentele de arhiva cunoscute pâna 
acum nu confirma aceasta afirmaţie a 
istoricului. S-ar putea ca G. Calinescu sa se fi 
bizuit pe informatia lui Em. Manoliu - fost 
actor şi bibliotecar al Teatrului ieşean şi, mai 
târziu, istoric al teatrului din Moldova - care, 
în lucrarea sa O privire retrospectiva 
asupra teatrului moldovenesc (laşi,  
Tipografia H. Goldner, 1925), afirma: ,,Nu se 
poate trece cu vederea de asemenea 



angajarea tânărului Iancu Caragiale pe 
care 1-a adus Pascaly din Bucureşti în laşi, 
exclusiv ca prim sufleur, şi care apoi a 
devenit marele scriitor dramatic, una dintre 
stelele literaturii române". 

Deşi nu e susţinuta de documente, 
afirmaţia lui Em. Manoliu trebuie luata în 
seama, întrucât vine din partea unui om de 
teatru aflat foarte aproape de aceste întâmplari 
(a fost actor al Teatrului Naţional din 1877 
pâna în 1906). Despre prezenţa lui Caragiale 
la Iaşi în acei ani s-au pastrat informaţii doar 
pe cale orala, actorii transmiţându-le de la o 
generaţie la alta. E posibil ca prietenia lui 
Caragiale cu Ed. Caudella şi cu verişoara 
acestuia sa se fi legat tot atunci: în 1870, 
Caudella era "cap de orchestra" la Teatrul 
Naţional. 

Cercetatorii vor scotoci, fllra îndoiala, 
arhivele şi e posibil ca ipotezele vechimii 
legaturilor dramaturgului cu Iaşiul sa fie 
întarite de documente. 

Pâna atunci, sa mai semnalam un fapt 
(mai puţin cunoscut) care confirma preţuirea 
pe care o avea Caragiale pentru Ia.5i. Fiind 
revizor şcolar pentru judeţele Neamţ şi 
Suceava, el descopera la Manastirea Slatina 
relicvele vechii catapetesme din ctitoria lui 
Alexandru Lapuşneanul, pastrate acolo în 
condiţii precare. Cere şi obţine aprobarea 
Ministerului Instrucţiunii de a transfera 
aceste relicve (uşile împilrilteşti - sculptura 
în lemn) la Pinacoteca din Iaşi, unde sa fie 
pastrate în condiţii corespunzatoare. Se 
ocupa personal de transportarea şi predarea 
lor, în 1882. Despre acest fapt (care dovedeşte 
mai întâi ca scriitorul era priceput în materie 
de arta şi de patrimoniu şi, apoi, ca era un 
bun cunoscator al Pinacotecii din Iaşi - pe 
care, desigur, o vizitase în anii anteriori - în 
1870?1) relateaza revista ,,Arta româna" nr. 
9-1 O din 1909, iar pictorul CostacheAgafiţei, 
fost director al Muzeului de Arta din Iaşi, îl 
încredinţa pe cercetatorul N. Barbu ca aceste 
uşi împilrilteşti s-au aflat în zestrea 
Pinacotecii ieşene pâna în 1944. 

Interpreţi ieşeni de altiJdatiJ 

Comediile lui Caragiale s-au aflat în 
repertoriul permanent al scenei ieşene 
începând din 1882, când a avut loc, cum am 
mai spus, premiera Nopţii furtunoase (14 
ian.), la doi ani dupa publicarea ei în 

"Convorbiri literare". Doi ani mai târziu, la 
16 dec. 1884, avu loc şi premiera Scrisorii 
pierdute (la numai o luna dupa reprezentaţia 
bucureşteana). Prima distribuţie ieşeana a 
celebrei comedii cuprindea actori de prima 
marime: Mihai Arceleanu (T rahanache ), Dim. 
Constantinescu ( T i patescu), Costache 
Balanescu (Dandanache ), Const. Ionescu 
(Farfuridi), Vasile Hasnaş (Caţavencu), Dim. 
Pruteanu (Pristanda), Ghita Dumitrescu 

(Cetateanul turmentat), Elena Laşcu (Zoe). 
Caragiale nu a fost prezent la premiera, dar a 
fost la a doua reprezentaţie (18 decembrie). 
Peste un an, O scrisoare pierduta apare în 

"Convorbiri li terare" (numerele din 1 
februarie şi 1 martie 1885), dedicata amicului 
Petre Missir, care se ocupase personal (şi în 
calitate de regizor!) de premiera din 1884. 
Pâna la sîarşitul secolului, comedia e mereu 
reluata, cu nesemnificative schimbari în 
distribuţie: o gasim în repertoriul anilor 
1886, 1892-1893, 1895, 1897-1899. În 
1897, de pilda, afişul teatrului cuprindea trei 
piese de Caragiale: O noapte furtunoasa, O 
scrisoare pierduta şi Napasta, interpreţii 
acesteia din urma fiind: Verona Almageanu
Cuzinschi (Anca), Gh. Cârja (Ion), Mihail 
Popovici jr. (Dragomir). Din volumul de 
Amintiri al actorului Petre Sturdza-Doria 
reiese ca în acest an a jucat şi el rolul lui 
Dragomir, dupa ce aparuse, cu cinci ani 
înainte, în rolul lui Gheorghe. 

Dar Napasta fusese reprezentata la Iaşi 
mult mai devreme: dupa ce aparuse. în 
"Convorbiri literare" (XXIII, nr. 10, 1 ianuarie 
1890, cu dedicatie pentru Doamna Anna T. 
Maiorescu), scena ieşeana gazdui a, la Il mai 
1890, spectacolul cu Aristizza Romanescu, 
Gr. Manolescu şi Gh. Cârja. Aceştia stramutau 
aici spectacolul realizat la Bucureşti (3 febr. 
1890), unde Aristizza nu fusese apreciata -
dimpotriva- pentru jocul ei în rolul Ancai. 

leşenii joaca şi ei drama Napasta (pre
miera la 3 febr. 1894) cu Elena Laşcu
Evolschi, State Dragomir şi Ghita Dumitrescu 
în distribuţie. O reiau - cum am vazut- în 
1897, apoi în 1899 şi în 1902.Acestdin urma 
spectacol (23 şi 24 martie), la care a 
participat şi Caragiale, trebuie reţinut de 
istoria teatrului pentru caracterul lui de 
demonstraţie: prezentat în paralel cu Puterea 
întunericului de Tolstoi - piesa pe care 
detractorul Caion o socotea modelul imitat 
de Caragiale -, spectacolul îşi propunea sa 
faca dovada originalitaţii dramei 
caragialiene. 

În sîarşit, D'ale carnavalului (publicata 
în mai 1885 în "Convorbiri literare") are pre
miera la laşi în stagiunea 1884-85, ţine afişul 
şi în stagiunea urmatoare, fiind reluata abia 
în 1899. 

De mare atenţie s-a bucurat drarnaturgia 
caragialeana sub directoratul lui Mihail 
Sadoveanu, când s-a realizat - îndata dupa 
moartea dramaturgului - prima "integrala 
Caragiale". O noua generaţie de actori dadea 
stralucire Scrisorii pierdute: Radu 
Demetrescu (Trahanache), Iancu Profir 
(Tipatescu), Vasile Boldescu (Dandanache), 
Mihail Popovici (Farfuridi), Const. 
Calmuschi (Brânzovenescu), Const. Ionescu 
(Caţavencu), Vlad Cuzinschi.(Cetaţeanul 
turmentat) şi Verona Cuzinschi (Zoe ).A urmat 
imediat O noapte furtunoasa pentru care 
directorul Sadoveanu şi G .  Ibraileanu 
(membru în Comitetul de direcţie) îl 
angajeaza special pe Vernescu-Vâlcea 
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(Jupân Dumitrache ). Se joaca, tot acum, mai 
puţin cunoscuta lucrare O soacra (cu Zoe 
Conduratu), apoi Conu' Leonlda faţa cu 
reacţiunea (cu Radu Demetrescu în Leonida 
şi Vasile Boldescu în Efimiţa). În srarşit în 
D'ale carnavalului joaca Iancu Profir (Nae 
Girimea), Vemescu-Vâlcea (Pampon), Vasile 
Boldescu (Cracanel), Const. Calmuschi 
(Catindatul), Zoe Conduratu (Miţa) şi 
Marcela Marcelian (Didina). A fost 
"Saptamâna Caragiale" dar, în fapt, toata luna 
octombrie a anului 1912 s-a jucat Caragiale. 
,,Am voit ca aceste reprezentaţii ale operei 
dramatice a lui Caragiale si! fie o silrbiltoare 
literari! pentru tot Jaşul intelectual, pentrn 
care marele dispăntt a avut simpatie şi în 
care pentrn prima oaril piesele lui au vilzut 
lumina rampet' - nota Sadoveanu. 

Aceasta perioada a fost, fllra îndoiala, 
cea mai caragialeană a scenei ieşene, o 
asemenea densi tate de premiere 
nemairepetându-se niciodata, deşi, cum 
spuneam, opera marelui dramaturg s-a aflat 
mereu prezenta pe scena Teatrului National. 
S-a impus acum un stil de reprezentare spe
cific ieşean, recunoscut ca atare de specialişti, 
stil care, în linii mari, s-a perpetuat pânaastazi, 
trecând de la o generaţie de interpreti la alta. 
Istoricul de teatru N. Barbu fl!cea - în 
legatura cu aceasta perpetuare a stilului - o 
magulitoare comparaţie cu stilul Moliere, 
impus şi pastrat vreme îndelungata de 
Comedia Franceza. 

Un alt moment semnificativ privind 
relatia operei lui Caragiale cu scena ieşeana 
se petrece în perioada interbelica. Ne vom 
referi doar la interpretarile unuia dintre cei 
mai mari actori comici ai Teatrului National: 
Constantin Ramadan, care fl!cuse o adevarata 
pasiune pentru tipurile caragialiene. Numai 
în O scrisoare pierduta a interpretat patru 
roluri diferite - începând modest cu 
institutorul Popescu şi continuând, mai 
târziu, cu T rahanache, Dandanache ş i  
Cetateanul turmentat. Regizorul Aurel Ion 
Maican, care a adus pentru prima data pe 
scena Momentele, 1-a orientat pe actor spre 
miticismul acestora, distribuindu-1 în 
Muşteriul (din C.F.R.), Iancu Zugravu (din 
Justiţie), Popa (din Art 214, aici, în cuplu 
cu Miluţa Gheorghiu, care juca- în travesti, 
evident-, rolul Tarsiţa Popescu). 

Dupa paisprezece roluri caragialiene, 
Const. Ramadan a trecut la regie, contând 
pe bogata sa experienţa actoriceasca. În 
stagiunea 1942-43, regizeaza O scrisoare 
pierduta (rezervându-şi şi rolul 
Cetateanului . . .  ), accentele principale ale 
demersului sau regizoral cazând pe 
psihologia tipuril or, pe arivismul şi 
parvenitismul lor, orientându-i pe interpreţi 
spre acel inefabil umor pe care îl numea 
caragialism. Actorii care alcatuiau distribuţia 
erau: Costache Sa va (Trahanache ), George 
Popovici (Caţavencu), Remus Ionaşcu 
(Dandanache), Nicolae Şuba (Cetateanul 
turmentat - în dublura), Eugenia 
Protopopescu (Zoe), Miluta Gheorghiu 
(Farfurid.i). 

IT 

Câteva preciziJri 

Daca despre reprezentarea, pe scena 
ieşeana, a comedii lor lui Caragiale se cunosc 

destule date, despre revista-feerie cu titlul 
100 de ani, revista Istorica naţionala a sec, 
XIX, în 10 llustraţiunl, prezentata în pre
miera ieşeana la 29 aprilie 1899, puţina lume 
ştie. Şerban Cioculescu (v. 1. L. Caragiale, 
Opere, voi. VII, Editura Fundaţiilor Regale, 
pp. 550-551) susţine ca spectacolul cu acest 
text ar fi avut loc doar la Bucureşti (la 1 
februarie 1899). La Arhivele Statului din laşi, 
în dosarele Teatrului Naţional, exista un 
caiet-program, număr unic, din care reiese 
clar ca aceasta revista-feerie a fost reprezentata 
şi la Iaşi, la data mai sus mentionata. Caietul 
cuprinde şi distribuţiile pentru cele zece 
tablouri ale spectacolului. Pe Nicolae 
Balcescu, de pilda, evocat în contextul 
revoluţiei de la 1848, îl interpreta actorul 
Const. Ionescu, iar pe Vasile Alecsandri -
marele actor State Dragomir; Aglae Prutcanu 
era România, Dimitrie Pruteanu interpreta Un 
fruntaş, iar Gh. Cârja era Santinela Româna. 
Mai apar în distribuţie: OI. Constantinescu 
(T udor Vladimirescu), Zoe Conduratu 
(Moldova), Luta Botez (Muntenia), apoi 
Athena Georgescu, Vlad Cuzin sch i ,  
C. Momuleanu, C .  B. Penel, Emanoil Manoliu, 
Mircea Pella ş.a. 

Textul fusese comandat (şi premiat) în 
vederea sarbatoririi sflirşitului de secol XIX. 
FaJa a implica texte proprii, Caragiale însuma 
în scenariu lucrari literare ale unor scriitori 
români anteriori, contribuţia lui constând 
doar din asamblarea acestora - fapt impor
tant însa, caci din aceasta "constructie 
teatrala" reiese concepţia lui despre istoria 
românilor, prezentata alegoric, într-o viziune 
retrospectiva. 

Primul capitol (tablou) purta titlul 
Semnul robiei şi prezenta doua surori 
deznadajduite, Moldova şi Muntenia. În 
continuare, autorul "monta" aspecte din 
epoca feudala sub titlurile Jugul şi biciul, 
Iobagie şi mizerie, iar rascoala lui Tudor 
Vladimirescu şi perioadele imediat 
urmatoare stateau sub titluri ca Rascoala-te, 
Inima mea!, Arnauţl şi pandurl, Hai, 
volnlcule, biruieşte!. 

Scenariul folosea, între altele, versuri 
adaptate ad-hoc din opera poetica a lui Iancu 
Vacarescu ("Toţi robii işi rup fiarele! Toţi 
bunii-s împreuni!! 1 Poporo-ncrede cârmele-i 
la fiii ce-şi alege . . .  /Si! tremure' Să tremure 
cumplita tiranie. /Zdrobit va fi cine-o
ndrilzni gând de tiran să-i vie'), a lui Vasile 
Alecsandri, Ion Heliade Radulescu, Scipione 
Badescu, apoi fragmente din comedia 
Franţuzltele de Costache Facea (în capitolul 
intitulat Întâii paşi ai Thaliel române) ş.a. 
Ultimele tablouri erau dedicate, firesc, 
perioadei de dupa 1866. 

Caietul-program al spectacolului 
cuprinde ş i  un articol-medalion I.L. 
Caragiale, nesemnat şi însoţit de fotografia 
dramaturgului. Pentru ca, aici, Caragiale e 
comparat cu Benvenuto Cellini- compara tie 
pe care a fl!cut-o şi Al. Vlahuţa, istoricul de 
teatru N. Barbu se întreba daca nu cumva 
acesta ar fi autorul medalionului. Faptul este 
însa improbabil. 

Mai interesant ni se pare sa semnalam, 
din acelaşi caiet de sala, un articol - iaraşi 
nesemnat - în care sunt explicate pe larg 
intentiile autorului acestui spectacol-revista. 



CARAGIALE şi laşiul 

Dupa minuţiozitatea explicaţiilor, claritatea 
ideilor şi eleganta stilului suntem tentaţi sa 
credem ca articolul a fost scris de Caragiale 
însuşi. Iata un fragment relevant: 

,,Era natural ca datele istorice sd ieie 
haina artei pentru a ajunge mai curând În 
mintea şi sim(irea noastră. Pentru a 
cunoaşte evenimentele istorice dintr-o epocă 
destul de limita/il ne trebuie un studiu greu 
şi amdnunţit, pe care nu toţi ni-l putem 
permite; un mijloc artistic insd ne dă intr-un 
timp scurt o imagine a unei epoci, 
transportându-ne in acea epocă şi 
jâcându-ne sil avem impresia ei; acest mijloc 
e revista istoriei. 

Într-o seară, in câteva ore numai, 
parcurgem o sutd de ani: vorbesc oamenii 
timpului. reproducând împrejurilrile de 
atunci. şi infinite impresii ne stilpânesc pe 
rând: durerea unei urni/iri, satisfacţia unui 
triumf, ridicolul întrebuinţilrii unei limbi 
stupide compusa din cuvinte franţuzeşti 
luate cu toptanul, entuziasmul unei revoluţii, 
al renaşterii, al independenţei etc., etc. Şi 
aceste impresii sunt cu atât mai puternice, 
cu cât s-au gilsit oameni care sil deie artistic 
caracteristica epocei lor. În revistă se 
urmeazil rând pe rând artiştii şi poeţii 
vremilor trecute pe care le Învie şi, 
ariltându-ne triumful sau caderea, ne fac 
veseli sau trişti. Istoria văzută in timpul cel 
mai scurt şi prinsd in modul cel mai sigw; 
prin impresie, iată ce ne dd o revistă istm·icd 
[. . .  ] Se redeşteaptil şi se Înmulţesc 
cunoştinţele istorice şi se cultiva mulţimea 
in senzul naţionalismului adevdrat,· căci sau 
avem un trecut glorios şi un prezent 
nemernic, şi atunci trebuie sil ariltilm trecutul 
în Ioa/il splendoarea lui faţa cu nemernicia 
prezentului, şi sil deşteptilm dorinţa 
îndreptilrii, sau avem un trecut greu şi plin 
de chinuri şi atunci progresul realizat pânil 
acum trebuie să ne bucure, sit ne indemne la 
lucru, risipind scepticismul bolnăvicios al 
generaţiei noastre". 

În legatura cu premiera comediei Conu' 
Leonida fatA cu reacţiunea, datele pledeaza 

în favoarea laşiului, caci la Bucureşti ea n-a 
fost reprezentata pe o scena de teatru decât 

în 1912, spectacolele ulterioare acestei date 
fi ind doar înjghebari ale unor trupe 
particulare, în gradini de vara. Premiera 
absoluta ar fi deci cea de la Iaşi, din 1889, cu 
Mihai Arceleanu în rolul titular ( cf. Aglae 
Pruteanu, Amintiri din teatru, p. 56-57). 
Gasim, apoi, o informaţie la T. T. Burada 

(Istoria teatrului în Moldova) conform 
careia al 4 oct. 1893 s-a reprezentat la Iaşi 
comedia într-un act Republicanismul de I.L. 
Caragiale. Istoricul nu face nicio precizare 
despre text. Cum însa nu exista în opera 
dramaturgului o comedie cu acest titlu, 
deducem ca aceasta trebuie sa fi fost Conu' 
Leonlda ... Titlul Republicanismul e 
justificat de atitudinea politica a personajului 
principal, republican (ca toti ai lui de la 
Ploieşti, ,,republicani, saracii") şi admirator 
al lui 

"
Galibardi". Şerban Cioculescu 

foloseşte şi el expresia 
"

republicanismul lui 
Leonida". Explicaţia schimbarii titlului de 
catre actorii ieşeni nu o avem, dar faptul nu 
trebuie sa ne mire prea mult, caci procedeul 
era frecvent în epoca, folosit din motive di
verse, dar mai ales pentru a nu-i plati 
autorului tantiemele cuvenite. S-a mai 
întâmplat chiar cu piesele lui Caragiale. O 
noapte furtunoasA, de pilda, a fost 
reprezentata sub titlul Nea Nae (prenumele 
lui lpingescu) la 8 sept. 1 899, la Braila, de o 
trupa bucureşteana condusa de Ion 
Arma.şescu, .,artist laureat". Nu era amintit 
numele dramaturgului. Apoi, la Secessions
Theater din Berlin, drama Napasta (tradusa 
de Adolf Last) a fost jucata, în aprilie 1902, 
sub titlul Anca, numele personajului cen
tral. Şi exemplele pot fi înmulţite. 

Incident Caragiale - Teatrul Naţional? 

Dorind sa scrie un articol despre 
relaţiile lui Caragiale cu Iaşiul, un tânar 
confrate ne-a cerut câteva informaţii despre 
ceea ce el numea incidentul dinlre dranudurg 
şi Teatrul Naţional, incident ce ar fi dus la 
interzicerea de catre autor a reprezentarii 
pieselor sale pe scena ieşeana, din cauza 
unor ... neînţelegeri financiare. Nimic mai fals 
decât aceasta (hai sa zicem) opinie care a 
circulat şi mai circula printre gazetarii 
dornici de senzaţie şi chiar printre oameni 

de cultura amatori de informaţii dupa ureche. 
Originea acestor informatii se afla în voi. 
Viaţa lui Caragiale. Caragialiana în care, 
la pag. 203, citim: ,,Piesele lui se jucau cu 
mare succes şi la laşi, de unde însă se 
zăbovea mai mult cu trimiterea tantieme/ar''. 
E posibil sa fi fost unele întârzieri în achitarea 
drepturilor de autor, dar asta nu inseamna ca 
platile nu se fl!ceau, cu atât mai mult cu cât 
dramaturgul era foarte scrupulos în urmarirea 
drepturilor sale. Zice Şerban Cioculescu: 
"Când era vorba de intrarea lui in drepturile 
de autor. Caragiale ştia sil şi le urmilrească 
cu strilşnicie" (A se vedea în acest sens - tot 
în volumul citat - p. 206-2 1 3  -
corespondenţa lui Caragiale cu Emil 
Gârleanu, directorul Teatrului Naţional 
Craiova.). 

În realitate, relaţiile lui Caragiale cu 
Teatrul Naţional din laşi au fost bune, 
civilizate în tot cursul vieţii dramaturgului; 
au început, cum am vazut, cu reprezentarea 
Nopţii furtunoase, în 1882, şi au continuat 
cu celelalte lucrari dramatice, toate fiind 
reluate, în diferite interpretari, şi dupa 1900, 
pâna în 1908. 

Interdicţia a survenit, într-adevar, în oct. 
1908, dar nu special pentru Teatrul Naţional 
din Iaşi şi nici din cauza acestuia. 
Dramaturgul a avut neînţelegeri cu Direcţia 
Generala a Teatrelor, condusa de Pompiliu 
Eliade, şi era, înainte de orice, o chestiune 
de principii, pornind de la rolul de control al 
statului asupra teatrelor subvenţionate, 
despre care dramaturgul avea un punct de 
vedere nu tocmai în consens cu al 
oficialitaţilor. În plus, Eliade a avut maliţia 
sa-i spuna autorului ca îi socoteşte piesele 
cam rasuflate şi bune de ţinut la rezerva 
pentru câtva timp. Adevarata ofensa faţa de 
care Caragiale nu putea ramâne indiferent. 
Urmarea: retragerea pieselor sale de pe toate 
scenele oficiale din ţara şi interzicerea 
oricarei reprezentari. Situatia a durat pâna în 
1912, când noul director general, Ion 
C. Bacalbaşa, reface relaţiile cu autorul, îi 
reprezinta piesele şi îi trimite la Berlin o im
portanta suma ca drepturi de autor, plus un 
premiu în aşteptarea noii comedii Tltlrca, 
Sotlrescu & C-le. 

În ce priveşte tantiemele de la teatrul 
din Iaşi, documentele de arhiva (v. Arltivele 
Statului laşi, Fd.T.N., dos. 559) vorbesc 
despre lichidarea acestora la 17 sept. 1909, 
când dramaturgul primea suma de 53,50 lei, 
un rest care se adauga sumei de 115,95 lei 
remise la 23 nov. 1 6 dec. 1907 de catre 
casierul teatrului, artistul societar P. P. 
Petrone. Caragiale confirma primirea sumei 
printr-o scrisore catre acesta. Scrisoarea nu 
figureaza în Opere (voi. VII), dar, peste ani, 
Sandu Teleajen a publicat-o în 

"
Boabe de 

grâu", 1931, p. 521 şi a reluat-o într-un articol 
din 

"
Lupta Moldovei" ( 1 7  ianuarie 1952). 

lat-o: 
,,Stimate domnule, Am primit suma ce 

mi-aţi trimis ca tantiemil de la cele doua 
reprezentaţii din urma 115,95 lei pentru care 
vil mulţumesc. 

Contând pe bunilvoinţa direcţiunii 
·2 Teatrului Dv., vil rog cu aceasta ocazie sil 
'B binevoi ţi a face socoteală câte sume mai am 
g de încasat pe trecut de atâţia ani, când, deşi 
z s-au tot jucat din piesele mele, eu n-am mai 
:; primit de la Dv. nimic. 
:: 

�� � 
L-------------------------------------------------------------� � 

Am rugat şi pe d. Dr. Steuerman dela 
.. Opinia " sil ma ajute cu o vorbil buna pe 
lângiJDvs. 

Sperând cil veţi face dreptate 
rugilminţei mele, sunt, stimate Domnule, 

Al O-voastra 
I.L. Caragiale 
Berlin- 23 Noiembrie (6 Decembrie 

1907)" 

Criticul şi istoricul de teatru N. Barbu, 
vrând sa clarifice aceste lucruri, relata în 

"
laşiul literar" nr. 6/1962, pp. 48-59, ca a stat 

de vorba cu Petrone şi ca acesta i-a marturisit 
ca, potrivit rugaminţii lui Caragiale, 
verificase, la  datele sus-amintite, toate 
registrele de spectacole şi ca îi trimisese 
autorului toate drepturile cuvenite. Prin 
urmare nu putea fi vorba de o suparare a lui 
Caragiale pe Teatrul Naţional din Iaşi şi de o 
interzicere a reprezentarii pieselor pe aceasta 
scena. Aflându-se însa printre teatrele 
subvenţionate de stat şi deci supuse 
controlului acestuia, Teatrul ieşean intra şi 
el, fara voie, sub interdicţia amintita. 

În anul morţii autorului însa, 1912, 
lucrarile sale revin 

"
in corpore" pe aceasta 

scena. Dorind sa-i cinsteasca memoria, 

Sadoveanu, director al  Naţionalului, 
Ibraileanu şi ceilalţi membri ai comitetului 
de direcţie hotarasc pentru toamna acelui an 
-cum am mai spus - o 

"
integrala Caragiale" 

care şi are loc în luna octombrie. 
,,Am voit ca aceste spectacole să fie Ull 

adevilrat omagiu acum, in apropierea 
ceasului când trupul scriitorului nostru va 
fi adus din striliniltate şi înmormântat cu 
cinstea ce i se cuvine in pământul patriei . . .  " 
scria Sadoveanu într-un articol ce însoţea 
înştiinţarearepertoriului (v. Programele T.N. 
1912-13,Arh. St. Iaşi). 

La aceste gesturi de adevarata preţuire 
aratata autorului şi operei sale se adauga un 
fapt, pe care, de asemenea, ni-l pastreaza 
documentele de arhiva: premierea post
mortem a dramaturgului de catre Teatrul 
Naţional din laşi, din iniţiativa lui M. 
Sadoveanu şi a comitetelor de lectura şi de 
direcţie (G. Ibraileanu, 1. Peretz, Nicu Gane, 
Anton Naum, Mircea Pella, State Dragomir). 
În dosarul 758 Fd.T.N. laşi de la Arhivele 
Statului exista un proces-verbal, datat 20 
noiembrie 1915, în care citim: ,,Discutând 
asupra premiilor. am hotărât in unanimitate 
sil acordam câte un premiu de 1.500 lei lui 
1. L. Caragiale şi D-lui B. Dela vrancea şi lei 
1.000 d-lui VIctor Eftimiu". 

De la informaţiile ceţoase care continua 
sa întreţina ideea existentei unor conflicte 
între Caragiale şi teatrul din laşi, pâna la 
aceste date atestate de documente, care ne 
prezinta relaţiile în lumina lor reala, distanţa 
este mare. Cititorul binevoitor va parcurge, 
speram, aceasta distanţa de dragul adevarului. 

Ştefan OPREA 

Note 

• ]nfonna�i mai multe in: Serban Cioculescu, 

Viaţa lui I.L. Caragiale. Caragialiana, Ed. 

Eminescu, 1977. 

7 
11� 



Stimabili şi onorabili. 
O lume in cautare de principii 

Cred c a  este adevarata aserţiunea pusa p e  seama lui 
G. B. Shaw, care ar fi spus ca spectatorul britanic de comedie 
nu-şi da seama ca la spectacol râde de el însuşi, pentru ca pe 
scena este vorba mereu despre altcineva. Mutatis mutandis, 
se produce acelaşi fenomen oriunde se joaca o comedie. 
Textul dramatic, (care este literaturii, spre deosebire de 
spectacol, care este altceva, fiindca lucreaza cu oameni vii 
într-o acţiune desfaşurându-se într-un concret spa�u - timp, 
dupa cum disociaza însuşi 1. L. Caragiale în articolul po
lemic "Oare teatrul este literatura?"), conform lui Heidegger 
(Originea operei de artil), 

"
expune" o Lume şi, implicit, o 

"
propune

"
. in acest fel, textul dramatic conserva, în linii 

esenţiale, lumea în mijocul careia artistul s-a nascut şi creeaza, 
pe care, de altfel, o 

"
arunca" în viitor. Reprezentând un mo

ment în istorie prin adevarul ei, opera poate deveni "inutila" 
pentru viitorime, mai afirma filozoful. Sentimentul acesta 
trebuie sa.-1 fi avut şi cei care au crezut, eronat, ca opera 
comica a lui 1. L. Caragiale va disparea odata cu timpul care 
a generat-o. Însa 

"
actualitatea"lumii sale comice trebuie 

pusa şi sub semnul clasicismului, care creeaza, confonn lui 
G. Calinescu, "durabil şi esen�al". 

Pentru 1. L. Caragiale, literatura (texrul dramatic) are un 
caracter reflexiv, cum afirma el în articolul polemic amintit 
anterior, pentru ca deşteapta "imagini numai şi numai prin 
cuvinte", formulare care aminteşte parca de Titu Maiorescu, 
iar teatrul (spectacolul dramatic) este o arta constructivil, se 
aseamana cu arhitectura, cu munca arhitectului, ,.care 
concepe cladirea, o planuieşte pe hârtie şi tocmai apoi o 
arata tl!cuta gata" ... Aşadar teatrul e o arta de sine statatoare: 

"
Aici - afirma dramarurgul - intenţia artisrului îmbraca, în 

carne şi în oase adevarate, figurile ce ne arata" ... Am face 
bine sa-I credem pe Caragiale, care avea teatrul "în sânge

"
, 

fiindca s-a nascut şi s-a format în mijlocul fenomenului. El, 
care trecuse prin clasa de mimica şi declamatie a unchiului 
sau Costache Caragiali, le arata actorilor Teatrului Naţional 
din vremea aceea cum sa. joace, aşa cum rezulta din memoriile 
lui Constantin Nonara, comentate de Şerban Cioculescu, în 
Caragialiana (cap. "Probleme de regie"). 

Desigur, texrul dramatic este cladirea conceputa "pe 
hârtie

"
, iar spectacolul dramatic propriu-zis este construcţia 

concreta. in raportul dintre cele doua realitati - textul şi 
spectacolul - se insinueaza cu folos regizorul, decorul, 
muzica, lumina, receptorul (spectatorul concret) şi, mai ales, 
jocul actorilor, care e fundamental, fiindca acest joc 
inseamna interpretare, intelegere de text, şi e o arta în sine, 
care inseamna text jucat, interpretat. Marii actori, chiar când 
nu spun nicio replica pe scena, umplu spaţiul scenic cu 
personalitatea lor. Ei ştiu sa joace nu numai cuvintele, ci şi 
tacerea ... Aici, probabil, se desparte literatura de teatru. Un 
actor bun, prin talentul sau, poate sa salveze un text slab, din 
puncrul de vedere al valorii estetice: "Executarea buna a 
unei comedii slabe poate s-o scape, scrie Caragiale, iar o 
executare slaba poate face sa caza cea mai importanta piesa. 
Fara-ndoiala, cine zice teatru bun, vrea sa zica actori buni" 
( .. Teatrul Naţional", în 1. L. Caragiale, Opere 4, Publicisticii, 
"Editura pentru literatura", Buc., 1 965, p. 355). 

Ca exista diferenţe între texrul dramatic şi spectacolul 
de teatru observa cu mai bine de doua secole în urma Lessing, 
în eseul Laocoon, când, polemizând cu unii comentatori ai 
tragediei "Filoclet", de Sofocle, care susţineau ca actul al 
treilea al operei e mai scurt decât celelalte, preciza ca 
acest ac! conţine v a i e t e l e  person aj u l u i ,  gemete 
prelungite generate de suferinţa, 

"
care trebuie declamate cu 

prelungiri de vocale şi cu pauze" . . .  in acest mod, actul al 
treilea al tragediei devine, în spectacolul dramatic, egal cu 
celelalte: 

"
Cititorului i se pare mult mai scurt pe hârtie decât 

li se va ti parut auditorilor", conchide Lessing. 
lntorcându-ne la umanitatea comediilor lui Caragiale, 

care intereseaza acum, nu putem sa nu-l amintim pe Alexandru 
Dragomir ( 1 9 1 6-2002), cel care, în deceniul al patrulea al 
secolului trecut, absolvea Dreptul,  dar şi Literele şi Filosofia. 
Din 1 94 1  devenea doctorand al lui Martin Heidegger, la 
Freiburg, un preferat al acesruia, dar în 1943 este nevoit sa se 
întoarca în ţara, este înrolat şi pleaca pe front. 

"
Filozof 

clandestin", cel care s-a format în preajma lui Martin 
Heidegger, a fost nevoit în timpul regimului comunist sa-şi 
ascunda anii de srudiu din Germania şi sa practice în viaţa 

de toate zilele mereu altceva decât sa predea filozofia. Doar 
întâlniri târzii cu prieteni (Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, 
Sorin Vieru şi, dupa 1989, H. R. Patapievici, Catalin Partenie, 
etc.) I-au impus unui cerc restrâns, iar dupa dispariţia fizica 
i-au aparut la "Humanitas" mai multe carţi, prin grija amicilor, 
începând cu 2004. in Crase banalitilţi metaflzice, de 
exemplu, sunt prelegeri de-ale filozofului reconstituite de 
Gabriel Liiceanu şi Catalin Partenie. Exista şi cele trei 
prelegeri pe marginea Scrisorii pierdute, consemnate în 
studiul "0 interpretare platoniciana la «0 scrisoare 
pierduta>>". in treacat fie spus, despre obsesia "centrului" 
vor fi scris mulţi de-a lungul timpului, între alţii Florin 
Manolescu (Caragiale şi Caragiale. Jocuri cu mai multe 
strategii, cap . .,Comediile") şi V. Fanache (în voi. Caragiale, 
cap. "Mania notorietaţii"). Comentariile celor abia amintiţi 
sunt, de altfel, nuanţate şi profunde. Pe scurt, desigur, 
demersul lui Al. Dragomir insista pe raportul dintre "centru" 
(capitala, Bucureşti), care reprezinta Ideea platoniciana 
(modelul, paradigma), şi .. provincie", care este o umbra a 
acesteia. În provincie se imita doar, inconsistent, ceea ce 
exista la centru, provincia fiind o copie, o palida umbra a 
realitatii reprezentata de centru: 

"
Provincia nu are istorie, 

afirma Al. Dragomir, ci asupra ei se întinde istoria din Capi
tala". Astfel ca .,batalia pentru Europa", sustinuta de Farfuridi 
şi, mai ales, de Caţavencu printr-o retorica atât de gaunoasa, 
deşi dorinţa de sincronizare a societatii româneşti cu valorile 
occidentale era evidenta, devine pentru români o "batalie 
pentru istorie". "ţarişoara" lui Catavencu, la alt nivel, este 
.. provincia", iar Europa (Occidenrul), Centrul. 

Deşi demonstraţia filozofului AL Dragomir e impecabila 
şi se poate susţine prin strucrura de adâncime a textului dra
matic, credem ca, în egala masura, geneza comediei conţine 
drumul hermeneutic 

"
traditional", daca vom urmari lumea 

din oraşelul de munte şi modul în care "s-a nascut" 
Agamemnon Dandanache. Lucrurile sunt atât de cunoscute, 
încât e greu de ieşit din rutina. Nu putem crede, alaruri de Al. 
Dragomir, ca 1. L. Caragiale "gândea în simboluri", dar 
credem ca energia creatoare a dramaturgului a instaurat o 
lume comica în care simbolurile sunt generate de articulaţiile 
şi tensiunea dintre elementele constitutive. Aşadar, ele 
(simbolurile) sunt imanente textului dramatic, iar nu 

"
preconcepute". Se şt ie  deja ca dramaturgul, dupa ce 

terminase actul al treilea al Scrisorii, ajunsese într-o 

"
fundarura". in ediţia critica 1. L. Caragiale, Opere 1, .. Editura 

de Sta! pentru Literarura şi Arta", Buc., 1959, p. 58 1 ,  sunt 
citate însemnarile lui Al. Davila, din care aflam ca prin 1880, 
fiind la Craiova, la prietenul Ion Iancovescu, Caragiale a 
cit it  schiţa Scrisorii pierdute, dar fara Agamemnon 
Dandanache. Dramaturgul nu ştia pe cine sa aleaga, între 
Farfuridi şi Caţavencu. Peste vreo câteva saptamâni, la 
Bucureşti, reîntâlnindu-1 pe Iancovescu, ar fi spus : "Am 
gasit!" Îl imaginase, altfel spus, pe Dandanache. in ordinea 
şi logica lucrurilor susţinute chiar de geneza comediei, 
viermuiala politicii din provincie (şi nu numai), 
complicitaţile şi afinitatile în relaţiile dintre oameni 
(personaje), toale acele "dibuiri" care susţin ambiguitatea 
morala a unei lumi înca neaşezate reprezinta condiţii ideale 
pentru naşterea unui 

"
monstru". Agamemnon Dandanache 

este generat de o astfel de lume, e "copilul" ei firesc, iar nu 
invers. Când Caragiale spunea: 

"
Am gasit!

"
, acest .. monstru" 

se nascuse din însumarea şi augmentarea atributelor lumii 
sale. 

Paradoxal, lumea Scrisorii pierdute, 
"

viennuiala poli
tica" din oraşe! conţin o umanitate în cautare de principii, 
care s-o motiveze şi sa-i susţina staturul. Personajele îşi spun 
unele altora stimabile, onorabile, fiindca îşi doresc sa fie 
considerate astfel. E o lume de rela�i şi complicitaţi, şi uneori 
prietenia este invocata ca principiu. Afirmam ca, deşi replicile 

personajelor au intrat de mult timp în uz, dincolo de comicul 
savuros, ele ar trebui luate în serios. Expresivitatea atâtor 
replici memorabile ne pune în situaţia de a nu disocia 
nuanţele şi de a nu înţelege mesajul. Tipatescu accepta 
afacerea ilegala a lui Pristanda, cu steagurile: .,Şi nu-mi pare 
rau, zice el, daca ştii sa faci lucrurile cuminte", singura 
pretenţie a prefectului fiind legatura de credinţa dintre subal
tern şi superior: "mie-mi palce sa ma serveasca funcţionarul 
cu tragere de inima ... Când e om de credinţa.

" 
Trahanache 

precizeaza baza relaţiilor sociale şi politice din prezentul 
sau, în raport cu un alt timp, banuim, idilic: "Nu mai e moral, 
nu mai sunt prinţipuri, nu mai e nimic: enteresul şi iar 
enteresul...", invocând ideile fiului sau din prima casatorie, 
acum srudent. Aşadar venerabilul Trahanache simte ca timpul 
prezent e degradat moral arunci când al�i pun în pericol pe 
"noi şi ai noştri". Când Farfuridi şi Brânzovenescu îşi exprima 
nemultumirea privitoare la faptul ca "noi şi ai noştri" din 
partid ar putea sa-I voteze pe dizidentul, .,nifi l istul" 
Catavencu, primul îi spune raspicat lui Tipatescu: 

"Da, când 
e vorba de prinţipuri, stimabile, da, ma fac, adica nu, nu ma 
fac, sunt când e vorba de asta mai catolic decât Papa ... " Deşi 
e savuroasa chestiunea cu .. tradarea", noi înţelegem ca cei 
doi nu doresc sa fie manipulaţi, minţiţi, astfel ca, daca e 
tradare, ar fi bine "sa ştim şi noi" este o idee corecta. in 
finalul comediei, Trahanache invoca iaraşi un principiu: "Nu 
cunosc prefect eu! eu n-am prefect! Eu am prietin", sugerând, 
în alt loc, un fundament al acesrui tip de relaţie (strâmb, în 
fond) dintre aceia care sunt prieteni în masura în care îşi fac 
servicii unii altora. 

Cetateanul turmentat subliniaza o istorie a unei posibile 
amiciţii  atunci când spune ca 

"
dumnealui", adica 

Trahanache, îl cunoaşte de la "I l fevruarie", recunoscându-i 
superioritatea acesrui prezident al mai multor .,comitete şi 
comiţii", care ştie mai bine decât alţii cu cine trebuie sa se 
voteze. Când Catavencu vrea sa-i cumpere scrisoarea cu .,zece 
poli", o suma considerabila, Cetateanul raspunde cu mândrie: 

"nu trebuie, onorabile, parale ... slava domnului ... apropilar 
sunt (sughite), alegator ... " Astazi ne scapa câteva amanunte 
din acele vremuri, în care legea electorala susţinea votul 
censitar pe trei colegii. Daca pentru colegiul trei se vota 
indirect, prin delegat, fiind pentru cetatenii "de jos", vorul 
direct era doar pentru primele doua colegii, unde acesta era 
în legatura cu proprietatea, cu veniturile şi cu plata 
obligatorie a impozitelor, De aici orgoliul de "apropitar" al 
Cetateanului, care, demult, fusese poştaş şi de pc arunci îi 
ramasese corecrul obicei de a duce o scrisoare "adrisantului" 
daca domiciliul acesruia era cunoscut. Când, în Aerul IV al 
comediei, el intra în scena în mijlocul discuţiei dintre Zoe şi 
Caţavencu (cel care era disperat, ca pierduse scrisoarea), 
Cetateanul aminteşte mai întâi ca înainte de a fi 

"
negustor şi 

apropitar", fusese poştaş. Catavencu, vazând scrisoarea în 
mâna lui, îi şopteşte: 

"
Nenorocirule! Ţi-ai aruncat norocul 

în gârla: te tl!ceam om!" Insa omul nostru are principii, care 
depaşesc ideea de bani sau orice alt beneficiu. Raspunsul lui 
e simptomatic: "Nu puteam . . .  adrisant cu domici l iu 
cunoscut." Tot despre principii este vorba în acelaşi act, 
când Zoe şi Tipatescu, îngroziţi de "tacerea" lui Caţavencu, 
îi amintesc lui Dandanache faprul ca, iata, .,becherul" s-a 
�nut de cuvânt şi ca, în consecinta, ar trebui sa-i restiruie 
scrisoarea compromitatoare. Replica lui Dandanache e deja 
celebra, savuroasa şi, în orice caz, cumplită prin cinism şi 
lipsa de bun-simţ: "Cum se poate, coniţa mea, s-o dau înapoi? 
S-ar putea sa fac aşa prostie? Mai trebuie ş-altadata ... La un 
caz iar ... pac! La Rilzboiul." 



Stimabili şi onorabili. 
O lume in căutare 
de principii 

Insistam pe un lucru ştiut, dar peste care, paradoxal, se 
trece oarecum cu uşurinta. Pâna la aceasta replica a lui 
Dandanachc, lumea Scrisorii pierdute are o logică, foarte 
asemanatoare lumii noastre concrete, o lume în care mai 
toate relatiile sociale se bazeaza pe nişte principii: pe afinitati, 
pe complicita�, pe compromisuri, pe interese şi, uneori, chiar 
pe prietenie. Însa, intr-o lume inca neaşezata, lipsa de 
fermi tate în zona moralei sau a eticii, micile abuzuri, 
concesiile, complicitatile etc. imping 

"
viermuiala politica" 

in zona monstruosului. Replica lui Dandanache pulverizeaza 
logica lucrurilor din "viermuiala politica". Omenescul c 
depaşit şi patrundem in plin absurd sau in tragic. Prin 
Dandanache, politica tocmai a intrat pe mâna unui 
iresponsabil. Deşi apare doar in Actul IV, Dandanache nu c 
doar personaj secundar sau episodic, fiindca intreaga 

"viermuiala politica" se pregateşte indelung sa-I nasca. El 
nu este "imitat", fiindca ar face parte din lumea Centrului, ci 
este generat tocmai de ambiguitatea morala a unei epoci. El 
este personaj "pricipal". Si nici Cetateanul nu este personaj 
secundar sau episodic, pentru ca, în economia operei, fiecare 
personaj are un rol fundamental: "şi rolele de a doua şi a 
treia mâna sa se arate ca facând parte vie din comedie", afirma 
Caragiale (cap."Teatrul românesc. Deschiderea stagiunii 
1 878-1 879", in 1. L. Caragiale, Opere IV. Publicistică, Editura 
pentru literatura, Buc., 1 965, p. 143). Fara sa exageram, putem 
afirma, alaturi de alti comentatori, ca "naşterea" lui 
Dandanachc, "gasirea" lui reprezinta modul genial prin care 
se rezolva un conflict: este acel "ce" care a conferit comediei 
"0 scrisoare pierduta" statutul de capodopera. 

Dan PETRUŞCĂ 
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Vesela lume (lume-lume! lume-nelume! lume pe dos') a Caragialiei, cum s-a mai 
observat, are o spaima de tot ce mişca-n jurul ei: de oameni, obiecte (caci şi  lucrurile 
prind viaţa, nu-i aşa?'). fenomene naturale, dezastre social-politice etc. Replica ei em
blematica ar putea fi, desigur, acea "Fireşte ca mi-e frica!" - aruncata de Girimea, Mitei, 
intr-unul dintre rarele sale accese de sinceritate. Nu-i deloc de neglijat amanuntul: unul 
dintre campionii minciunilor pieselor de care ne ocupam (titlu disputat şi de Pristanda 
sau Iordache), spune adevarul exact când nimeni nu i-o cerea: cu spaima nu-i de joaca' 

Dar cui NU ii e frica-n comedii?! Lui Titirca ii e teama ca-şi pierde onoarea de 
familist şi nici n-apuca sa-I ia de gât pe bagabont şi sa afle doar atât: ce pofteşte?; lui 
Chiriac, ca Veta cade pe panta hedonismului de Union; Vetei - ca tejghetarul (fie şi  din 
greşeala) se împuşca; Ziţei - de "şicul" lui Ţircadau şi de viitorul marital incert; Leonidei 
- de nevazuta, dar mereu simţi ta reacţiune; lui Farfuridi (plus apendicelui sau cinetic, 
Brânzovenescu) de iminenta tradare; Zoe traieşte cu spaima dezonoarei ;  Mangafalei ii 
e "frica de-o nenorocire"; lui Rica - de apucaturile mitocanilor; Mita - de a traduceri i-n 
amor; Didina se fereşte de compromitere şi dat pe la gazete; lui Spiridon ii e teama de Sf. 
Neculai cel nocturn; Ghiţa poliţaiul are şi el unele temeri, caci frivola Zoe, in loc sa-I 
protejeze, poftim ' ,  se gaseşle sa-i numere steagurile' ... Cetateanul turmentat traieşte, in 
starea lui cutumiar alcoolica, cu îngrijorarea aberanta ca nu va afla la timp cu cine 
voteaza; pentru câteva secunde, şi Dandanache se teme de vreun balotaj ! ;  Catindatului i-c 
teama de palma grea a lui nenea Iancu, bogasierul; în actul doi din D-ale ... toţi traiesc cu 
spaima de-a putea fi recunoscuti; chiar episodica Safta se temea sa nu fi pa(itara boierii 
ceva' Nici macar lpistatul - sigur pe câştigatorul loleriei ' - nu are la-ndemâna, intotdeauna, 
participanţi '  

Dar însuşi creatorul acestei lumi anxioase avea cunoscutele (deja) aprehensiuni: 
focul, molimele, microbii perfid ascunşi în batiste, inaltimile, "ceasul rau ! ", ghinionul 
ineluctabil . . .  ii era frica de SINGURĂ TATE1 (ceea ce, zice şi Cioculescu, justifica 
exagerata sa sociabilitate ). 

Tot autorul Caragiallanei (lanseaza sintagma "triunghi al marilor nevropaţi" 
(referindu-se la Lei ba Zibal, Stavrache şi Anghelachc). Dar sa fie singurul? În comedi i,  
nu ar exista cumva unul simetric - Cracanel, Zoe, Leonida? Poltronul nu ucide din 

"puterea" fricii? (cum exact spune 1. L. C.). "Ce frica! Ce tortura' "- exclama şi Zac, 
epuizata de incordare. 

E mereu prezenta, ca personaj, starea din titlul fişei noastre: in Momente mai 
exista teama de suprimari . . .  de iarna . . .  de şef... de poliţie . . .  de închiderea berariei . . .  peste 
tot, fiica de NIMICUL care MIŞCĂ! De auzi tu! NEAUZIBILULUI! De zavera! Zamparagii. 
Bagabon(i. Becheri. 

Exista şi o aprehensiune ANTICIPATIVA (E spaima de-a nu li prezent la datorie, chiar 
când slujba nu iti e retribuita (vezi Catindatul, aceasta "victima a datoriei" a van/ la /el/re). 
De frica te poţi sinucide (Anghelache), vrei sa-ţi tai venele cu briciul (Mita Baston), 
torturezi (ca-n FAcila de Paşti), te baricadezi in casa punând mobilele-n uşa, ori . .  
ascunzându-te-n dulap (ca-n Conu . . . ) ,  t e  rogi Sfăntului Andrei precizând c a  şi t u  eşti 
român (Rica), ucizi tllra sa vrei (1 Aprilie), leşini, închizi ochii ( ... Anxietata (poate şi 
anxietanta!) lume! 

Starea cu pricina îi face pe eroi sa se comporte, suspect de des, misterios .Termenul, 
pentru cine are rabdare sa sublinieze parantezele comedii lor, ii era tare drag lui Caragiale' 
E folosit când e vorba de Efimiţa (în scena V: 

"
mişcata, cu tonul misterios"), de Zoe (tol 

scena V: 
"

ieşind din dreapta misterios"), de Brânzovenescu (sc.VI: 
"

intrând misterios 
din fund") . . .  Nu altfel pleaca Pristanda din cabinetul primarului, la intrunirea din actul 
III ... astfel vorbeşte Zaharia cu Ghiţa în acelaşi act (finalul scenei II) ş.a.m.d. 

Toţi sunt comic de nevricoşi. Şi din curiozitate, intra la o idee. Fandacsia e gala. Se 
ajunge-n ipohondrie. Dupa care, 

"
fireşte, şi nimica mişca!" ... 

Daca s-a spus despre Caragialia ca ar fi, sadovenian, locul în care nu s-a întâmplat 
nimic, ei bine, mult mai potrivita ni se pare peri fraza locul în care şi nimica mişcă. 

Şi-atunci, cum sa nu te-apuce frica! . . .  

Bogdan ULMU 



În acest an, în care se împlinesc 1 60 de ani de la naşterea 
sa şi comemoram Wl secol de la moartea lui 1. L. Caragiale 
- singurul concurent al sau, ca geniu al comediei româneşti, 
ramâne viata însaşi. Ceea ce se întâmpla, ceea ce ni se 
întâmpla, ceea ce traim, în zona manifestarilor publice şi 
politice, "bate", iata, şi teatrul. 

O atare afirmaţie despre opera marelui nostru clasic 
constituie, recunosc, o mare platitudine, şi inca una 

"coborâtoare" (caci autorul Scrisorii pierdute şi al 
Napastei ne-a lasat o arta de inalta escntialitate') Dar ea 
reprezinta, totodata, un adevar incontestabil. 

Iata, chiar în clipa în care scriu aceste rânduri, o 
ancheta facuta pc strada reproduce insistent blestemata 
analogie a starilor de acum peste o suta treizeci de ani cu 
realitati de azi - oamenii invocând ba penibilul, falsitatca 
şi agramatismul unor discursuri parlamentare şi lipsa de 
obiectivitate a mass-mediei, ba tensiuni privind alegerile 
şi neliniştitoarea chestiune a lui 

"cu cu cine votez", ba 
obsesia devenita tiranica a relatiilor cu ... Europa (care-i 
urmarea şi pe eroii lui nenea Iancu, chiar în vremuri în 
care nu existau nici UE, nici zeul F.M.I.). Si daca evoc 
aceasta apreciere devenita loc comun, o fac pentru ca 
disting în glasul celor intervievati - nu doar surpriza şi 
admiratia faţa de vocaţia profetica a lu i  Caragiale 
(considerat cândva "un strain", un "ultim ocupant fanariot, 
rau intentionat şi incapabil sa inteleaga specificul naţional 
românesc şi directiile devenirii noastre). Referindu-se la 
Caragiale diverşii interlocutori exprimau bucuria secreta 
a triumfului spiritului (spiritul lui Caragiale, dar şi spiritul 
lor, ca sa zic aşa, propriu şi personal) asupra presiunilor 
materiale şi a fundaturilor ciclice ale istoriei. 

Permanenta a repertori i lor de mai bine de şase decenii 
- creatia dramatica, restrânsa, e drept, la patru comedii 
demne de luat în seama şi o exceptionala drama - este 
chiar la acest început de secol al XXI-lea, o prezenţa 
necesara şi autoritara. O alegere devenita imperativa prin 
adevarul omenesc, prin latura vizionara, şi, nu în ultimul 
rând, prin valorile sale artistice - sub semnul râsului 
provocator şi eliberator. 

Nu exista institutie de spectacole care sa nu aiba în 
repertoriu şi sa nu anunţe în aceasta stagiune noi şi noi 
premiere Caragiale (inclusiv adaptari, prelucrari dupa 
momente şi schite, nuvele, pamflete, articole politice ori 
chiar poezii umoristice). Si nu exista National care - cu un 
un anume efort organizatoric - sa nu poata actualiza 
integrala operei dramatice. 

Referindu-se la Caragiale, un subtil boier al mintii 
evoca întâlni rea din adolescenta cu 1.  L. Caragiale ca pc 
un moment determinant pentru spiritul sau. Elogiind 

"
inteligenţa radicala" şi "spiritul socratic al clasicului", 

calitati ce au facut din râs un fenomen cathartic, 
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Comedi ile • provocări ale " operei deschise" 

Alexandru Paleologu, caci despre el este vorba, observa 
şi neaşteptata sensibilitate la Insolit - abisal, absurd şi 
fantastic a "raisonneur"- ului, dar insista, asemenea lui 
Calinescu, - pe superioritatea moralistului asupra 
satlricului. Eseistul nu ezita, în consecinţa, sa-1 apropie 
pe Caragiale de Molicre, Aristofan, Rabelais, Cervantes 
şi chiar sa îl situeze în filiatia lui Montaigne. 

Nu ştiu daca cel mai mare dramaturg român a fost o 
revelaţie de aceeaşi intensitate şi anvergura pentru 
creatorii români de teatru, producându-lc şocuri, -

"comotii" la fel de 
"

ametitoare". Nu ştiu daca a devenit 
pentru ci " figura tutelara". Cert, multi şi-au facut din 
abordarea pieselor lui o profesiune de credinta, o piatra 
de încercare, un titlu de legitimare şi de glorie personala. 

Ma voi opri în rândurile care urmeaza asupra câtorva 
spectacole de referinta, nebanuite ferestre spre opera şi 
noi punţi întinse între litera comediilor şi spectatori. 

Reverenta pentru Si că Alexandrescu 

Modelul princeps ai spectacoleior Caragiale a fost, 
cum ştim, cel propus de dramaturgul însuşi, (care avea 
mai mult de "Câteva pareri" despre cum nu trebuie jucat 
teatrul şi o vasta experienţa acumulata, fie ca sufleor, 
copist, traducator, fie - e drept, pentru scurta vreme'-, ca 
director al Naţionalului). Repeta cu actorii şi interpreta el 
însuşi toate rolurile. Îl preţuia în mod deosebit pc un Iancu 
Brezianu sau un Ion Niculescu (pentru el - ideal 
Caţavencu ! ). 

Dintre toate spectacolele Caragiale,  ce le  mai 
importante prin dorinta (evident, în mare parte utopica! )  
de a se înscrie şi de  a duce mai departe tradiţia au fost 
cele ale lui Sica Alexandrescu. Straduindu-se "sa puna în 
joc", sa lege şi sa armonizeze, din unghiul teatrului din 
acel moment, intentiile autorului, specificul epocii şi sa 
exploreze pamântul cel mai ferm (cu text, context, 
mentalitati şi subtext; cu farmecul dialogur i lor ş i  
scânteierile replicilor; cu didascal i i le  concise, dar 
hotarâtoare privind atitudini, intonatii, ritmuri) - Sica 
Alexandrescu ne-a lasat cele mai închegate şi aş zice chiar 
proeminente ca soliditate, unitate şi omogenitate 
"restituiri" creatoare ale întregului ciclu al comediilor 
importante. Argumenteaza in acest sens şi "Caietul de 
regie" coautor Radu Beligan), marturii elocvente ale unei 
munci serioase şi l ips i te  de conces i i ;  memori i l e  
interprctilor; cronicile vremii; succesele turneelor peste 
hotare şi, mai ales, teatrul filmat. 

Si ca Alexandrescu, om cu vasta experienta, obsedat 
de teatru şi fascinat de modelele şcolii franceze, dar dornic 
sa tina pulsul cu epoca, sa inteleaga, deci, şi ceea ce avea 
mai temeinic şi convingator metoda lui Stanislavski (chiar 

daca - model impus de consilierii sovietici ' )  tin ca justa 
masura între vocea operei şi intuitiile sale artistice. Si 
cred ca nu s-a vorbit suficient de concludent despre 
performanţele sale întru originală stilizare. Dupa cum 
nu s-a observat destul tenacitatea cu care, dczvoltând, 
fara indoiala, vâna satirică a clasi cului  - Sica 
Alexandrescu a refuzat orice distorsionare ideologica şi 
cu atât mai mult orice actuali zare. (Asta în timp ce gazetari 
- portavoce a propagandei - îl asociau pe Caragiale . . .  
Ţelurilor luptei antiimpcrialistc') Revenind la  stilizarea 
în cheie realistă (nicidecum realist - socialista): în 
montarilc Nationalului dintre septembrie 1 948 şi februarie 
1 952, Sic a Alexandrescu respecta datele venite din 
faimosul simt de observaţie al autorului "Momentelor şi 
schitclor" (al carui spirit îl "reinvia" apelând şi la memo
ria documentelor de epoca!) .  

Pornea, ca scriitorul, de la natura, dar era preocupat, 
în egala masura, de puterea de sinteza a maestrului - în 
recrearea artistica a vietii, - de ideile forta ale operei. Era 
atent la plamada sociala a eroilor (condiţiona ta de origine, 
apartenenta de clasa, stare civila, mediu). Punea în 
evidenta efectul tcmpcramcntclor şi al psihologiilor 
asupra tipurilor umane. Conligurând dominante morale, 
el urmarea tribulati ile personajelor între mize ori pasiuni 
reale şi veleitati ridicole; între slabiciuni şi vanitate; între 
sinceritate şi spirit de tranzactionare; între autenticitate 
şi iluzii sau aparente. Lua în serios acel "vad enorm şi 
simt monstruos", despre care Paul Zarifopol susţinea ca 
exprima metoda artistica a lui nenea Iancu. Copia dupa 
natura era remodelata printr-o atent supravcgheata 
"caricare" (a la Jiquidi), caricaturizarca cvitând atât 
başcalia, cât şi hiperbola, monstruosul, ori fantasticul. Dar 
maestrul evita paiatele şi "papusile mecanice". Insista, c 
drept, pe evidentele satirci politice şi pc efectele sarcastice 
şi pamfletare ale celui ce spunea: "Îi urasc, ma!" Nu uita, 
însa, efortul de obiectivare al moralistului clasic, atent la 
trairi etern umane, dincolo de conjunctural. Fructifica 
sagace "perdaful ironiei" nu o data corozive, ori farmecul 
unui umor suculent, placerea paradoxurilor şi gustul 
contrastelor, fara a ignora posibilele ambiguitati. Ţinea 
cumpana ideala între urgenta subiectului, a intrigii şi 
paradigma relatiilor. Stapânea admirabil inlantuirea 
situatiilor; dubla forta partiturii dialogatc, magistral 
executate cu expresive solutii de teatru non verbal (jocul 
privirii, dinamica mişcarii, pantomima, greutatea pauzei ,  
intrari şi caderi de cortina de mare efect etc.) 

Suprem panaş, spectacolele "lui Sica" s-au asociat 
unor surprinzatoare şi de neuitat creaţii ale unor actori 



În acest an, in care se împlinesc 1 60 de ani de la naşterea 
sa şi comemoram un secol de la moartea lui 1. L. Caragiale 
- singurul concurent al sau, ca geniu al comediei româneşti, 
ramâne viata insaşi. Ceea ce se întâmpla, ceea ce ni se 
întâmpla, ceea ce traim, in zona manifestarilor publice şi 
politice, "bate", iata, şi teatrul. 

O atare afirmaţie despre opera marelui nostru clasic 
constituie, recunosc, o mare platitudine, ş i  inca una 
"coborâtoare" (caci autorul Scrisorii pierdute şi  al 
Nllpastei ne-a lasat o arta de inalta escntialitate 1 )  Dar ea 
reprezinta, totodata, un adevar incontestabil. 

Iata, chiar în clipa in care scriu aceste rânduri, o 
ancheta facuta pc strada reproduce insistent blestemata 
analogie a starilor de acum peste o suta treizeci de ani cu 
realitati de azi - oamenii invocând ba penibilul, falsitatca 
şi agramatismul unor discursuri parlamentare şi lipsa de 
obiectivitate a mass-mediei, ba tensiuni privind alegerile 
şi neliniştitoarea chestiune a lui "cu cu cine votez", ba 
obsesia devenita tiranica a relatiilor cu ... Europa (care-i 
urmarea şi pe eroii lui nenea Iancu, chiar în vremuri în 
care nu existau nici UE, nici zeul F.M.I.). Şi daca evoc 
aceasta apreciere devenita loc comun, o fac pentru ca 
disting in glasul celor intervievati - nu doar surpriza şi 
admiratia fata de vocatia profetica a lui Caragiale 
(considerat cândva "un strain", un "ultim ocupant fanariot, 
rau intenţionat şi incapabil să inteleaga specificul national 
românesc şi directiile devenirii noastre). Referindu-se la 
Caragiale diverşii interlocutori exprimau bucuria secreta 
a triumfului spiritului (spiritul lui Caragiale, dar şi spiritul 
lor, ca sa zic aşa, propriu şi personal) asupra presiunilor 
materiale şi a fundaturilor ciclice ale istoriei. 

Permanenta a repertoriilor de mai bine de şase decenii 
- creatia dramatica, restrânsa, e drept, la patru comedii 
demne de luat în seama şi o exceptionala drama - este 
chiar la acest inceput de secol al XXI-lea, o prezenţa 
necesara şi autoritara. O alegere devenita imperativa prin 
adevarul omenesc, prin latura vizionara, şi, nu în ultimul 
rând, prin valorile sale artistice - sub semnul râsului 
provocator şi eliberator. 

Nu exista institutie de spectacole care sa nu aiba în 
repertoriu şi sa nu anunte in aceasta stagiune noi şi noi 
premiere Caragiale (inclusiv adaptari, prelucrari dupa 
momente şi schite, nuvele, pamflete, articole politice ori 
chiar poezii umoristice). Şi nu exista National care - cu un 
un anume efort organizatoric - sa nu poata actualiza 
integrala operei dramatice. 

Referindu-se la Caragiale, un subtil boier al mintii 
evoca întâlni rea din adolescenta cu 1. L. Caragiale ca pe 
un moment determinant pentru spiritul sau. Elogiind 
"inteligenta radicala" şi "spiritul socratic al clasicului", 
calitati ce au făcut din râs un fenomen cathartic, 
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Comediile • provocări ale " operei deschise" 

Alexandru Paleologu, caci despre el este vorba, observa 
şi neaşteptata sensibilitate la Insolit - abisal, absurd şi 
fantastic a "raisonneur"- ului, dar insista, asemenea lui 
Calinescu, - pe superioritatea moralistului asupra 
satlrlculul. Eseistul nu ezita, in consecinta, sa-I apropie 
pe Caragiale de Moliere, Aristofan, Rabelais, Cervantes 
şi chiar sa il situeze in filiatia lui Montaigne. 

Nu ştiu daca cel mai mare dramaturg român a fost o 
revelatie de aceeaşi intensitate şi anvergura pentru 
creatorii români de teatru, producându-le şocuri, -
"comotii" la fel de "ametitoare". Nu ştiu daca a devenit 
pentru ci "figura tutelara". Cert, multi şi-au facut din 
abordarea pieselor lui o profesiune de credinta, o piatra 
de incercare, un titlu de legitimare şi de glorie personala. 

Ma voi opri in rândurile care urmeaza asupra câtorva 
spectacole de referinta. nebanuite ferestre spre opera şi 
noi punti întinse intre litera comcdiilor ş i  spectatori. 

Reverenţă pentru Sicli Alexandrescu 

Modelul princeps al spectacolelor Caragiale a fost, 
cum ştim, cel propus de dramaturgul însuşi, (care avea 
mai mult de "Câteva pareri" despre cum nu trebuie jucat 
teatrul şi o vasta experienta acumulata, fie ca sufleor, 
copist, traducator, fie - e drept, pentru scurta vreme!-, ca 
director al Nationalului). Repeta cu actorii şi interpreta el 
însuşi toate rolurile. Îl preţuia in mod deosebit pc un Iancu 
Brezianu sau un Ion Niculescu (pentru el - ideal 
Catavencu!). 

Dintre toate spectacolele Caragia le ,  cele mai 
importante prin dorinta (evident, in mare parte utopica' )  
de  a se înscrie şi de  a duce mai departe traditia au fost 
cele ale lui Sica Alexandrescu. Straduindu-se "sa puna în 
joc", sa lege şi sa armonizeze, din unghiul teatrului din 
acel moment, intentiile autorului, specificul epocii şi sa 
exploreze pamântul cel mai ferm (cu text, context, 
mentalitati ş i  subtext; cu farmecul dialogurilor şi 
scânteierile repl icilor; cu didascal i i le  concise, dar 
hotarâtoare privind atitudini, intonatii, ritmuri) - Sica 
Alexandrescu ne-a lasat cele mai închegate şi aş zice chiar 
proeminente ca soliditate, unitate şi omogenitate 
"restituiri" creatoare ale întregului ciclu al comedillor 
importante. Argumenteaza în acest sens şi "Caietul de 
regie" coautor Radu Beligan), marturii elocvente ale unei 
munci  serioase şi l ipsite de concesi i ;  memori i l e  
interpretilor; cronicile vremii ;  succesele turneelor peste 
hotare şi, mai ales, teatrul filmat. 

Sica Alexandrescu, om cu vasta experienta, obsedat 
de teatru şi fascinat de modelele şcolii franceze, dar dornic 
sa tina pulsul cu epoca, să inteleaga, deci, şi ceea ce avea 
mai temeinic şi convingator metoda lui Stanislavski (chiar 

daca - model impus de consilierii sovietici') tinea justa 
masura intre vocea operei şi intuitiile sale artistice. Şi 
cred ca nu s-a vorbit suficient de concludent despre 
performantele sale intru originală stilizare. Dupa cum 
nu s-a observat destul tenacitatea cu care, dczvoltând, 
fara indoiala,  vâna satirica a clasicului  - S ica  
Alexandrescu a refuzat orice distorsionare ideologica ş i  
cu  atât mai mult orice actuali zare. (Asta in  timp ce  gazetari 
- portavoce a propagandei - il asociau pc Caragiale . .  
Ţelurilor luptei antiimpcrialistc ' )  Revenind la stilizarea 
în cheie realista (nicidecum realist - socialista): in 
montarilc Nationalului dintre septembrie 1948 şi februarie 
1 952, Sica Alexandrescu respecta datele venite din 
faimosul simt de observaţie al autorului "Momentelor şi 
schitclor" (al carui spirit il "reinvia" apelând şi la memo
ria documentelor de epoca! ). 

Pornea, ca scriitorul, de la natura, dar era preocupat, 
în egala masura, de puterea de sinteza a maestrului - in 
recrearea artistica a vietii, - de ideile forta ale operei. Era 
atent la plamada sociala a eroilor (conditionata de origine, 
apartenenta de clasa, stare civila, mediu). Punea in 
evidenta efectul tcmpcramentelor şi al psihologiilor 
asupra tipurilor umane. Con figurând dominante morale, 
el urmarea tribulatiile personajelor intre mize ori pasiuni 
reale şi ve lei tati ridicole; intre slabiciuni şi vanitate; intre 
sinceritate şi spirit de tranzactionare; între autenticitate 
şi iluzii sau aparente. Lua in serios acel "vad enorm şi 
simt monstruos", despre care Paul Zarifopol sustinca ca 
exprima metoda artistica a lui nenea Iancu. Copia dupa 
natura era remodelata printr-o atent supraveghcata 
"caricare" (a la Jiquidi), caricaturizarca evitând atât 
başcalia, cât şi hiperbola, monstruosul, ori fantasticul. Dar 
maestrul evita paiatele şi "papuşile mecanice". Insista, c 
drept, pe evidentele satirci politice şi pc efectele sarcastice 
şi pamfletare ale celui ce spunea: "Îi urasc, ma'" Nu uita, 
insa, efortul de obiectivare al moralistului clasic, atent la 
trairi etern umane, dincolo de conjunctural. Fructifica 
sagace "perdaful ironiei" nu o data corozive, ori fannecul 
unui umor suculent, placerea paradoxurilor şi gustul 
contrastelor, fara a ignora posibilele ambiguitati. Ţinea 
cumpana ideala intre urgenta subiectului, a intrigii şi 
paradigma relatii lor. Stapânea admirabil inlantuirea 
situatiilor; dubla forta partiturii dialogatc, magistral 
executate cu expresive solutii de teatru nonverbal (jocul 
privirii, dinamica mişcarii, pantomima, greutatea pauzei, 
intrari şi caderi de cortina de mare efect etc.) 

Suprem panaş, spectacolele "lui Sica" s-au asociat 
unor surprinzatoare şi de neuitat creaţii ale unor actori 
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maturi (majoritatea- consacrati) care s-au întrecut pc sine 
la Şcoala Caragiale - creata de Sica. Multe dintre 
performantele lor au ramas modele de neatins pâna azi, 
devenind, prin trecerea timpului, şi mai impresionante. 
Aşa au fost Al. Giugaru (Trahanache), Grigore Vasiliu 
Birlic (Brânzovenescu, Dandanache, Cracanel), Costache 
Antoniu ( Cetateanul turmentat), Ion F in teşteanu 
(Caţavencu), Marcel Anghelescu (Pristanda), Elvira 
Godeanu (Zoe) etc. 

Descatuşarl ale Imaginarului critic 

Montarile în linia lui Sica Alexandrescu au ţinut 
pasul, au consonat cu cele mai autoritare interpretari ale 
comentatorilor literari - Maiorescu, Ibraileanu, Şerban 
Cioculescu, Paul Zarifopol, Pompiliu Constantinescu etc. 
Începând cu "D-ale carnavalului" al lui Lucian Pintilie 
din 1 960, relaţia se schimba. Oamenii de teatru devin, ci, 
pentru o vreme, deschizatorii de drum ai unor lecturi 
inedite, mai libere şi chiar desprinse de ceea ce pâna atunci 
părea (ca sens, ca miza, ca tinta) verticala, forta de 
gravitaţie a fiecărei lucrari. Respingând constrângcri 
textuale şi forţând chei de acces semantic şi expresiv -
slujitorii scenei inaugureaza, deci, lectura lui Caragiale -
ca "opera deschisa". O opera ce se desăvârşeşte, se 
modemizeaza şi se actualizeaza în procesul receptarii -
impl icând în joc şi intu i t i i l e  creatorului scenic 
contemporan, dar şi sensibilitatea şi mentalul modificat 
al publicului acestuia. Analiza genezei, a intenţiilor 
mărturisite sau presupuse ale autorului, analiza modelelor 
lui posibile trec pe plan secund. Dominante devin liniile 
de forta ale valori zarii artei prin prisma unor idei - revelatii 
mai noi (despre om şi societate), a unor noi curente literare 
(împărtăşite şi de creatori scenici şi de spectatorii lor). 
Este vorba de o tendinta care va fi dusa la rândul ei mai 
departe de noua generaţie de eseişti, ce va aparea dupa 
1960: Şt. Cazimir, Maria Voda Capuşan, Ion Constantinescu, 
Al. Calinescu, B. Elvin, Mircea Iorgulescu, Ion Vartic, 
Florin Manolescu - care au urmarit pasionant jocurile cu 
mai multe strategii ale scriiturii dramatice. 

Imaginarul creatorilor scenici remodeleaza stilurile 
originare, resemantizeaza ţesătura conflictuala, disting noi 
metafore generalizatoare, construiesc alte contexte, 

dezvăluie nebanuite subtexte, exploreaza în adâncimi ce 
pareau atributul altor genuri (şi altor "genii"), dezvăluie 
noi esenţe umane, leaga manifestarile  exterioare de 
rabufnirile subconştientului. Se modifica ritualurile 
codului realist .  Se stabilesc inc i tante metafore 
generalizatoare care fac referire la condiţia umana sau la 
cea specific balcanica. 

Se cauta "formele fara fond"- de care se fac vinovaţi 
"Miticii", dar mai ales la nivel instituţional, cadru 
hotărâtor în determinarea trairii inautentice, alienate, 
kitsch a oamenilor. 

Si mai neaşteptat: se întrezăreşte un orizont metafizic, 
grav, chiar acolo unde parea a se provoca un râs dezinvolt 
şi nepăsător. Şi se insista pe un Caragiale, părinte al lui şi 
al teatrului absurdului dezvoltat de Eugen Ionescu. 

Se destructureaza postmodern ţesătura textuala 
elaborata, se ştie, cu atâta osârdie de "urechea absoluta" 

şi "ochiul de Argus" al lui Caragiale. 
Se găsesc temeiuri pentru drepturile unei fantezii 

libere de orice constrângeri. Caragiale sufera efectele unor 
"reteatralizari"- dezlanţuiri ale unui imaginar histrionic, 
dar mai ales ale unui imaginar ludic şi reflexiv - hranit de 
crizele omului din secolul XX. 

Asistam la o largire a realismului, ca un prim pas 
atenţia mutându-se de la indivizi şi tipologii la tare ale 
sistemelor social-politice. Asistam la supravoltarea trairilor 
şi la up-gradarea mizelor conflictuale - în registrul 
motivatiilor raţionale, dar şi al celor iraţionale. Se 
descopera reversul grav, substanţial al s i tuaţii lor 
convenţionale. Se accentueaza viziunea pesimista, 
repetitiva, ciclica (acel happy-end - de fapt jalnic!) Se 
amplifica tabloul puterii şi cronicitaţii Raului. 

Apar într-un chip aproape manierist zeci de deformari 
naturaliste (mediul mahalalei - ca o cocina, ca o cloaca 
sordida şi promiscua), dar şi zeci de deformari, sub semnul 
caricaturizarii grotescului vesel sau hâd şi amar al 
burlescului şi al monstruosului. 

N-au lipsit nici transpuneri mai graţios - salonarde, 
atinse de gratie şi de o anume poezie a trairilor ş i  
sentimentelor - elegant stilizate coregrafie. 

Cu deosebire percutanta (chiar daca discutabile!) au 
fost convertiri ale aparentelor comicului caragialean în 
esenţe ale unui tragism existenţial neobişnuita O noapte 
furtunoasa a lui Alexa Visarion (Odeon, 1 979) traducea 
scenic brutal, tl!ra prea mari preambuluri, efectul de tornadă 
distrugatoare şi înjositoare al Dragostei şi Puterii şi ridica 
la rang central metaforele urâtului şi cenuşiului vidului 
sufletesc şi lipsei de orizont existenţial, sau ale mistificarii 
umane culminând în neagra alienare. 

O propunere interesanta şi tot extrema - tatonând şi 
tranzitând jaloane tradiţionale şi "limite" a fost şi cea a 
lui Felix Alexa. O noapte furtunoasa (de la Naţional, 
2002) încerca sa reînvie piesa făcând abstractie de pitoresc 
şi de specific local, ori de parfum de epoca. Cu alte cuvinte, 
regizorul voia sa îl scoata pe Caragiale din ceea ce un 
cineva numea expresiv: "fundatura nationala" şi, astfel, 
sa îl restituie direct universalitaţii. Urmăream, cu acel 
prilej, de specific temporal şi etnic într-un cadru neutru, 
denudat de repere casnice, un text Caragiale ca şi cum am 
fi ascultat o piesa de Molii:re sau Marivaux, atenţi cu 
deosebire la general uman sau la etern uman. 

Lucian Pintilie şi D 'ale carnavalului 

Multe semne şi soluţii erau neaşteptate în montarea 
Caragiale de la Bulandra, realizata în 1 966 de Lucian 
Pintilie (un regizor de 33 de ani care provocase vigilenta 
puterii cu Proştii sub clar de luna, de Teodor Mazilu, şi 
care glosase cu personalitate în chip polemic faţă de 
rigorile acceptate ale  real ismului  teatral ) .  D'ale 
carnavalului fusese pâna atunci considerata de critica o 
farsa minora, tributara convenţiilor speciei şi perceperii 
frivol-ludice a unor aventuri amoroase. Surpriza 
metamorfozei de mesaj şi carat estetic începea, la 

Bulandra, chiar cu metafora conţinută de imaginea sce
nica. Scenografii Liviu Ciulei şi Giulio Tincu aşezau pe 
un plan înclinat frizeria lui Nae Girimea, mobilând-o cu 
un brie a brac de piese uzate, lungul burlan al unui godin 
("incalzire centrala"! )  intersectându-se cu o frânghie cu 
rufe puse la uscat. Tot cei doi au imaginat, pentru tabloul 
balului mascat, un loc trist poleit silnic şi de un colorit 
strident. Un areal care devenea, in iureşul cautarilor 
frenetice şi al identificarilor mereu eronate (îngreunate 
de schimbarile de costume, polinez, turc, cazac, domino 
etc.), un spaţiu al unei libertati funambuleşti, o cioacă a 
unor pasiuni ce frizau nebunia şi absurdul. Surpriza 
originalitaţii continua cu personajele care îşi tradau 
şocant, fara pudoare, deopotriva pasiunile şi inconştienţa, 
l ichel ismul sau naivi tatea. În general pi torescul 
caracterelor se subordona unei tipologii existenţiale 
sumbre. Rangul social - şi aşa foarte modest - era binişor 
coborât. Se miza (tendinta inca exacerbata în filmul De ce 
trag clopotele, Mitica?) pe o intensificare a mizerabilismului, 
a urâtului ,  a promiscuitatii mediului, mentalitati lor, 
gesturilor. Eroii erau zugravi ţi în tuşe puternice şi tari. În 
dezinvoltura sau în patetismul manifestarilor interprctilor 
se strecurau, voit, multe note discordante, stridente. Jocul 
lor, ce dezvolta efectele minciunii, înşelătoriei, sau ale 
plasarii în imaginar ar fi recomandat personajele mai 
degraba ca ridicole şi chiar groteşti. Dar în partitura 
tradiţional comica, apareau inflexiuni de sfârşeala şi 
disperare care trimiteau în chip neaşteptat la o drama 
autentica şi profunda (chiar daca atinsa, subminata de 
kitsch). De neuitat în acest sens Gina Patrichi - Mita 
Baston, nu doar vajnica republicana, ci şi patetica femeie 
tradata, parasita, ce-şi exterioriza suferinta prabuşindu-se 
şi zvârcolindu-se "la podea". Dar cine ar putea fi uitat, 
dintr-o distributie ce reunea pe Octavian Cotescu (Nae 
Girimea), Toma Caragiu (Pampon), Marin Moraru şi, apoi, 
Grigore Vasiliu Birlic (Cracanel), Rodica Tapalaga (Didina 
Mazu), Ştefan Banica (Iordache) şi Aurel Cioranu 
(Catindatul) în compoziţii cu minunate aparitii, detalii 
concrete şi faconda comica de splendida bravura? 

Textul - restituit fidel - devenea rampa de lansare a 
unei dezvoltari de sarcasm modem; al unei judecaţi mo-



rale �i condamnari nemiloase a puterii oamenilor de a se 
iluziona �i de a tri�a, autodistrugându-se. 

Prin ei, Pintilie insista, dincolo de convenţiile speciei, 
dincolo de sarabanda de obicei vesela �i, pe moment, 
eliberatoare, a jocului de maşti, dincolo de încurcaturi 
hazlii �i confuzii amuzante, pe altceva: pe disperarea 
implicarilor vitale, pe abisul angajarilor pasionale, pe 
tensiunea încle�tarilor conflictuale. 

Regizorul modifica percepţia realului, refuzându-se 
stilizarilor manieriste �i apelând la o lupa ce aducea o 
infuzie de autenticitate, redescoperea concretul, dar, 
totodata, marea �i deforma. La nivelul cel mai de sus, 
metafora lui D-ale carnavalului tragea cortina pesimist 
�i sceptic de pe un tablou al condiţiei umane de oriunde. 
Era vizat însa, mai ales, blestemul unei condiţii de viaţa 
naţionale, grevate de practici �i mentalitati  de 
inconsistenţe balcanice şi minciuni. Un univers de 
incon�tienta şi minciuna, un univers însufleţit de oameni 
cu o existenţa gaunoasa, falsificata, bazata pe marunta 
manipulare şi, totodata, teribil de veleitara. Un univers al 
unor implicari temperamentale puternice deturnate în 
absurde accese de violenta în acele manifestari de 

"nemaipomenita feroci tate" (pe care le comenta �i Eugen 
Ionescu atunci când se referea la universul lui Caragiale.) 

Scrisoarea pierdutiJ a lui CI ulei 

Sunt tentata sa situez spectacolul lui Liviu Ci ulei cu 
Scrisoarea pierduta ( 1 972- Bulandra) în descendenta 
lui Si ca Alexandrescu. A� avea dreptate daca ma gândesc 
la verosimilitatea tabloului realist, la organicitatea şi 
unitatea ansamblului, la masura şi gustul ce au prezidat 
îndrumarea jocului actoricesc. Aş comite o grosolana 
eroare daca n-aş insista pe marca pusa de regizorul arhitect 
şi scenograf, pe imaginile de ansamblu, bogate în detalii, 
inspirat orchestrate nu doar plastic, ci şi dinamic şi ritmic; 
daca n-aş aminti de adevarul situaţiilor de viaţa şi al 
relaţiilor şi, mai ales, de galeria personajelor de un relief 
aparte şi cu un intens pigment umoristic şi ironic. !ata-I 
pe Toma Caragiu, un impozant elegant şi temperamental 
Tipatescu, tradând, totuşi, o extracţie cazona. !ata-I pe 
prefect incapabil sa se concentreze, de enervare, şi ieşindu-şi 
din sari te. !ata-I pe acest amorez, "încliftat", în costum la 
doua rânduri şi pastrând distanţa ceruta de aparente fata 
de nevasta lui Trahanache - încercând, cum ştim, sa ţina 
piept deciziilor amantei, ba chiar, propunându-i sa fuga 
împreuna. Şi, iata-!, rostind cu ochii mari ţi şi parca ruşinos 
acel Zoe, de neuitat, întâi şoptit, apoi repetat din ce în ce 
mai tare cu o voce alunecând (pe câteva tonalitati) şi umil 
- rugatoare, venita progresiv din strafunduri, o voce ce 
capata în cele din urma inflexiuni instinctuale lubrice: 
Zoe, Zoe, Zoe ! !  

Or  iata-! pe  Dandanache, adica pe  Ciulei însuşi 
intrând în scena cu capul acoperit cu un fel de casca de 
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motociclist sau pilot de avion şi înveşmânta! într-un "dust
coat" (care îl putea proteja de intemperii, dar nu şi de 

"clopoţei" ' )  O apariţie din alta lume. Un om "vechi", o 
specie de inrait bizantinism şi balcanism lipicios, moale, 
dar tenace, ambiguu (chiar şi sexual) şi mai ales bizar. 

Perla coroanei montarii lui Liviu Ci ulei ramâne însa 
tabloul final, asupra caruia vom reveni. 

Radacini seculare şi stilizari postmodern• 

Campion absolut (ca numar), dar şi maestru (ca 
valoare) al transfigurarilor lui D'ale carnavalului - Valeriu 
Moisescu s-a simţit atras de aceasta piesa ca oglinda a 
destinului, a structurii, a mentalitatii unei societati. O 
oglinda maritoare care avea şi pastra darul de a stimula 
râsul - când amuzat, relaxat, când sarcastic acuzator. 

Cu o libertate neaşteptata şi cu � inventivitate de 
invidiat - Moisescu a creat bogate şi viu mişcate tablouri 
de epoca. Le-a populat cu personaje puternice, capabile 
uneori "sa concureze starea civila.", nu o data., însa, fapturi 
c launeşti,  burleşti, groteşti ,  amintind de idealul 
supermarionetei lui Meyerhold. A facut din jocul maştilor 
procedeu de tipizare. S-a dovedit neîntrecut in orlogeria 
comicului de acţiune. A detunat cu haz molipsitor 
situaţiile, exacerbând cu deosebire lanţul încurcaturilor 
provocate de disimulare şi amplificate de travestiurile din 
vremea carnavalului. A dezvoltat ironic simbolismul 
detaliilor de ambianta şi caracterul prietenos sau nabadaios 
- ostil al obiectelor delabrate sau kitsch. A descoperit 
talente interpretative şi a descatuşat nebanuite energii 
actoriceşti, stimulând placerea improvizaţiei, sub semnul 
adevarului uman, dar şi al stilizarilor în apa tare ce 
trimiteau la forme ale teatrului popular şi ale commediei 
de li 'arte. A ritmat ameţitor, dezvoltând neaşteptate acţiuni 
fizice, scene mute şi pantomime - sarabanda cautarilor, a 
urmariri lor şi a identificarilor; reacţiile pacalitorilor veşnic 
pacaliti; iureşul fugilor şi al încaierarilor ce sfârşeau 
contondent în proaspete baston ade. A cultivat cu discreţie, 
dar eficient, aluzia în contemporaneitate. A facut sa 
explodeze vulcanic comicul de l imbaj: retorica 
onorabilitatii prezumtive, gaunoşenia verbiajului poli
tic, emfaza ridicola a platitudini lor; surpriza nonsensurilor 

"vândute" ca perle de înţelepciune paremiologica; hazul 
laitmotivelor şi impulsul cuvintelor-semnal, suculenta 
paradoxurilor verbale. 

În decursul celor peste cinci decenii în care a explorat 
cu rabdare şi mereu efervescent pe Caragiale (inclusiv pe 
cel din proza scurta), Moisescu a semnalat în adâncurile 

"oglinzii" pe autorul esenţelor tari � i  eterne, pe vizionarul 
profetic al mecanismelor unor îndoctrinari de tot felul şi 
al simptomelor alienarii - disimulate prin agitaţie frenetica 
exces de conviviabilitate - inepuizabila logoree. Şi nu în 
ultimul rând: mugurii instalarii unei iremediabile crize 
generatoare de haos şi nebunie. 

De la satira la contestatie şi provocare politica 

Satira "moravurilor oligarhiei", a monstruoasei 
coal iţii burghezo-moşiereşti (sa trecem peste faptul ca 
aceste expresii au fost compromise prin supralicitare, în 
vremea proletcultismului ! )  ramân puternice centre 
iradiante, vârfuri de lance în transpunerea - "restituirea" 
sau actualizarea comediilor. 

Regizorii ultimei jumatati de veac au folosit analiza 
critic !ucida a maestrului ca revelatoare a unor practici 
deopotriva "de odinioara" şi "de aici şi de acum". Sursa 
cea mai suculenta şi vulcanica ramâne, desigur, O 
scrisoare pierduta, explorare bogat ramificata şi lipsita 
de menajamente a formelor deviante luate de actiunile �i 
mai ales de pasiunile politice; incultura, conformismul, 
servilismul şi (sau) incultura, velcitarismul ce faciliteaza 
influenţarea pâna la orbire şi înregimentare, gregare a 
conştiinţelor individuale; spiritul tranzacţional (de care 
vorbea Pompiliu Constantinescu), primatul egoismului 
îngust asupra reperelor morale şi intereselor colective; 
schimbarea fara scrupule a partidelor şi factiuni lor, toate 
"o apa şi un pamânt

"; recursul fara de mustrari la 
"machiaverlâcuri" (chiar atribuite eronat "nemuritorului 
Gambetta"); recursul la arma retoricii mânuite de 
demagogi cu voluptati histrionice �i inflexiuni latrans" 
jonglari inepte cu idei şi teorii de ultima ora nedigerate s i 
talmaci te aberant. Ramâne de neuitat, astfel, sub semnul 
lui "Pupat toţi Piata Endependenţii"- scena banchetului 
electoral din finalul Scrisorii pierdute a lui Ci ulei, când 
Cetaţeanul, desigur turmentat, aflat în gramada, toasteaza 

"în cinstea Coanei Joiţichii . . .  ca e dama buna"; când 
Pristanda constata binefacerile sistemului constituţional 
("Curat constituţional"). Acea fraternizare cu urale 
tunatoare, cu ritmuri de marş interpretat con brio, dar 
deturnat rapid cu mai vesele ritmuri populare de hora şi 
sârba - lautarii fiind mereu aproape, acea atmosfera în 
care clinchetul cupelor de şampanie se amesteca efluviile 
fumului şi mirosului de mititei care invada (la propriu) 
sala . . .  O concludenta metafora a faptului ca adeziunile 
trec prin stomac şi mai ales a "fripturismului" general. 

"Din aceasta nu veţi putea ieşi!" 

Filonul sarcasmului politic a fost însa amplificat şi 
in celelalte comedii. Aşa, de pilda, manipularea prin presa, 
prestigiul otravit al ideologiei mincinoase, rezonanta 
frazeologiei patriotarde şi nonconformiste ori prestigiul 
modelelor de viaţa inaccesibile şi receptate deformat, au 
capatat o rezonanţa sporita în multe transpuneri ale 
comediei O noapte furtunoasa, (prevalând asupra temei 
"onoarei de familist"). Este elocventa, în acest sens, 
greutatea capatata de scena citirii "editorialului

" din 
"Vocea patriotului naţionale" şi eforturile hermeneutice 
ale lui lpingescu, cel care cu binevoitoare superioritate, 
îşi explica şi îi explica lui Jupân Dumitrache, într-o para
digma insistent gastronomica şi fomista ce inseamna 
"moratoriu" (cu "lege de muraturi") şi etimologia 
"sufragiu universal" de la "sufragerie" . . .  Din acelaşi unghi, 
Rica Venturiano devine din "fante de Obor", mai ales un 
periculos demagog. Efectele otravitoare ale presei şi ale 
ideologiei politice, sau cele ale unor informaţii "a la 
Caracudi"- au devenit şi axul citirii lui Conu' Leonida 
faţa cu reacţlunea şi a explorarii filonului de absurd din 
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teatrul lui Caragiale. Leonida este, cum s-a observat, 
personajul cel mai cultivat şi, totodata, cel mai prost şi 
mai inept -jalnic "prizonier al teoriei"- despre cum devine 
cu republica sau cu revoluţia, cum apare fandaxia, cum 
va da statul la toţi o leafa - "başca pensia" etc.). Şi nu 
întâmplator, în decor, alaturi de obiectele dintr-o casa 
batrâneasca de mahala îşi fac adesea apariţia mormane de 
jurnale în care Leonida ... se pierde sau "se ingroapa". 

Şi mai spectaculoasa a fost fructificarea mizelor 
operelor originare pentru o faţişa contestatie politica. 
Semne ale acestei atitudini: trimiterile la atotputernicia 
cabinetului 2 - prin Zoe care facea şi desfacea toate 
jocurile; insistenta nu doar pe contondenţa argumentelor 
folosite de organele administrative şi ale poliţiei, ci şi pe 
cea a violenţei împinse pâna la crima a potentaţilor (aluzie 
posibila la anii primelor alegeri de dupa razboi, ori la cei 
ai colectivizarii forţate) .  Astfel, într-o montare, 
Catindatului caruia i se scosese, deja, cu ferocitate 
"ma.seaua nevinovata" era chiar suprimat, asasinat - intr-un 
"meleu" al în fruntarii electorale. Din alt unghi actualizant: 
într-o versiune scenica de la Râmnicu-Vâlcea, se dezvolta 
tema supravegherii secrete. (Simbolul instituţiei "ochii şi 
urechile" era concretizat într-un valet stilat, jucat în 
travesti de o tânara femeie, personaj mut, care asculta tot 
ce se întâmpla, verifica şi înregistra tot ce se întâmpla în 
spatiul respectiv - public sau privat, colectând cu grija 
informaţii, scrisori şi înscrisuri etc.) 

De neuitat,  chiar din unghiul contestatiei 
provocatoare, ramâne însa "Scrisoarea pierduta" a lui 
Mircea Cornişteanu. Îmi amintesc şi acum amestecul de 
teama, ba chiar frica - pentru cei de pe scena şi pentru 
mine ca simplu spectator - cu care am urmarit turneul 
Naţionalului din Craiova la Bucureşti. Era în iarna lui 
'89- pe un frig polar, - ce patrundea şi în sala. Dar daca 
exista ceva care sa îţi înghete sângele în vene, era riscul 
asumat de creatori şi transferat şi asupra martorilor pasi vi 
la ceea ce se întâmpla pe scena. Voi evoca, desigur, finalul 
- cu petrecerea electorala somptuoasa. Locul ei de 
desfaşurare: curtea spatioasa şi ingrijita a reşedinţei 
prefectului, spatiu înconjurat de cladiri noi şi protejat de 
intemperii . . .  Dincolo, în strada prost luminata se 
declanşase, însa, brusc, chiar în momentul culminant al 
petrecerii - o ploaie torentiala ... În ciuda ei, ca imobilizata 
de un blestem, mulţimea alegatorilor, ramasa sub câteva 
umbrele, gloata pestrita şi informa, continua sa priveasca 
(nu atât din curiozitate, cât cu resemnare sau, poate, 
acuzator) libaţiile prefectului, ale lui Trahanache, ale 
alesului de la centru ... O contemplatie de dupa barele 
grilajului de fier al gardului ce înconjura vila, ce puteau 
figura şi barele groase ale unei celule ale unei puşcarii . . .  
Apoi felinarele s-au stins . . .  Ş i  s-a instalat domnia 
Întunericului . . .  

Eplgonl ş i  moftangll 

Dupa ce v-am purtat pe câteva vârfuri spectaculoase 
simt nevoia sa va semnalez (fie şi numai în numele rabdarii 
fara de margini cu care am urmarit, în activitatea mea de 
critic, zeci de experienţe chinuite şi chinuitoare) şi varii 
"prapastii". Numeroase - ca dupa un seism al culturii şi al 
sanatatii spiritului! Ma refer la o pletora de spectacole 
"caznite", iritante şi mai ales plictisitoare şi stupide - prin 
manierism sau prin "libertate" de doua parale. Spectacole 
"de nedigerat" oricât de deschis la minte şi lipsit de 
prejudecati (textuale, teatrale sau morale) ar fi. Şi oricât 
de ... incomensurabil simţ al umorului şi al reperelor ai avea! 

Vrajiti de prestigiul noilor modele şi îndeosebi de 
cel propus de spectacolul lui Pintilie - nu puţini regizori 
(din diferite generaţii) I-au calchiat şi vulgarizat grosolan 

r--------------------------------------------------------------------------------, � 

� 
ce 

::;; ::: :.: 
] �------------------------------------------------------------------------------� � 

- prin repetiţie şi degradare. Ceea ce la "maestru" era 
noutate (în genere, cu acoperiri în viziune şi talent), nu 
incapacitate crasa de a recrea vocea operei inspiratoare - a 
devenit la aceşti "ucenici-vrajitori", cantonaţi în gaselniţe, 
o fantezie pur moftologica. Nu sunt singurul critic care a 
ajuns sa faca alergie la un Caragiale azvârlit în subterana 
subsolurilor imunde şi a foşgaielii de peştera. Nu sunt 
singurul "stastisit" (ca sa nu folosesc o expresie mai tare) 
de versiuni ale lui D-ale carnavalului care nu se pot 
dispensa de prezenta (şi funcţionalitatea) latrinelor, din 
care se aude chiar zgomotul tragerii apei de evacuare. În 
aceeaşi descendenta nu cred ca adevaratul Caragiale 
presupune (direct sau metaforic) o lume a personajelor 
faţiş troglodita şi tâmpa, înecate în jeg şi chiar, la propriu, 
în noroiul maidanelor invadate de câini .  Şi nu sunt 
singurul comentator care "râde galben" la plesnele 
insistente date, hodoronc-tronc, naţionalismului şi 
patriotismului de parada - prin agatarea de panglici 
tricolore la gâtui unor canişi (care, evident, fac parte din 
alta "distribuţie"!). 

Epigoni nedemni (legiune ! )  a facut şi Valeriu 
Moisescu ai carui emuli au înlocuit inventivitatea genuina 
(dar organica textului) cu solutii manieriste, amplificând 
"somnul ratiunii" prin excese hiperbolice şi "paiaterii 
silnice". 

Întâlnim mai ales la tinerii regizori la început de drum, 
cu supraeu dezvoltat şi obsedaţi de dorinta de a şoca -
mania întineririi lui Caragiale. Descoperind riduri acolo 
unde nu sunt, procedând la liftinguri acolo unde nu e 
nevoie (şi desigur şi fara instrumentele de "masura" şi 
"intervenţie" ideale), ei deformeaza chipul maestrului cu 
injectii de botulina şi infiltratii cu acid hialuronic din 
fiole expirate şi de contrabanda. Se avânta chiar în grefe 
şi transplanturi "mortale". Procedeaza şi la operaţii de 
schimbare de sex - e drept nu atât de catastrofice ca în 
realitate (Scrisoarea pierdutA pusa în scena de Tompa 
Gabor, doar cu actriţe într-un rafinat, elaborat travesti 
modern, era chiar o reuşita!). 

Cu sau fara ascendenta detectabila - sunt fel de fel de 
chestii nastruşnice: schimbari de funcţii - Cetateanul 
turmentat - complice al lui Trahanache), împrumuturi din 
alte titluri - cu sau fara efecte de intertextualitate, evaporari 
de personaje cu greutate; invazii ale unor personaje 
extrascenice; doar pomenite; replici venite din ... butoaiele 
cherestegiului; scene de mahala şi de salon mutate direct 
în pat sau într-o cada (baie traditionala sau jacuzzi). 

Mai departe: te "sparie gândul", cum zicea 
cronicarul, ce ravagii a facut revolutia sexuala asupra 
teatrului lui Caragiale. Ca Rica intra în scena dezbarându-se 
precipitat nu doar de baston şi joben, ca de haine şi 
pantaloni, şi ramas în izmene (retro, boxeri sau în "tanga") 

transforma tirada amoroasa într-un asalt amoros, corp la 
corp cu Veta, impinsa viril direct în pat, mai treaca - mearga. 
Dar sa-I vezi pe Iordache descheindu-se la camaşa (şi nu 
numai) la intrarea Miţei Baston în frizerie - e prea de tot! 
Ca Leonida şi Efimita manifesta (sub pavaza plapumei) 
instincte libidinale, mai treaca - mearga. Dar sa urmareşti 
(în timp ce Leonida îşi debiteaza, absent, teoriile!) o scena 
de amor, de duduie peretii, între o Efimita (mai tânara) şi 
un ipistat - lpingescu probabil - ce a patruns în camera, pc 
fereastra - e mai mult decât o aiureala şi o batere de câmpi 
- curata prostie' De aici la sugestii pidosnice atribuite la 
întâmplare unui personaj sau altuia n-a fost decât un pas. 

Destule pervertiri ale originalelor apar şi prin 
sabotarea situaţiilor - prin înclinaţia catre un teatru "de 
imagine" sau unul "al energiilor", ce amplifica dinamismul 
exterior. Şi, mai ales, nimic nu e mai grav decât ignorarea 
"gustului frazei supravoltate" şi a "acusticii gândirii", 
parazitarea şi sabotarea virtuti lor literare, a functionalitatii 
şi condensarii replicilor, a greutaţii cuvântului - toate 
elaborate minuţios de Caragiale, printr-un efort "la sânge"; 
ori ca incalcarea intonaţiilor şi intlexiunilor (atât de 
minuţios prevazute în indicatii) şi anularea ritmuri lor, a 
tluenţei oralitatii, recreate în chip genial de Caragiale. 

Un clasic necesar, mereu viu 

Nu am încheiat, chiar întâmplator, articolul meu cu 
aceste mostre de terorism al suficientei, inculturii şi lipsei 
de imaginaţie. Sunt şi montari (e drept, rareori tluierate1 )  
mostre a le  puterii de a îndura (a  operei, dar şi a 
publicului!). Un public care vine sa vada, iar şi iar, 
Caragiale, ştiindu-i teatrul pe dinafara. (Îmi voi aminti 
toata viaţa un turneu al Teatrului Naţional "!. L. Caragiale" 

la Tel Aviv, unde spectatorii, originari din România, 
antici pau replicile, şoptindu-le, sutlându-le interpreti lor!) 
O dovada ca opera rezista tuturor intemperiilor, triumfând 
mereu, prin adevar, dar şi prin spirit. O dovada ca arta lui 
Caragiale ramâne vie şi acut necesara oamenilor. 

Natalia STANCU 
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Ion Luca CARAGIALE • Plagiatorul plagiat 

Procesul de plagiat Caragiale - Cai011 IIU bi11e se î11clreiase (început 
în martie /902 şi Îllclreiat Îll iu11ie), câ11d, de la Paris, a apilrut ştirea ctl, 
la rându-i, opera lui Ion Luca Caragiale a fost plagiattl. 

r. � � . Plagiatol d-Ini de l.urde 
l�p.:r0-..1,,1 '1••1 � ;lh. t·�nr4 /f!fi', _J'I'I�nll•l " "'Pf  _ n•f"'lil• 

Astfel, U/1 oarecarefra/lcez 11umit A. de Jorde a tradus Ntlpasta şi 
a titrat-o /' Idiot, pusti Îll scenil la Teatrul Odeon di11 Paris şi publicatii 

sub 11ume propriu în revista I'Europee11. Mistificarea a fost descoperi/Il 

de Tir. Cornel şi a luat atitudine, publicâ11d tilrtlşenia în Le Courrier 
europeen din Paris, dupiJ care Adevilrul din Bucureşti a redat-o pe 

scurt şi cu textele, român şi francez, puse în paralel, pentru a fi dovedit 
plagiatul. 
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1. 1� t.U,\111..\.LC 
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Au urmat alte luilri de poziţie: Mi/rai/ G. Holban (1903), Matei 
Rusu (1912), dar şi mai târziu, duptl Primul RiJzboi Mondial (1922). 

Intre timp, o altil creaţie caragialianiJ - O filclie de Paşte - a fost 
plagiatil, tot în Franţa şi tot la Paris (19 12). 

Noi am reţinut doar opt luiJri de cuvânt, condamnând furtul. 
Bibliografia cazului este mai bogatiJ. 

Mircea COLOŞENCO 

2. D. Caragiale şi D. de Lerde 

.tir 1 • QuJr!t-"\ .\Wfi.M.d. 
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Ziarele se ocupa de plagiatul unui autor 
fi-ances de Lorde a piesei Nilpasta a d-lui 
Caragiale. Iata în sfîrşit şi un autor dramatic 
rom în, furat de un strain. Era şi timpul. Multa 
vreme am deva!isat, noi şi predecesorii noştri, 
piese strai ne şi mai cu seama cele fTanţuzeşti, 
trebuiau şi strainii sa-şi ia o revanşa asupra 
noastra şi revanşa este cît se poate de 
hotaritoare. 

,,_,.-,,.,"..,.._1 Ai .tl'f):Ra. lt llnl•  tft�" .fl-<m•M: 4h •• l'ld _., .. 

Înainte, pe la începutul veacului trecut, 
autorii noştri nu se stiau de a plagia tara a 
spune de unde, uzau şi ei doctrina de mult şi 
de veacuri cunoscuta şi formulata mi se pare 
întîiu de Mo!iere: ,)e prends mon bien oilje 
le trouve". 

De altmintrelea totul se petrece în 
ordinea naturala. Francesii gasesc în veacul 
al XVII-lea o literatura splendida şi perfect 
de desvoltata, acea spaniola. Atît Moliere cît 
ti Comeille etc. se reped asupra ei ti o supun 
la o mare contribuţie, tara a spune tot-deauna 
provenienţa, macar ca relatiile între Franţa şi 
Spania erau aşa de strînse şi dese. Comeille, 
strins cu uşa, marturiseşte ca comedia sa Le 
me11teur este un plagiat din spanioleşte şi 
adaoga ca ar fi în stare sa dea ori-ce piesa 
pentru Le menteur. 

Plagiatul ia forma de o usurpaţiune 
ruşinoasa asupra drepturilor literare ale 
altuia, numai cînd cunoştinţele şi cultura 
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literara se raspîndesc aşa, în cît e greu ca sa se 
ascunda furtul. De nevoie, iar nu de voie, 
autorii sunt siliţi sa indice împrumuturile ce 
fac de la alţii şi asta cu mare greutate, numai 
de fiica de a nu fi denuntati de un curios în 
materie. 

Asta-zi s'a inventat un procedeu comod 
de a nu fi nici original, dar nici plagiator; s'a 
inventat aşa numita localizare a unei piese, 
care nu e nici traduc\ie, dar care are cîte odata 
şi lucruri originale, originalitate care de 
multe ori consista în a schimba numele 
personajelor, a zice de exemplu unui 
personaj Petre Berescu în loc de Dupont. 

Este uşor de a cunoaşte ce este un 
plagiat. Cînd o piesa pastreaza distribuţia, 
ordinea desvoltarei acliunei, scenele şi 

dialogurile pe o intriga identica, evident ca 
atunci ea este un plagiat. Întru cît piesa care 
s'a jucat la Odeon este o plagiare a Nilpastei 
nu ştiu înca, dar mi se afirma ca da. De la 
plagiat însa în colo începe discuţia serioasa, 
caci o piesa poate fi o imitaţie a alteia, ea 
poate sa aiba asemanare isbitoare, pe care nu 
le poti numi nici imitatii de multe ori. 

Ia sa discutam puţin lucrul. Împrumutul 
pe care un autor îl face de subiectul şi de 
personajele piesei altuia este un plagiat? În 
teza generala nu. Ori-ce autor dramatic are 
dreptul sa aleaga şi sa adopteze un subiect, 
el nu este numai de cît obligat sa-I inventeze. 
Sunt exemple clasice Shakespeare (pardon, 
Bacon dupa ultima versiune) a luat subiectul 
lui Othello dintr'o nuvela italiana populara; 
acela a lui Hamlet dintr'o legenda foarte 
veche daneza. Nu mai vorbesc de subiectele 
istorice unde nici unul din personaje nu sunt 

inventate. Mai multi autori pot trata acelaş 
subiect, tara ca cel întîi sa se pretinda furat 
de cei urmatori, ba din contra un subiect tratat 
de mai multi autori este o ispita mai mult ca 
şi altii sa 'şi încerce talentul pe acel aş subiect. 
Moartea lui Cesar este tratata de vre-o şeapte, 
opt autori, Rienzi de vre-o patru şi cîte alte 
subiecte. 

Tratînd acelaşi subiect, adica aceeaşi 
intriga, cu acelea�i personaje, în adevar ca 
autorii se întîlnesc în situaţii dramatice 
principale. Aceasta nu înseamna nici 
plagiare, nici imitaţie, fie-care tratînd aceleaşi 
subiecte dramatice cu talentul şi 
originalitatea lui proprie. 

Si de aici se naşte o alta chestiune. 
Situatiile dramatice sau comice devin ele 
proprietatea celui care le inventeaza întîiu şi 
se poate oare pretinde ca o situaţie dramatica 
întrebuinţata de unul sa nu mai poata fi uzata 
de altul sub pedeapsa de imitare sau chiar 
plagiare? De sigur ca nu, caci daca analisezi 
bine lucrul vezi îndata ca cele mai multe 
s ituaţii dramatice nu sunt inventiunile 
proprii ale unui autor, ci alegerea unui mo
ment dramatic din viata omeneasca; iar 
manifestarile atît de variate, fie a spiritului, 
fie a sufletului omului sunt domeniul comun 
al tuturor, caci nimeni n' arc dreptul sa 
pretinda ca el a pus pecetea de proprietar 
literar pe o situatie dramatica isvorita din 
jocul şi ciocnirile pasiunilor omeneşti. Un 
autor dramatic poate sa aiba numai un singur 
drept propriu a lui, el poate ilustra, poate 
face nemuritoare o situaţie dramatica dar nu 
poate sa-şi în tinda pretenţia şi asupra ei chiar. 
Daca ar fi altmintrelea, apoi originalitatea ar 
trebui sa fie decretata numai pentru acei care-s 
favorizati ca au trait în veacurile anterioare, 
şi au putut întîiu sa uzeze de marile pasiuni 
sau marile sentimente ale omului. Ar fi o 
lucrare foarte curioasa de tacut iat-o: cine-va 
sa se ocupe sa studieze cîte mari sentimente 
sunt exploatate în dramaturgie şi cîte pasiuni 

� 
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şi sub ce fonna ele se ciocnesc în comedie. 
Daca piesele sunt infinit de numeroase şi 
scenele infinit de variate, fondul pasional e 
foarte restrîns. Sentimentele nu pot fi variate 
la nesfîrşit, ci nuanţele de sentimente şi 
variaţia intrigei. În nuanţele de sentimente 
un autor dramatic poate sa-şi capete meritul 
de originalitate printr'o observaţie noua, şi 
în inventarea sau încrucişarera intrigei poate 
sa dovedeasca o imaginaţiune vie. 

Sunt însa situaţii, care pot purta pecetea 
individuala a celui întîi autor dramatic care 
le-a crea� dar ştiţi care sunt asemenea situaţii? 
Nu acele etern izvorite din natura pasiunelor, 
nu acele eminamente omeneşti, ci situaţiile 
cam forţate, cam artificiale, cam create care 
din pricina asta se cam departeaza de legea 
naturala, dupa care lucreaza omul în anume 
momente dramatice. 

În cît aşi putea zice unnatoarele: Cu cît 
o situaţie dramatica este mai unica, desigur 
prin aceasta aparţine unui inventator, dar cu 
atît este mai puţin naturala. 

Asemenea situaţii rămîn puţin 
exploatate, căci nu fac parte din domeniul 
natural şi permanent al manifestărilor 
actiunilor omeneşti. Ele pot trece cel mult 
drept analiza subtila dintr'un mic colt al unei 
inimi izolate, facînd o exceptie, daca se poate 
excepţie, în natură de sentimente la oameni. 

Cînd deci un alt autor se serveşte de o 
asemenea intriga excepţională şi pune în 
mişcare personajele sale în cadrul ei, atunci 
poti sa pretinzi pe drept cuvînt ca este un 
imitator sau un plagiator, caci lucrul este aşa 
de singular, în cît cu siguranţa nu-l poate 
gasi în domeniul comun. 

Acesta e cazul d-lui de Lorde cu 
Nilpasta d-lui Caragiale. Piesa eminentului 
nostru dramaturg se baseaza pe o 
singularitate psihologica, uşor poate de 
conceput, dar greu de admis. O femee trăieşte 
în tenneni minunaţi cu un barbat, barbatul 
este asasinat, banuiala cade pe cineva care'i 
condamnat. Femeia însa banueşte că un altul 
este asasinul, un altul care se învîrteşte în 
jurul ei, şi atunci . . .  ea se hotaraşte sa'l ia de 
soţ numai în scopul de a'l putea priveghea şi 
spiona ca sa') poata dovedi de vinovat Ea se 
marita, spionajul începu din acea zi, şi 
durează opt ani: rolul ei de justiciara îl 
continua pina îi da pe fata vinovăţia. 

Asemenea situaţii nu veţi găsi nici 
macar rare în întreaga dramaturgie a 
popoarelor. Nu ştiţi daca d. Caragiale a luat 
sau a inventat el aceasta intriga dar în tot 
casul este insolita, prin unnare d. Caragiale 
are dreptul de proprietar al acelei intrigi, fiind 
singulara, o mai repet, fiind o concepţiune a 
lui proprie. 

Cînd d. de Lorde o ia în piesa saidiotul, 
el plagiaza subiectul indiferent de scene, 
fiind-ca el ia un subiect combinat artificial 
de d. Caragiale. 

Caci vadit lucru ca aceasta intriga este 
mai mult o combinatie a creerului d-lui 
Caragiale, de cît o observaţie eşita din cimpul 
vast şi etern al inimei şi al moralei omeneşti. 
Anca este o femeie absolut exceptionala, o 
femeie fenomen. Omeneşte o femee care a 
tinut la un bărbat simţeşte repulziune pentru 
acela, asupra căruia are banuiala ca este 

asasinul: ea poate sa caute Să descopere crima 
şi sa demaşte pe autorul presupus şi chiar e o 
datorie sa o faca, dar pentru aceasta ea nu se 
marita cu acela, nu împarte căminul, nu face 
pe femeea devotată zi şi noapte pe lîngă 
presupusul asasin numai în scopul de ai 
smulge secretul. Asemenea lucruri sunt 
anonnalităţi psichologice. Dalila p6te să 
atraga pe Samson în casa ei spre a-1 trada, dar 
Dalila este o curtezana, pe cînd Anca este o 
femee de treaba. În mintea unei femei oneste 
nu poate intra un asemenea înjositor plan, 
acela de a se da în braţele unui om pe care-I 
bănuieşte de o crimă oribila, de a fi soţia sa 
înaintea oamenilor şi aceasta numai în scop 
ca sa unnareasca o rasbunare. 

Iata de ce inca o data, plagiatul autorului 
francez reiese numai din examinarea 
subiectului. 

Acuma o chestie de regula de 
dramaturgie se ridica. Autorul trebue sa ieie 
ca punct de plecare a situaţiilor dramatice 
numai ce este omeneşte exac� psihologiceşte 
veridic, sau poate sa creeze el singur o situaţie 
artificiala şi nervosimilă din punct de vedere 
al naturei omului? Chestie foarte grea şi 
controversata. 

Este o şcoală întreaga, care susţine ca 
în analizarea şi critica unei piese, publicul şi 
criticul trebue sa admita premisele autorului, 
trebue sa creada pe cuvînt pc autor în ceea ce 
priveşte stabilirea datelor sale dramatice, 
rămînînd a examina numai modul logic şi 
omenesc, cum autorul desfăşoara intriga şi 
aduce situaţiile dramatice. Dupa asemenea 
şcoala tema dramatica a d-lui Caragiale nu 
trebue discutată ci numai efectele dramatice 
ce decurg din ea trebuesc apreciate. 

Dupa aceasta şcoala, a carei ilustru re
presentant era Sarcey, piesa d-lui Caragiale 
este o capo d'opera, caci afara de oare-care 
mici slabiciuni, în actul al II-lea autorul 
desvolta în mod magistral şi pune în ciocnire 
toate sentimentele care decurg din acea 
situaţie. 

Dupa alta şcoala, care este marturisesc 
şi a mea, un autor dramatic trebue sa 
stabileasca premise verosimile, premise care 

nu contrazic natura şi felul de manifestare 
pennanent al omului, iar efectele dramatice 
sunt cu atît mai de apreciat în acest caz, cu 
cit ele sunt aduse şi deduse dintr'o situaţie 
dramatica naturala. 

Dupa aceasta a doua şcoala, 
desfăşurarea maiastra ulterioara a autorului 
îşi are meritele ei, însa nu sunt decisive, caci 
e mai uşor ca sa aduci scene patetice sau 
emoţionante, dupa ce tu singur ai combinat 
punctul de plecare. 

Din acest punct de vedere piesa 
Nilpasta ramine o lucrare de mare valoare, 
dar avînd în acelaş timp păcatul 
neverosomilitaţei în tema fundamentala. 

Ori-cum ar fi, d. Caragiale a fost plagia� 
concepţiunea lui dramatica din Nilpasta a 
placut şi altora, a sedus, caci este o 
concepţiune de mare efect scenic în 
desfăşurarea ei  şi  acest lucru este principal 
în gustul general al publicului. 

.,Epoca ". Bucureşti, IX, n' 598, 1903, 
p.I-2. 

3. Mihai G. Holban . Caragiale plagiat 

Lumea literara a fost viu emotionata de 
o veste sosi ta din Paris. Un autor dramatic, d. 
De Lorde, a representat la teatrul Odeon o 
piesa 1 'Idiot, care nu e de cît Nilpasta lui 
Caragiale Horresco referens! Plagiatul este 
evident! Polemica de presa în ziarele 
parisiane şi în cele bucureştene, scrisori de 
explicaţie ale acusatului, care a dovedit ca 
el a luat subiectul sau de la un autor gennan. 
Acest autor a fost redactor la un ziar german 
din Bucureşti; el a cunoscut Napasta, şi-a 
însuşit subiectul şi 1-a cedat d-lui de Lorde' 
Adevaratul plagiator e germanul, nu 
francezul! În tot timpul acestei .furtuni intr-un 
pahar cu apil, am admirat liniştea olimpica 
a lui Caragiale! Numai el - cel mai interesat 
n'a protestat şi se înţelege foarte lesne de ce. 
D. De Lorde i-a facut o reclama nemai 
pomenita. Fara /'Idiot nimeni (sau puţini) ar 
fi cunoscut Napasta şi pe Caragiale. Pe cind 
acuma, toţi cei ce se ocupa de teatru în Franţa, 
ştiu cine e Caragiale. Se spune ca celebrul 
nostru autor a plecat la Paris. Suntem convinşi 

ca s 'a  dus numai ca sa multumeasca 
confratelui sau parisian ca a scris 1 'Idiot. 

., Revista idealista". Mogoşeşti 
Botoşani, I, n' 10, 1903, tom. /V,p. 169. 

Rubrica ., Viaţa in ţara şi in strd:iniltate ". 

4. Matei Rusu. Un plagiat scandalos 

Mîngîiaţi-va fraţi romîni! Mîngîiaţi-va. 
Avem şi noi nu numai fali ţii noştri, dar 

şi plagiaţii noştri. Zic bine plagiaţii şi nu 
plagiatorii. Şi lucrul acesta, deşi face cinste 
literaturei noastre, m'a revoltat şi-mi da de 
furca prin ziarele pariziene. 

Ascultaţi povestea, e plina de interes. 
Stagiunea de vara a teatrului Varietes 

din Paris da acum, printre alte piese, o drama 
într'un act intitulata "Un soir de Pâques"; 
sub titlul acesta afişul poarta menţiunea: 
"legende roumaine en 1 acte de Albert Keim 
et Alfred Gragnon". Am spus în foiletonul 
meu privitor la acest spectacol, organizat de 
catre marele de Max, ca piesa aceasta e o 
adaptare a ,.Faci iei de Paşti", a nemuritorului 
nostru Caragiale. Nu e o asemanare mica sau 
mare, ci o adaptare, şi o adaptare destul de 
fidela a nuvelei romîneşti. Ca lui Lei ba Zi bal 
îi zice Avram, lui Gheorghe îi zice Jan, ca 
autorii au introdus o fata Rosa, fara nici un 
sens de almintrelea, - toate acestea nu au 
nimic a face cu fondul şi cu mersul piesei . 
Nuvela e unnata pas cu pas. Hangiul evreu 
alunga sluga: sluga îl ameninţa zicîndu-i "la 
revedere"; diligenţa întîrzie; cînd a sosit, un 
calator povesteşte ca s'a comis un omor; 
diligenţa pleaca, evreul a ramas singur. Sluga 
alungata se aude afara; se taie un pătrat de 
lemn, o mîna trece prin gaura facuta, evreul 
o prinde cu frînghia, o arde cu o făclie lunga 
şi apoi - îşi pierde minţile. 

Se poate oare o adaptare mai fidela a 
unei nuvele? Era evident ca pe nedreptul nu 
se pusese pe afiş numele lui Caragiale. Lucrul 
m'a durut. Cum? Neam modest în mijlocul 
unui ocean slavo-maghiaro-gennan, traim 
neştiuţi de lume, şi cînd odata avem şi noi 
norocul sa posedam un scriitor cu adevarat 
mare, demn sa fie pus alături de cei mai mari 
autori ai Apusului, el sa fie nedreptatit? I se 
ia o nuvela şi nici nu i se aminteşte numele? 
De ce? 

Îndată adresez marelui cotidian 

"Comoedia" o scrisoare, în care îmi spun 
mirarea de a nu vedea numele lui Caragiale 
pe afişul teatrului Varietfis. 

În naivitatea mea simplista, credeam ca 
autorii nu-l pusese, aşa, fara vreo intenţie: 
neştiind citi romîneşte, ei nu indraznise sa 
pretinda că facusera o adaptare . . .  Naiv ce 
eram! O scrisoare a d-lui Albert Keim, 
publicata ca raspuns la rindurile mele, mi'a 
dat de gîndit. Mai întîi d. Keim pretinde ca 
nu exista ,,nici un fel de analogie între cele 
doua lucrari"(!), şi apoi d. Keim se supără, 
face insinuari ca aş fi invidios de succesul 
d-sale (nu glumesc), ma numeşte ,Journaliste 
exotique". (Se cunoaşte ca d. Keim 
dispreţuieşte mai puţin subiectele nuvelelor 
exotice . . .  ); apoi d. Keim nu se simte bine 
singur singurel şi cauta sa se ascunda la um
bra d-lui Clamet. 

Ştiţi cine e d. Clamet. D. Clamet a fost 
expulzat din ţara acum cîţiva ani. El a 
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publicat în franţuzeşte cîteva traduceri 
interesante din romîneşte. Acum, din cîte am 
citit, d. Clamet ar fi fericit sa i se îngadue 
întoarcerea în ţara. Eu nu cred ca d. Clamet 
sa fie în chestia care ne preocupa, de acord 
cu d. Keim, care se pretinde aparat de el. În 
tot cazul ar fi un mod ciudat de a cere dreprul 
de reîntoarcere într-o ţara, dînd o mîna de 
ajutor unui domn care ti-o dispoaie. Sînt 
convins ca d. Keim abuza de numele d-lui 
Clamet şi în "Comoedia" şi în "Paris-Jour
nal". 

Dar d. Keim nu-mi cunoaşte ardoarea şi 
dragostea pentru ce-i frumos şi drept şi 
dorinta de a face cunoscut strainataţei pe acel 
pe care d-sa ţine sa-I ascundă sub valul 
anonimarului. Nu ma voiu opri la nimic. Voiu 
continua lupta pina voiu avea, pina vom avea 
dreptate. Numele scumpului nostru mort de 
curînd trebuie sa fie pus la locul care i se 
cuvine. Si cînd va ocupa acest loc, aureola 
acestui nume va trimite cîteva raze şi pe 
malurile Dunărei albastre. 

.. Rampa ", Bucureşti, 1, m: 205. /912, p.I. 

S. Matei Rusu. Anarhie literara 

În chestia piagierii lui Caragiale de catre 
d. A. de Lorde 

Sub acest titlu ziarul "Înfrăţirea" din 
Cluj publica articolul de mai jos: 

Revista pariziana ,,Revue Bieue" publica 
în numarul ei ultim o foarte elogioasa 
apreciere a piesei scriitorului francez dl. 
Andre de Lorde: "Des yeux dans i'ombre". 
Ori aceasta piesa nu e alta decât contrafacerea 
piesei "Napasta" a lui Caragiale al nostru. 

Subiectul este identic ca acei din 

"Napasta" mersul intrigii exact ia fel, 
personagiile poarta chiar numele cu care le-a 
botezat Caragiale. Şi toruşi nu se pomeneşte 
nimic despre acest lucru în ,,Revue Bieue". 

Se ştie ca acum cîţiva ani, cînd s'a 
reprezentat pentru întâia oara piesa "Des 
yeux dans i'ombre" la Paris, pe afiş se scria 
ca subtirularura: "dupa o legenda orientala". 
Atât şi nimic mai mult. 

OI. Matei Russu, un talentat ziarist 
român care sta la Paris, a protestat atunci 
împotriva acesrui fapt, aratând ca piesa d-iui 
de Lorde e luata direct din "Napasta" lui 
Caragiale. 

Nu ştim ce s'a petrecutmai târziu. Totul 
a intrat în cea mai deplina tacere, pâna acum 
în urma, când, dupa cum se vede, revistele 
franceze au început sa se ocupe din nou de 
piesa d-iui de Lorde, ignorând compleei sau 
afectând ca ignoreaza origina ei. 

Ce sa se fi întâmplat? 
Sa fi dovedit dl. de Lorde ca piesa sa se 

aseamana numai ca subiect cu piesa lui 
Cragiale, forma fiind alta? Acesta e doar 
procedeul de care se servesc cei cari vreau sa 
se devinovaţeasca de incursiunile lor în 
domeniile literare ale altora. 

Decât în cazul de faţa scuza nu merge 
deloc. Oricât va fi schimbat dl. de Lorde 
unele riposte, subiectul, aşa cum ni-l reda 
,,Revue Bieue" e atât de perfect asemanator 
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prin împrejurimi şi ca toti calatorii au fost 
ucişi. Vestea asta înghiaţa de spaima pe 
calatori, cari pleaca îngrijaţi. 

Dupa plecarea lor, se aude un zgomot 
de voci ia uşa din dosul casei lui Avram: sînt 
tîlharii, cari se trudesc sa sparga uşa evreului; 
ei taie cu ferestrăul scindura fac o gaura, o 
mîna trece . . .  

Avram se arunca asupra acestei mîini şi 
o leaga strins; e mîna lui Ioan şi acesta ţipa 
groaznic de durere. Evreul rînjeşte apoi, 
deodata, îi vine o idee de razbunare rafinata: 
aprinde o mare faclie şi o pune sub mîna 
înconvrigata; flacara arde mîna lui Ioan, care 

:i urla ca un rurbat, pe cînd Avram e coprins de 
,; un acces de bucurie şi, în cele din urma, cade � jos neînsufleţit. 
;; Dupa cum se vede, lucrarea d-ior Albcrt 
� Keim şi Aifred Grognon nu e în realitate decît 
� Facila de Paşte a lui Caragiale. Varianta 
ii nu-i de cît în episodul dintre Rosa şi Ioan şi 

'--------------------------------J il în numele personagiiior: Leiba Zibal a 

cu al "Napastei" noastre, chiar în cele mai 
neînsemnate amanunte, ca teoria de pâna 
acum admisa în estetica dupa care identitatea 
de subiecte n'ar cinstitui un defect literar, 
cade dela sine. 

Sunt margini şi în arta, peste care nici 
cea mai generoasa teorie nu poate sa treaca. 
Într'o piesa invenţiunea constitue una din 
cele mai esenţiale elemente, daca nu cei mai 
esenţial. Si daca se pot admite unele 
asemanari de ordin general, asemanarile de 
amanunt dovedesc cu prisosinta influenta 
autorului anterior asupra urmaşului. Când 
însa toata construcţia, toate amanuntele, 
chiar şi numele personagi i ior, sunt 
asemanatoare cu acele ale piesei dinainte, 
atunci nu mai poate fi vorba nici macar de 
influenţa; dimpotriva e plagiat curat. 

Ori plagiatul trebuie elucidat şi pentru 
aceasta avem o "Societate a scriitorilor 
români" care ar putea sa se agite în aceasta 
chestiune, dovedind astfel ca are într' adevar 
o menire pc acest pamânt. Franta nu-i la 
capatul !urnei şi suntem de ea legaţi prin 
atâtea legaturi de amiciţie, ca nu va întârzia 
sa faca de bunavoe dreptate nu numai 
memoriei lui Caragiale, dar noua înşine, caci 
opera marelui nostru scriitor a intrat în 
patrimoniul naţional. 

Altfel, ar fi nespus de regretabil, daca şi 
scriitorii noştri ar lua subiectele pieselor 
franţuzeşti "en vogue", iocaiizându'ie cu 
atâta măestrie ca numai subiectele s 'ar 
asemana cu originalul. Ce scandal ar mai face 
atunci societatea oamenilor de litere francezi! 
Si  cu drept cuvânt! Caci ar însemna 
inaugurarea unei adevarate anarhii în lumea 
iiteraturei universale. 

.. Curierul artelor". Bucureşti, V. nr 13, 
/-15 act. /922. p. 2. 

6. Caragiale la Paris 

FacUa de Paşte, transformata în drama, 
se joaca acum ia Teatrul Varietes 

O coincidenta interesanta face ca în 
momentul cînd toata ţara jeleşte moartea 
celui mai mare scriitor ai ei, Caragiale, teatrul 
Varietes din Paris sa joace o drama într'un 

act intitulata Un soir de Pâques, care nu'i de 
cît versiunea foarte puţin alterata a nuvelei 
FAcUa de Paşte a maestrului. 

Drama e prezentata cu o legenda 
romîneasca şi a fost scrisa de d-nii Aibcrt 
Keim şi Aifred Grognon. 

lata subiectul ei ei, dupa "Exceisior": 
Avram are o fata, Rosa, careia îi face 

curte un servitor al evreului, Ioan. În ajunul 
Paşteiui, evreul surprinde pe cei doi tineri 
facînd dragoste şi goneşte pe Ioan cu multa 
salbaticie şi cu vorbe aspre. Ioan pleaca 
spunînd: O sa ne vedem noi! 

Sosesc nişte calatori cu o diligenţa şi 
intra ia Avram ca sa se mai incalzeasca pina 
ce portarul schimba caii şi fiindca afara e o 
vreme cîineasca, cu vînt şi ploaie straşnica. 
Aici, ei afla ca o alta diiigenta a fost atacata 

devenit Avram, Gheorghe a devenit Ioan. 
E regretabil însa ca autorii versiunei 

franceze a Faciiei de Paşte s'au mulţumit sa 
ia drept legenda ceea ce este o lucrare literara 
a unui mare autor şi aceasta pentru ca aveau 
prilejul sa se convinga ca aşa zisa legenda 
romîneasca este o conceptie personala a unui 
scriitor romîn deoarece Făclia de Paşte e 
tradusa în franţuzeşte sub titlul Le Ciergc 
de Pâques de d. Adoiphe Clamet şi a aparut 
în editura Du Feu. 

Rolul lui Avram în Au soir de Pâques a 
fost tinut de compatriotui nostru de Max cu 
foarte mare talent. Drama e mai mult un 
monolog ai lui Avram. 

"Dimineaţa '". Bucureşti, IX. m: 2972, 
/912. p.3. 
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Ion Luca CARAGIALE • Plagiatorul plagiat 

Caragiale plagiat în Franta 

La "Varietes" s'a reprezentat Un Soir = 
de Pâques dîndu'se ca o "legenda" romîna şi ::l 
adoptata scenei de doui necunoscuti. 

Înainte de orice comentariu, . .: 
reproducerea piesei O noapte de Paşte (în .; 
loc de Faclia de Paşte), "un soir de pâques" � 
aşa cum ne-o da ziarul "Comoedia" din Paris: .: 

"Un soir de pâques" este o piesa jucata la § 
Varietes în Paris. Numele lui Caragiale ] 
lipseşte, dar gasim pe al d-lor Keim ct 
Gragnon, cari au scris aceasta "legende 
roumaine". 

"Nu stim în ce masura autorii unei � 
Nopţi de Paşte, mica drama reprezentata la :: 
Varietes, au inventat sau numai adaptat a. 

legenda romină care au pus-o pc scena. Ori 
cum ar fi, .,episodul romînesc" este interesant, 
atingator şi adaptarea scenica, lipsita de ori 
ce literatura inutila este destul de uşor de ţ: 
realizat. ;:; 

În munte, un ovreiu batrîn, singur � 
noaptea, în casa lui isolata, aude tîlharii ce i 
voesc sa patrunda în casa. O gaura e mai de � 
mult fllcuta în uşe. Prin aceasta gaura, o mîna :. 

se strecoara pentru a atinge clanta. 
Batrinul evreu apuca mîna, o leaga 

puternic prin ajutorul unui capastru şi se 
bucura draceşte de suferintele îndurate de 
cealalta parte a uşei de bandit. Aceste 
suferinte el le va mari, aprinzînd deasupra 
mîinei, o faclie ce o va arde. 

Aceasta piesa la grand-Guignol s'ar 
chema Mina. Aici este cu adevarat tot 
interesul dramatic şi totul este jertfit acestei 
înfioratoare viziuni. Exista primul act în care 
se constata ca fiica batrinului evreu e amanta 
servitorului, ca acest servitor e o fiinta bru
tala care adora pe tînara. Acest servitor e un 
tîlhar deghizat? 

E mîna lui care se va strecura în actul al 
doilea prin uşa evreului? 

Aceasta e posibil, dar lucrul n 'are 
importanţa. Si dupa ce autorul criticei 
observa cu mult bun simt inul;tatea artistica 
a personajelor ce apar în scena pe cînd singur 
interesanta e psihologia evreului, termina: 
Aceasta piesa nu e mai putin foarte 
pitoreasca. 

Rolul evreului din Un soir de pâques a 
fost ţinut de compatriotul nostru de Max. Şi 
un alt critic ne spune despre jocul şi decorul 
scenic: 

"lgnorez e adevarat costumele, 
obiceiurile şi arhitectura Romîniei, dar 
realizarea sceniea a acestei opere are un dar 
de realitate care nu înşala. De altfel, d. De 
Max a supraveghiat punerea în scena şi a dat 
decoratorului toate indicatiile necesare, şi d. 
de Max n'are aceleaşi raţiuni ca şi mine de a 
ignora Romînia". Şi dupa ce vorbeşte de 
jocul artiştilor, criticul teatral sfîrşeşte: 
"Costumele din aceasta piesa sunt foarte 
pitoreşti şi luate fllra indoiala de la Romînia 
de alta data, care tinde din ce în ce mai mult 
astazi sa. se modernizeze!". 

Sarmana Romînie, tu, care eşti socotita 
de catre necunoscatorii ce vorbesc despre 
tine ca o tara înapoiata, cînd le arati 
costumele fiilor tai de la tara, costume ce 
sunt cele mai frumoase creaţiuni estetice 
populare! 

Dar nu asupra nepriceperei celui ce 
socoteşte costumele nationale romîneşti ca 
,.vechituri" ce dispar din Romînia 
modemizata, avem sa ne ocupam aci. Acela 
ce-a scris critica teatrala asupra piesei 
deformate a lui Caragiale l-am trimete la 
Cobzarul reprezentat tot la Paris pc cea mai 
mare scena nationala de muzica, spre a 
înţelege valoarea estetica a costumelor 
romîneşti ... Dar trecem. 

Ceea-ce ne revolta, însa, şi ceea-ce 
merita sa fie adus la cunoştinţa publicului 
frances este mistificarea ce i se impune, de 
catre doi adaptatori de scena fllra scrupul. 
Piesa Un soir de pâques, este scoasa din 
nuvela lui Caragiale, care a compus aceasta 
perla litarara din propria sa fantezie artistica, 
şi nu a gasit-o în forma de legenda în popor. 
Publicul francez poate sa ştie aceasta din 
traducerea d-lui Clarnet, din traducerea 
publicata de mult în publicaţia "Les Miile 
nouvelles". 

Caragiale în "Faclia de paşte" se ridica 
la inaltimi clasice. Tipul ovreiului, aci fricos, 
aci spaimîntator de crud, transitia dela frica 
ce-l înebunca la bucuria cînd se vede salvat 
şi rasbunat, este din acelea care va ramîne în 

literatura universala, alaturi cu avarul lui 
Balzac, cu ovreiul lui Shakespeare. Şi aceasta 
capo d'opera, pentru-ca arc autor pe-un 
scriitor care nu a scris într'o limba cunoscuta., 
şi pentru-ca aparţine unei mici tari 
îndepartate, este denaturata, plagiata, 
deformata de doi anonimi, cari probabil ca 
vor fi cîştigat din adaptarea lor, mai mult de 
cît originalul creator! 

Speram ca din atîţia romîni cîti se afla 
la Paris, se va gasi unul cel putin cu inima şi 
cu gust, care în numele mieei tari departate 
şi în numele artei, sa spuna celor în drept de 
acolo ca adaptatia dela Varieres ofenseaza o 
tara tocmai în momentul cînd ea duce la 
mormînt pe scriitorul a carui opera e senina 
şi simpla, ca un peristil al unui templu 
atenian. 

Gr. Tauşan 
,. Viitorul". Bucureşti, V. nr. 1563, 1912, 

p. 1-2. 

8. "Facila de Paşte" la Paris 

lata o ilustratie teribil de expresiva a 
ultimului episod din Facila de Paşte a 
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nemuritorului Caragiale, pusa în scena de 
doi autori francezi sub titlul de Un soir de 
Pâques şi data ca o legenda româneasca. 

Se pare ca dramaturgii francezi au fost 
de buna credinţa şi astazi, graţie 
interventiei d-lui Matei Rusu, un meritos 
publicist român în Franta, numele lui 
Caragiale figureaza pe afişele cari anunta 
reprezentaţia. 

Se ştie ca, în versiunea franceza, 
Lei ba Zi bal a luat numele de Avram şi ca 
acest personagiu a fost jucat de cel mai 
de valoare actual tragedian al Frantei d. 
de Max, care spre gloria noastra ne este 
compatriot. 

În ilustratia de fata Avram (de Max) 
arde cu faclia de Paşte mîna tîlharului 
Gheorghe (în adoptarea franceza, Jan), care 
voia sa patrunda în casa evreului pentru a-1 
ucide şi jefui. 

Acest tablou extraordinar de sugestiv, 
dupa "Journal Amousant" exclude orice 
comentariu asupra interpretarei rolului lui 
Avram". 

,.Dimineaţa". Bucureşti, IX. nr. 2997, 
1912. p. l .  
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din cauza unei pleoape 
pe care ai uitat-o deschisa 

Iarta-ma ca te injur iubito dar imi bate-n geam 
joia antipatica 
şi-mi da cu virgula. 

Val MINESCU 

Cum stai rasfirata pe trupul meu ca un radical din 20 I l  
care tinde spre zero. 
Nimic este din nou ce-a mai fost 
de când ţi-ai desprins unghiile din perete şi mi-ai zgâria! graniţa 
ca o pisica invadatoare 
şi eu care copiasem cântarea cântârilor pentru tine 
sa-ţi demonstrez ca aveam dreptul 
la o cana cu vin şi la un ultim raspuns 

de parc-ar urma alta viaţa. 

Ştiu ca ma minti flurându-mi batista din trenul patetic. 
Ce-ti poarta sufletul imbracat sumar spre gara Bacau 
doar ce-ai apucat sa arunci pe tine coşmarul 
croit din noaptea trecuta 
sa nu râda barbatii de sânii tai schizofreniei 
care se agita sub faţa de perna arsa de emotii necontrolate 

când fotograful se întoarce în mine 

Vine fotograful oameni buni vine fotograful. 
Dam navala-n oglinzi sa ne vedem inserarea. 
Ne repezim in baie ne barbierim ne parfumam. 
Revizuim sentimente 
ne taiem unghiile facem nodul vieţii la cravata 
punem pantofii cei buni. 
Ne facem frumoşi la 
Întâlnirea cu nemurirea ca ultima oara. 
Înainte de a ne arunca in noaptea stelara. 

Bine-ai venit domnule fotograf o cafea un coniac? 
Meşterul de imagini zice ca dupa ce ne developeaza da. 
Apoi ne explica 
ce este neantul, ce vom simţi şi uite cum procedam. 
Urcam in limuzine ca sa ajungem la castelul 
pe care 1-a inchiriat pentru noi. 
Lasam drapelele sraşiate de lupte chiar la intrare, 
lânga scrumiera cu amintiri. 
De carton castelul dar ici colo ard lumânari, 
sa ne vedem aşa cum tragem pe nas 
crepusculul etnobotanic. 
inca magnetici cât se mai poate. 

Maestrul ne-aşaza intre tuberoze 
intre crini 
intre trandafiri. Ne da cu pudra. 
Ne pune muzica. Zice sa ne ţinem de mâna. 
sa fim aproape. 
Ne ordona sa stâm mai la dreapta sau mai la stânga. 
Ne pune sa zâmbim. 
Daca e ultima, sa fim bucuroşi, 
s-aratâm ca viaţa ne-a fost frumoasa. 
Ca am fost şi noi tineri, bogaţi şi fericiţi. 
Ca noi cu noi înşine şi noi cu ceilalti ne-am iubit. 
Ca ne-am incurajat unul pe altul 
sa trecem in echilibru pe sfoara subţire. 
Ca ne-am ajutat 
noi cu noi şi noi cu cei care ne-au iubit 
sa murim atunci când calatoream intr-un sarut 
spre o lume necunoscuta. 
Rânjim cu patima. 
Hai odata nemureşte-ne! 

Înainte de clic fotograful ne-ntreaba 
daca avem asigurarea pentru durere. 
Da o avem. Enter. 
De aceea fericirea cu factura e muta. 
Şi mult mai scumpa. 
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amnistie fara sfârşit 

Şi eu mă gândeam la tine draga victorie. 
Ma intrebam ce mai faci 
de ce n-ai mai sunat 
de ce n-ai mai scris. 
Azi-noapte chiar te-am visat, veneai spre mine, 
Ca o tânara preoteasa spre altar. 
Aveai aripi din cartea aceea 
pe care-am scris-o cu sânge ştii tu. 
Ca intr-o radiografie 
iti vedeam coloana vertebrala perfecta 
prin camaşa de noapte roşie ca drapelul de lupta. 
Lacul ardea intr-un asfinţit nuclear 
iar ziua ta era tot pe I l . 
Paşeai printre ghimpi 
şi coapsa-ţi era sraşiata de ultima noapte 
când ai refuzat zâmbind umbra mea 

ca şi cum n-ar fi fost şi ea acolo o urma de om. 
Am vrut sa nu te sarut 
caci nu purtai condurii de pluş 
pe care-am cheltuit o mie de zile in magazinul 
de pe Lipscani. 
Dar viaţa ta omeneasca e un tirbuşon 
patruns adânc in oasele mele 
şi nu te pot condamna. 

iubire prima noapte 

Asta nu-i o dragoste de weekend fetito 
Sa te speli sa-ti pui palaria şi pa. 
Asta-i o dragoste de cel puţin o saptâmâna. 
Ca sa ai vreme sa te inmoi cât trebuie. 
Ca sa te ung pe felia de cozonac. 
Şi sa te savurez. 
De Paşti. De Craciun. De ziua ta. 
Sa te tin la cald când nu-mi e pofta de tine. 
Şi când vine iarna - caci oricând se poate întâmpla -
sa te caut printre morcovi lamâi 
şi borcanaşe cu amintiri expirate. 

Sa rascolesc cenuşa şi sa dau 
Peste sufletul tau fierbinte inghesuit 
intre doua felii de pâine neagra. 

Sa muşc din sendvişul moale şi sa mi te scurgi pe barbie 
incet ca o picatura de lava. 
Dragostea asta fetiţo nu are sfârşit. 
Stai aici daca vrei sa vezi in direct 
cum se stinge vulcanul. 

libertate, dragostea mea 

Lista uimirilor e lunga şi hop şi eu. 
Ilicit pe prima pagina lânga titlu 
cu singurătatea data la maximum 
pâna lumea scapa de mine şi mai câştiga o zi. 
Ironii cu vecinii de masa. 
Bem pentru binele patriei in sala de mese. 
Niciodatâ sa nu ne tie mai rau spun ei. 
Niciodata lua-m-ar dracu niciodata 
urlu la rându-mi pâna-mi pocneşte 
ura-n laringe ca un buboi şi libertatea ţâşneşte 
contaminând Europa. 
Ah libertatea şoptesc românii ruşii bulgarii albanezii 
toti cei din liga a treia sorbind-o cu nesat 
de parca niciodata nu i-ar fi simtit gustul. 
Revin după inca o votca. Da repet animalelor niciodata. 
Cuvântul asta e un sabotaj la teama de moarte. 
Un sabotaj la prima oara. 
Un sabotaj la ultima oara. 
Iar la mijloc 
criza 
din care ne scoate guvernul de ingeri. 



oximoronul şi manivela 

Am trântit petrecerea pe divan, între cearceafuri şi stele, 
iar petrecerea s-a îmbujorat de placere. 
Bause pâna atunci. Ma bagase sub masa. 
Acum şovaia între conţinut şi forma. Leganîndu-şi capul, 
îşi rasucea-ntre degete cârliontate dulapul. 
Amesteca fereastra cu o lingurita rasa. 
Era poetica rau, saltându-şi dantela 
sa-mi arate doar mie, doar mie, 
sa ma bucur doar eu, numai eu 
când îi pipai oximoronul şi manivela. 

Nu era petrecerea bruna din sonete. Nu, nu 
era amorul unei mannore. 
Semana cu singuratatea egoista 
când scrii cu momâi din nas în batista 
şi le scoţi ochii. Când mormai cu nasul la perete de mori: 
- Lasa ca vezi tu, catea! Lasa ca vezi tu 
distilatul unei putori! 

Aveam de ales între oximoron şi manivela. 
Între petrecerea fofllita a petrecerii, 
si labele de puf şi puful negru al maşinii. 
Aşa ca am înşfacat manivela. Am rasucit-o 
pin' la prasele. 
De-a crapat casa de ruşine. 
De s-a auzit în vecini pân' la tine. 
Am dat drumul romanţelor 
care au geniul nuanţelor. 

Lumea ştie acum ca ai ochii ca cafeaua, 
şi trupul de şarpe felin. 
Că te-ai dus grea la Constanţa. 
Cii ai sânge de viperil. 
Că n-ai răbdare cu mine. 
Că habar n-ai tu ce si! faci cu buze fierbinţi 
sefiorita, tn parc, pe-nserat. 

Inventascm petrecerea de adio, 
petrecerea care tine loc de vorbe şi gheare. 
Am reînviat petrecerea vie. 
Petrecerea care îţi sta pe genunchi şi-ntre genunchi 
extragându-ţi cu gura, 
cu limba tot tambalau! din rarunchi .  
Am redus placerea 
la sânge, sex şi voluptate. 

Dar vine mama dracului 
vine mamamamamamamadracului 
vine chiar talpa iadului 
şi îmi întinde statul de plata. 

Acum sa trag ultimul fum din ţigara. 

tovaraşa zilei 

Eu cred c-am vazut moartea 
astupând gura prietenului meu 
cu mâna. 
Cu mâna ei moarta. 

Nu e frumoasa, urâta, deşteapta sau neinduratoare. 
N-are nicio putere. 
Nu exprima nimic. 
Nu e romantica, pudica, visatoare. 
Nu e de niciunde, n-are treaba cu omul. 

Dar are la ea garda de corp 
cu cinci degete. 
Şi tocmai ciunga asta i-a bagat-o pe gât 
încet, fara pauze. 

Când prietenul meu a deschis gura, 
am crezut ca vad ieşindu-i din maruntaie 
pumnul înmanuşat. 
Am vrut sa spun 
(blestemata, îngâmfata încununare poetica): 
mănuşa de sticlă mişca degetul mic de vomil. 
Dar nu e adevarat. 
Prietenul meu nu merita aşa o minciuna. 
Moartea a ramas înfipta în gâtui lui 
pâna 1-a sufocat. 

Florin IARU 

pe lângl corpul firi sot 

Uneori am viteza. 
Merg repede repede repede. 
Cu gest nervos cât uşa 
dau zidul la perete. 
Nor la cub. 
Fulger la pachet. 
Neutrino cât capra. 
N-apuca glonţul pofticos sa crape cârnatul de portocale fierbinţi 
ca-l şi salut cu lumina trandafirului negru în dinţi. 
Ajung cât ai zice peşte în anticamera lui zero. 
Am sugrumat garzile, am otravit fântânile, am pârjolit tara. 

Semnul lui Zero e o omida grasa într-o punga slinoasa 
singura urma calda şi vie din casa. 
Îi iau gâtui, parantezele şi durata 
şi hop, ţop, mai iute ca întunericul, înapoi la mama sau la tata 

Alteori ma las greu. 
Cezar trece Rubiconul, urca pe rug, ajunge în Indii, 
inventeaza telefonul, înfige zebra cu stele americane 
în cornul Lunii, 
moare în mijlocul oceanului de copii şi nepoţi, 
apoi deschide ochii şi aşteapta sa-mi trag rasuflarea. 
Placerile ies în parc cu bunicul. 
Eclipsele dorm în fişic. 
Siliciu, nisip, tranzistori, siliciu, nisip. 
Nimic şi nimic. 
Doar un uuuuffara viaţa când dau aerul înapoi 
aerului primordial. 

La sfârşitul zilei 
îmi scot ochelarii de plumb (pentru greu) 
ochelarii de raze (pentru viteza) 
şi ochelarii de cal. 
Pe urma, balerinii şi cizma de plumb. 
Viteza ia o curba periculoasa. 
Greul pamântului cade peste balustrada. 
Lenea se-nnoada. 
Mi-am terminat treaba. 
Am scos bumbul din plumb. 
Ziua mea a apus. N-am facut umbra degeaba. 
Ma zvânt ca o stridie expropriata 
pentru cuvintele din salata. 

La miezul nopţii, 
stapânul ma striga pe nume. 
Ma ridic de-mi pârâie oasele. 
Case de-mi crapa capul şi case. 
Şi ma visez cum îi duc 
pe-ntuneric, 
cât mai departe de casa, 
oala de noapte. 
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George APOSTU · Natura şi spiritul . . .  

De ani buni, Simpozionul naţional de estetica de la 
Bacau se legitimeaza prin varietatea unghiurilor de vedere 
asupra creaţiei lui George Apostu şi, prin extensie, a 
valorilor artei contemporane româneşti. Întâlnirile de la 
Bacau sunt, demult, prin varietatea punctelor de vedere, 
o substantiala dezbatere despre starea naţiunii . . .  creatorilor 
de frumos. Evident ca trimiterile la opera sculptorului 
concentreaza interesul publicului,  evocarile fi ind 
întotdeauna bine receptate de auditoriu. 

Prezenţa la eveniment a cunoscutului monograf al 
lui Apostu, Mihai Oroveanu - aduce de fiecare data câte 
ceva din existenta şi creaţia artistului, amanunte care pot 
nuanta atât în plan memorialistic - cât şi axiologic. Faptul 
ca artistul a generat o veritabila mitologie, orice noua 
contribuţie sporeşte cunoaşterea şi face ca universul sau 
creator sa impuna încontinuu prin originalitatea stilului 
şi vigoarea semantica a formelor şi mesajului. Eminentele 
sale opere, realizate în lemn sau piatra, metal sau doar 
desene cu forme feminine voluptuos arcui te, configureaza 
structura unui vizionar preocupat de idee şi de formele 
grave ale reflecţiilor profunde. La Bacau, întâlnirile cu 
artistul - absenţa lui fizica este doar o întâmplare - ţin de 
prezenta valorilor simbolice, un ritual al permanentei 
absente prin prezenţa simbolica. Lucrarile lui, fluturi 
inefabili, trimit la zboruri celeste, la monumentalitatea 
unor stâlpi ai cerului, la rugaciuni veghind somnul veşnic 
al imediatului sub privegherea continua a unor Crişti 
aşezaţi la raspântii de drum sau de timp. 

Teritoriul sau uman, marcat prin bome definitive, îl 
face prezent peste tot în lume ca şi cum te poţi naşte într-un 
anume harazit loc şi sa mori pretutindeni ca om şi sa învii 
cu fiecare privire acordata formelor lui pline de seva vi
tala a sensului. Cautarea dramatica a sinelui, expresia lui 
în valori metaforic - echivalente fac din padurea de 
simboluri o neistovita cautare a universalului de lânga 
noi. Cristul de lemn aşezat pe peretele casei şi atelierului 
din Baneasa, chinuit de oameni lipsiţi de omenie, asigura 
paza unor himerice simboluri creştine. Ruga lui era aidoma 
unui suspin şi a unei sfâşietoare revolte. Seria Fluturi lor 
sfredeleşte aerul catre o previzibila Înviere . . .  De la 
viziunile asupra Fluturilor, ciclului Tată şi  fiu - obsedant 
motiv, reluat şi definitivat permanent, ca o sisifica povara 
- şi pâna la lucrarile ultimilor ani din Franta a fost o per
manenta şi elocventa cautare a sintezei şi a absolutului .  
Cap de copil, lucrare din anul 1 957, când era înca stu
dent, a atras atenţia şi prin Fetiţa cu păpuşa şi Domnia 
Ralu exprima nu atât o expresie ludica, ci una prin care 
putea recepta ludicul şi Copilăria. Alte opere, Elena Negri 
(lemn), Maria de Mangop (piatra), Fluturi 1, 11 (lemn), 
Apeductul, Fructul Soarelui (bronz), Păunul, Nuduri 
(piatra) fac din diversitatea de expresie un parcurs al 
aşezarii viziunii într-o directie proteica. Seria Tată şi Fiu 
sugereaza continuitatea genetica, vitala şi miraculoasa 
fara nicio trimitere freudiana sau de revolta oedipiana. 

Tulburator ansamblul monumental de la Voroneţ, 
destinat memoriei lui Petru Comarnescu. Cele cinci 
elemente ale ansamblului vegheaza liniştea unui neliniştit 
permanent, rasplatit cu dreptul la tihna şi la visare. 
Experienta de la Magura a fost, concomitent, o revolta şi 
o împacare. Pe care, într-o varianta, a exportat-o, la cererea 
lui Salvador Allende, preşedintele Republicii Chile. 
Academicianul Dan Haulica şi-a comandat şi el un monu
ment funerar pentru momentul când vremea va vremui . . .  

Proteic, artistul elaboreaza Oglinda soarelui, 
Lapone, Tors, Portal, Fructul soarelui, Letopise(. În anul 
1 979, fiul risipitor expune la Bacau 29 de sculpturi şi 1 9  
desene, ultima s a  expozitie înainte d e  a s e  expatria în 
Franţa. În acelaşi an 1 979 a lucrat la Galaţi şi a realizat 
opera monumentala de 20 de metri, Fructul soarelui. La 
Braila a sculptat în granit Păsări de foc, doua variante. 

În anul 1982 a optat pentru stabilirea în Occident. A 
expus în Italia, la Milano şi Trieste. Se stabileşte la Paris. 
Expune în Europa şi se dedica ciclului Crişti riistigni(i. 
Are un moment de fervoare şi figureaza în numeroase 
expozitii fiind bine cotat de critici şi galerişti. Unele 
motive revin, dar le adauga o nota de tragic şi de înstrainare. 
Sculpteaza, pentru un azil de batrâni, o compoziţie în 
lemn. A fost înmormântat în Cimitirul Pere Lachaise din 
Paris. În septembrie 1 988, Salonul de arta sacra a fost 
dedicat artistului. Ionel Jianu îi consacra o elogioasa şi 
impresionanta evocare. Traseul gloriei sale postume 
urmeaza firesc, artistul fiind anturat de confrati şi de 
amatorii de arta care i-au stabilit cote valorice foarte înalte. 
Dupa revolutia din România, la Bacau, s-a înfiinţat Centrul 
Internaţional de Cultura George Apostu, loc distins prin 
prezenta unor opere ale sale, dar şi prin fervoarea cu care 
Omul şi artistul Geo Popa s-a dedicat acestei nobile 
institutii. 

În derularea acestei evocari trebuie sa includ, în 
absenta orgoliului, cele doua întâlniri fizice cu Apostu. 

Prima oara ne-am vazut la Bacau unde, spontan, l-am ajutat 
la panotarea unei expozitii, la principala Galerie a U.A.P, 
de pc strada centrala, la intersecţia bulevardului cu o alta 
artera, pe unde se devia traficul secundar. Personaj sculptat 
în stânca, mi-am zis, forme decise şi o mâna sigura care 
putea muta umarul din loc. Avea câteva desene disponibile 
pe care le-a oferit celor mai îndrazneti. Am ratat ocazia şi-mi 
pare rau. Ma multumesc cu albumele despre el, între care, 
desigur, cel realizat de prietenul sau statornic, Mihai 
Oroveanu. El însuşi om de carte aleasa, fotograf daruit, 
subtil analist al fenomenului, de fiecare data evoca prin 
cuvânt şi imagine istoria unui destin împlinit şi în absenta 
creatorului. L-am mai întâlnit o data pe George Apostu, la 
Piatra -Neamţ, când juca în filmul Ţapinarii. Avea ochii 
strafulgerati de lumina muntelui, iar mijlocul strâns cu o 
centura lata de piele. Era, oare, filmul, pentru artist, doar 
un capriciu sau o experienta de a fi? 

Îi datoram gratitudine lui Geo Popa, lui M ihai 
Oroveanu asemenea, ca apara de inimaginabile pericole 
numele sculptorului George Apostu, sanctuarul simbolic 
al acestuia la care şi bigotii şi ateii vor trebui sa vina în 
pelerinaj. Atmosfera elevata a povestirilor, dublata de 
elocin(a impecabila a paznicului de far Oroveanu, ne 
asigura pentru azi şi mâine ca fara astfel de exercitii de 
admiratie vom fi mai saraci şi mai singuri . . .  

Valentin CIUCA 



Simpozionul national de estetică 

Evenimentul se petrece anual la 
Bacau, de atâta vreme, întotdeauna 
toamna, târziu, când frunzele copacilor 
trebuie sa fi cazut deja pişcate de prima 
bruma. Ca de fiecare data în ultimii ani, 
Simpozionul naţional de estetică' se 
desfaşoara pe durata celor trei z i le  
imaginate de organizatori. În  anul 20 I l , 
acestea au fost 16 ,  17 şi 1 8  noiembrie. 
Simpozionul este organizat întotdeauna 
de Centrul de Cultura "George Apostu" 
Bacau, condus de managerul, actorul 
Gheorghe Geo Popa. În parteneriat 
tradiţional cu Centrul este Sectia de 
filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie 
a Academiei Române. Însa, de multa vreme, 
s -au alaturat Universitatea "George 
Bacovia" Bacau, Universitatea "Vasile 
Alecsandri" din Bacau şi  Consi l iu l  
Judeţean Bacau. 

Fara nicio exagerare, credem, prin 
marile personalitati ale culturii, ştiinţei şi 
artei care sunt invitate şi participa la 
eveniment, dar şi prin energia, valoarea 
intelectuala şi pasiunea "autohtonilor", 
pentru cele trei zile, Bacau! devine o 
adevarata capitala a culturii româneşti. 
Aşadar, la ediţia a XVII-a, ultima, de altfel, 
din noiembrie 20 I l , a Simpozionului 
na(ional de estetică, au participat invitaţi 
remarcabi l i ,  precum acad. Solomon 
Marcus, prof. univ. dr. Marin Aiftinca, praf. 
univ. dr. Grigore Smeu, Alexandru Boboc 
membru corespondent al Academiei  
Române, prof. un iv. dr .  Ruxandra 
Demetrescu - rector al Universitatii 
Nationale de Arte Bucureşti, dr. Valentin 
Ciuca, dr. Liviu Danceanu, prof. univ. dr. 
Petru Bejan, prof. univ.  dr. Ştefan 
Munteanu, prof. univ. dr. Constantin Dram, 
criticul şi istoricul literar Constantin Calin, 
Felicia Donceanu, Mihai Oroveanu -
directorul Muzeului National de Arta 
Contemporana Bucureşti - şi sculptorul 
Aurcl Vlad. 

Deschiderea Simpozionului na(ional 
de estetică a avut loc la sediul Centrului 
de Cultura "George Apostu", prin 

"spectacolul carţii", 1 6  noiembrie, ora 17 ,  
unde şi-au lansat cartile bacauanii acad. 
Solomon Marcus, Paradigme universale; 
Dan Petruşca, Şi toate celelalte cuvinte. 
Au urmat lansarea revistei de eul tura 

"Vitraliu", nr. 37, apoi un moment impor
tant, acela al decernarii Diplomei de 
onoare şi titlului de Prieten al Centrului 
de Cultură ., George Apostu ". Acest titlu 
are legatura cu ideea de prietenie pe care 
însuşi George Apostu, bacauanul nostru 
universal, a trait-o din plin, fiindca marele 
sculptor era "strângator" de oameni, genera 
prietenie. Astfel ca acest titlu de Prieten al 
Centrului vine sa armonizeze gesturile de 
prietenie ale lui George Apostu, pe de o 
parte, cu cei care muncesc in ,.templul" 

sau, cu cei care, de oriunde ar fi, cred ca 
arta, cultura, prietenia ofera un sens lumii 
şi o proiecteaza în frumuseţe. Au primit 
aceasta distinctie tânarul şi energicul 
Dragoş Benea, preşedintele Consiliului 
Judeţean Bacau, a carui susţinere 
dezinteresata, în ultimii ani, a facut posibila 
desfaşurarea simpozionului; prof. univ. dr. 
Alexandru Boboc - membru corespondent 

Ediţia a XVII-a 

al Academiei Române, care a susţinut prin 
personalitatea Domniei Sale, de atâţia ani, 
desfaşurarea Simpozionului na(ional de 
esteticil; prof. univ. dr. ing. Dumitru Bontaş, 
rectorul Universitatii George Bacovia, 
piesa importanta în angrenajul punerii în 
opera a evenimentului de la Bacau; prof. 
dr. Gheoghe Iorga, traducator din limba 
persana, istoric şi critic l iterar, redactor al 
revistei "Vitraliu"; dr. Ioan Mitrea, pasionat 
arheolog şi istoric, redactor al revistei 

"Vitraliu"; Mihai Oroveanu - director al 
Muzeului de Arta Contemporana 
Bucureşt i ,  cunoscator profund al 
fenomenului artistic contemporan. Ultimul 
moment al serii  ( 1 6  noiembrie) 1-a 
constituit recitalul camera] susţinut de 
mezzosoprana Antonela Bâmat şi pianista 
Ozana Kalmuski Zarea. 

Joi, 17 noiembrie, la ora I l , în aula 

"Moldova" a Universitatii "George 
Bacovia" Bacau, s-au desfaşurat lucrarile 
Conferinţei naţionale de esteticil, având 
tema "Opera de arta şi dezestetizarea artei". 
Au conferenţiat, cu acest prilej, în faţa unui 
auditoriu divers şi numeros, prof. univ. dr. 
Grigore Smcu (Receptorul artei in derivil), 
dr. Valentin Ciuca (Continua provocare a 
modernităţii), dr. Liviu Danceanu (De 
musicae natura), prof. univ. dr. Ştefan 
Munteanu (Postmodernismul, estetica 
urâtului şi dezestetizarea artei), acad. 
Solomon Marcus (Jocul de-a v-aţi asu/IS 
al artei). În aceeaşi zi, seara, la Muzeul de 
Arta Contemporana "George Apostu" din 
spaţiul centrului, au fost decernate Di
ploma de excelenţi! şi Premiul Centrului 
de Culturii ., George Apostu ", unor mari 
personalitaţi ale artei, culturii şi ştiinţei 
româneşti, aşa cum se întâmpla în fiecare 
an. Distincţiile, pentru 20 I l , au fost 
acordate sculptorului Aurel Vlad, 
istoricului şi criticului literar Constantin 
Calin şi academicianului Solomon Marcus. 
Pentru aceste personalitati, ale caror nume, 
dupa tradiţie, sunt tainuite pâna în 
momentul festivitaţii, au rostit câte o 
laudatio, în ordine: Ruxandra Demetrescu, 
rector al Universitatii Naţionale de Arte 
Bucureşti; Elena Ciobanu, lector univ. dr. 
al Universitatii "Vasile Alecsandri" din 
Bacau; Constantin Dram, prof. univ. dr. al 
Universitaţii ,,Al. 1. Cuza" Iaşi. 

Vineri, 18 noiembrie, ora I l , într-o 
atmosfera de înalt nivel ştiinţific, asigurata 
prin bunavointa şi impl icarea cadrelor 
universitare, personal a domnului rector, 
prof. univ. dr. Valentin Nedeff, la 
Universitatea "Vasile Alecsandri" din 
Bacau au continuat lucrarile Conferinţei 
naţionale de esteticil pe aceeaşi tema. Au 
conferenţiat atunci prof. univ. dr. Marin 
Aiftinca (Arta şi dezestetizarea artei), 
istoricul şi criticul literar Constantin Calin 
(Semnele veacului), praf. univ. dr. Petru 
Bejan (De - definirea artei), Mihai Oroveanu 
(Arta monumentală şi oraşul), acad. 
Alexandru Boboc (Modernitate şi 
modernizare În interpretarea scenicil a 
operei de artil). La sfârşitul conferinţei, 
Mihai Oroveanu a prezentat în premiera 
câteva filmari realizate de însuşi 
Constantin Brâncuşi, uluind asistenta. 

Dupa-amiaza, la Muzeul de arta 
contemporana din spatiul centrului de 

cultura, a fost oferit publicului vemisajul 
expoziţiei fato-sculptura Apostu - Inedit -
Apostu, de Mihai Oroveanu, şi albumul 
George Apostu, opera închinata marelui 
sculptor român, realizata pe baza marturiilor 
unor personal itaţi ale vieţii  culturale 
româneşti şi ale unor apreciaţi critici de arta 
din strainatate, sub coordonarea aceluiaşi 
Mihai Oroveanu. Albumul cuprinde şi un 
captivant material iconografie, provenit din 
colecţii private. 

Fiecare zi , d intre cele trei ale 
Simpozionului naţional de esteticil, a 
culminat printr-un colocviu de impresii. 
Atmosfera mai puţin "conventionala" a 
generat de fiecare data idei şi conversaţii 
scaparatoare. În urma acestora, ramâne 
bucuria de a fi fost în miezul lor, dar şi 
tristeţea ca, prin tradiţie, nu pot fi oferite 
publici taţii .  

Dan PETRUŞCĂ 
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Centrul cultural George Apostu a ales anul acesta sa-I 
omagieze cu premiul sau de excelenta pe sculptorul Aurel 
Vlad, care, la rândul sau, a onorat acest loc cu remarcabila sa 
expoziţie de la ediţia precedenta. 

Artistul lucreaza neîncetat în "laboratorul" sau - cum 
îşi numeşte atelierul - experimentând cu o neobosita 
curiozitate materiale şi tehnici consacrate şi neconvenţionale, 
pentru a obţine ceea ce-l intereseaza cu adevarat: gestul şi 
adevarul întrupate în sculptura pe care o creeaza. Calatoria 
sa în lumea formelor dureaza de o viaţa şi se confunda, în 
mare masura, cu propria sa biografie: umana, intelectuala, 
spirituala, artistica. Prin intermediul unei vizualitaţi exersate 
cu obstinaţie a ajuns la propria forma de cunoaştere, 
înţelegând conştient ca nu doar ochiul este un instrument 
privilegiat, ci şi tot ce ţine de domeniul hapticului; iata de 
ce produsele sale artistice ofera o forma superioara de acces 
la realitate. Acest parcurs a presupus, în cazul sau, o exem
plara tenacitate, un travaliu şi un efort continuu, în care ma
teria exersata a lumii sale plastice ne ofera concreteţea unor 
forme ce se întâlnesc într-o rara armonie, fara discordiile 
impuse de paragone. Lipsita cu totul de obsesiile confruntarii 
cu celelalte arte, aş putea descifra în cazul sau o discreta 
dimensiune raţionala şi culturala care-i strabate opera: 
impunatoare, adesea strivitoare, totuşi seducatoare prin 
impactul vizual pe care ni-l ofera, dar nu mai puţin "

condusa 
de intelect". 

Citita din perspectiva "legendei artistului", biografia 
lui Aurel Vlad devine cu adevarat exemplara, prin 
descoperirea timpurie a vocaţiei ce avea sa se fixeze în 
meandrele vizualitaţii, dar şi ale experimentarii cu misterul 
materiei. "Sa fi fost oare momentul în care am descoperit 
pentru prima data ca se poate ciopli într-o caramida? Nici 
acum nu ştiu daca sunt sau nu sculptor, în schimb ştiu ca 
întâlnirea cu munca asta îmi da singura şi marea bucurie, 
autentica bucurie pe care o traiesc ca om". 

Odata ajuns în capitala, drumul a fost drept, chiar daca 
lent: student la facultatea de arte plastice în anii '80, a ştiut 
cu o remarcabila intuiţie sa transforme neşansa fundamen
tala a unor ani neprielnici dezvoltarii unui destin artistic 
într-o neaşteptata şansa: "în raspar" cu timpul ce nu mai 
avea rabdare cu artiştii (mai ales cu cei tineri), Aurel Vlad a 
putut sa-şi pastreze candoarea ce nu 1-a abandonat nici azi, 
când se bucura de recunoaştere şi prestigiu, inclusiv 
instituţional. Profesor şi decan, a înţeles, cum foarte puţini 
sunt capabili, ca o astfel de funcţie presupune, mai ales într-o 
şcoala de arta, în primul rând slujire şi nu un instrument de 
putere. Intrat prea târziu pe scena artistica dinaintea lui 1989, 
a fost ferit de servituţi şi compromisuri, ramânând discret şi 
muncitor - la propriu şi la figurat, daca ne gândim ca a lucrat 
o vreme la "Marmura", lucru pe care-I aminteşte şi acum, cu 
un umor firesc, lipsit de resentimente şi amaraciune. Ceea ce 
nu inseamna ca se complace sau ca este lovit de o confortabila 
amnezie. Amintirile din epoca de aur s-au sedimentat, ca la 
mulţi dintre noi, devenind parte a unei memorii colective în 
general pasi ve şi ineficiente. Este meritul sculptorului de a fi 
activat aceasta materie informa, dându-i forma în ciclurile 
mari ce aveau sa-I consacre, de la Cortegiul Sacrifica(ilor de 

Aurel VLAD 

la Sighet, la Aplaudaci, de la Pseudoapostoli la Schimbarea 
la F aţi!, de la Adam şi Eva pâna la cele mai recente, Neliniştea 
şi Eclipsa. Este un mare dar sa poţi intrupa. în forme atât de 
diverse un întreg univers de sentimente şi resentimente, 
dominat de angoasa, dar strabatut de speranţa şi care nu a 
fost abandonat de credinţa. 

Confruntarea lui Aurel Vlad cu trecutul s-a fllcut prin 
intermediul activitatii sale artistice, graţie careia 
dimensiunea pasiva a devenit activa. Iar instrumentul folosit 
a fost gestul care anima forma, exprimata într-o materie atent 
aleasa, niciodata întâmplatoare. Lemnul şi fierul par a-şi 
disputa întâi etatea, tratate ca materiale vii, încarcate de viaţa. 
Sculptorul marturisea ca lemnul sufera, îl aude adesea gemând 
sau plângând. Ceea ce inseamna rodul unei violenţe la care 
este supus materialul, care cere respect şi înţelegere. Aurel 
Vlad nu aude vocea copacilor, cum o fllceau odinioara pictorii 
de la Barbizon; el aude glasul lemnului ce pare a-i vorbi o 
limba neştiuta de alţii, de noi ceilalti. Iata de ce el lasa mate
ria sa se exprime, neşlefuind, lucrând în forme rugoase, 
expresive. "între timp am început sa colaborez cu lemnul. El 
ma inspira. Îl consider de multe ori coautor la lucrarile mele, 
nu prin faptul ca el îmi sugereaza anumite forme şi semnificaţii 
pe care sa le dau lucrarilor mele, ci pentru ca am sentimentul 
ca se lasa condus şi modelat ca într-o prietenie adânca între 
doi parteneri, în care unul se lasa condus într-un fel, tocmai 
ca sa poata sa-I ajute pe celalalt." 

La fel de interesant, dar mai incitant este raportul sau 
cu fierul. Lucrând cu tabla - cel mai adesea "reciclata", 
ruginita, obosita, el înnobileaza, fara sa vrea, un material 
precar. Gasind-o printre deşeuri, el salveaza nu doar un mate
rial, ci şi memoria noastra, pentru ca de cele mai multe ori 
fragmentele alese sunt martorii tacuţi ai unei treceri 
neprietenoase a timpului. Cred ca şi aceasta tabla sufera în 
felul ei, iar tratamentul la care Aurel Vlad o supune duce la o 
salvare - la propriu şi la figurat. Nu cred ca atitudinea sa 
poate li citita neaparat sub semnul artei povera: e mai degraba 
un alt fel de modestie, cea a unei economii stricte de mijloace 
şi a unei reevaluari a resurselor ce ne inconjoara. Daca era 
firesc - aşa cum singur afirma- sa descopere în România mai 
întâi lemnul, nu e la fel de firesc sa (re )considere tabla aruncata 
dupa demolarile totale sau parţiale, care ne-au desfigurat 
oraşele? Parafrazând, aş spune ca artistul "se pedepseşte 
singur", pentru a cauta o cale de salvare a memoriei noastre 
comune. Cred ca fierul în varianta sa agresiva, contondenta, 
1-a condus la seria madonelor cu cuie, din care am privilegiul 
sa pastrez singurul exemplar ramas în ţara. M-am întrebat, 
dupa ce le-am vazut pe toate la galeria Simeza în urma cu trei 

lauda ti o 

ani, care este rolul cuielor în imaginea Fecioarei: sa fi fost 
gândite ca anticipare a spinilor din coroana Mânruitorului? 
Consecinţa logica a da-ului rostit îngerului din Buna Vestire? 
Acel da prin care timpul devine istoria noastra creştina? 
Raspunsul e, în fond, neimportant: Aurcl Vlad nu a fost 
niciodata un artist cu "teza" şi cu atât mai puţin un "mili
tant" în slujba unui crez, oricât de nobil asumat, afirmat şi 
impus celorlalţi. Componenta spirituala este la el întotdeauna 
implicita, nu explicita, mereu sublimata în cea artistica, preva
lenta. Aşa se explica umorul, ironia şi, nu în ultimul rând, 
metamorfozele personajelor sale, care îşi pot schimba 
identitatea într-un gest de respecruoasa ireverenţa. Tot aşa se 
întâmpla cu gesturile care exprima emoţiile şi pasiunile. 
Tristeţea se transforma în bucurie, spaima în speranţa, 
într-un sens aproape întotdeauna optimist, ca artistul însuşi. 
Iata de ce meditaţia sa asupra timpului istorici noastre este 
constructiva şi productiva. Iar compendiul gesturilor 
întrupate în sculpturile sale alcatuiesc un nou alias al 
formelor patosului, confirmând parca actualitatea lui Aby 
Warburg în contemporaneitatea noastra de la periferia 
Occidentului. 

Sculptorul nu a obosit sa expuna, caci a expune este 
gestul firesc pentru care traieşte orice artist, dar a mai realizat 
ceva: o carte exemplara, publicata în 2006, reunind 
meditaţiile sale pe marginea gestului în sculptura. Nascuta 
din exigenţele impuse spaţiului academic artistic, servitutea 
de a scrie o teza de doctorat a capatat sens, devenind o marturie 
semnificativa a literaturii noastre artistice contemporane. 

Motivaţiile determinate de necesitatea interna din care 
s-a nascut meditaţia despre problema formei sunt în acelaşi 
timp multiple şi diverse; ele apar totodata ca simptomatice 
pentru raportul specific dintre reflecţia teoretica şi practica 
artistica a lui Aurel Vlad. Exista, în primul rând, o constanta 
tensiune între ideea creatoare şi întruparea ei materiala; 
experienţa practica, artistica, este însoţi ta de exigenta mereu 
crescânda a demersului teoretic, oferindu-i, în final, un criteriu 
de evaluare a propriei creaţii artistice şi de verificare a 
corectitudinii cunoaşterii teoretice. 

Daca ar ti sa evaluez ultimii ani din creaţia lui Aurel 
Vlad, aş spune ca drumul ales merge de la parti eul arul istoriei 
noastre imediate la generalitatea starilor şi emotiilor umane, 
unanim şi peste tot valabile. Aşa descifrez sensul personajelor 
sale supradimensionate: ele capata o forţa ce te copleşeşte, 
stâmind stupore şi meraviglia, adica exact acele sentimente 
ce (con )duc catre sublim. Parafrazându-1 pe Baudelaire, aş 
spune ca este calea aleasa de artist pentru a salva eroismul 
vieţii moderne. 

Ruxandra DEMETRESCU 
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Despre o "obsesie" personală 
şi laboratorul ei 

Cred în puterea gestului de a deveni arta. 
Cred în acele gesturi transmise din 
începuturile vietii care au devenit simboluri. 
Omul îşi foloseşte bratul ca sa munceasca, sa 
se apere, sa apuce, sa strânga, sa mangâie etc. 
Acestea sunt gesturi ale unor actiuni practice, 
dar adevaratele gesturi sunt cele care transmit 
emotii sentimente, pasiuni, stAri limitA. Ele 
nu sunt gesturi - mişcare a bratelor ca pe nişte 
scule - ci ele devin fiinte pline de viata, care 
se sperie, vibreaza, se lumineaza, daruiesc sau 
iau viata, sufera sau se bucura. Numai în aceste 
cazuri corpul omenesc devine un singur gest 
- capul, trupul, membrele au un singur impuls, 
un unic tipar. Astfel de gesturi devin simboluri 
ale bucuriei sau durerii, ale fii cii sau curajului, 
ale binecuvântarii sau distrugerii, ale 
neputintei sau fortei etc. 

Pasiunea mea pentru gest se datoreaza 
unei întâmplari petrecute în vara anului 1 984. 
Un an mai târziu am trait inca doua experiente 
la limita paranormalului. Datmita tiumusetii 
şi misterului momentelor la care am participa� 
ele mi s-au intiparit definitiv în memorie. Pot 
spune despre mine (în acest moment), ca sunt 
sculptorul unei singure Obsesii :  "Gestul 
spaimei" - şi ca din ea s-au nascut toate 
sculpturile de pâna acum. 

Prima întâmplare (plaja de la 2 Mal, 
anul 1984): 

O femeie a avut urmatoarele gesturi 
într-un moment de spaima: Ochii i s-au mari� 
gura s-a deschis şi tragerea aerului în piept s-a 
fllcut cu un sunet de şuiera� plamânii i s-au 
umplut la maxim cu aer, prin ridicarea braţelor 
întinse deasupra capului şi fata i s-a orientat 
spre cer ca într-<J implorare. Apoi corpul a avut 
o mişcare ca o flacara rasuci ta de un curent de 
aer, din glezne şi pâna în vârful degetelor de 
la mâinile întinse peste cap, s-a produs o 
unduire, un spasm, o împletire cu aerul (iden
tica cu rasucirea şerpilor, a melcilor sau a 
fluturi lor în aer).Apoi mâinile au cazut pe fata 
şi împreuna cu capul prins în mâini, întregul 

corp s-a prabuşit în genunchi. Mişcarea aceasta 
a fost insotitA de un strigat prelung (ca un 
urlet de groaza), ceva sfaşietor, dureros. 

A doua întâmplare (Casoala, 1985): 

O femeie în fata spaimei (un şarpe se afla 
lânga mâna ei), a reactionat aşa: Un aer 
inghetat a cuprins-o de la picioare pâna în 
vârful capului. Mâinile şi corpul i-au ramas 
exact în poziţia în care erau în momentul când 
a descoperit prezenta şarpelui. Ochii i s-au 
marit şi gura i s-a deschis eliberând tot aerul 
din plamâni cu un sunet neomenesc, o 
spargere şi o rostogolire de parca aerul ieşea 
din plamâni ca o pravalire de bolovani (ca o 
anestezie cu ser care ingheata într-o fracţiune 
de secunda corpul şi îl strânge în chingi 
interioare). În clipa când îngheţul a ajuns la 
cap, o alta femeie a ieşit din corp. Corpul ei 
s-a dublat cu o forma de lumina şi s-a oprit 
cam la zece metri de corpul inghetat. Era iden
tic cu el, avea chiar aceeaşi imbracaminte, 
doar ca era luminos şi parca protejat de o 
punga, de un balon de aer de jur împrejur. Nu 
ştiu daca lumina o dadea globul acela sau 
daca femeia dinauntru! lui lumina. Dupa un 
timp, femeia de lumina care a privit tot timpul 
la femeia inghetata, s-a apropiat de ea şi s-a 
con topit cu ea. În acel moment femeia a avut 
o tresarire, şi-a dus mâinile la gura şi şi-a 
acoperit-o, lasând ochii mari sa priveasca în 
jur. În acest timp a inspirat aer cu sughiţuri. 
Apoi din ochi i-au ţâşnit lacrimi ca doua 
izvoare ce se prelungeau pe mâini şi de pe 
mâini în ţarâna de la picioarele ei. Corpul i-a 
fost cuprins de tremuraturi de parca tendoanele 
plesneau unul dupa altul şi nu-şi mai gasea 
starea de echilibru. 

A treia întâmplare (Casoala, 1985): 

Un om trezit din somn s-a speria� şi a 
reacţionat aşa: Dormea ghemuit cu mâinile 
sub cap. Când s-a speriat, corpul s-a înconjurat 
de o lumina care la exterior era în zigzag. Era 

ca într -o placentA cu pruncul în ea care s-a 
ridicat la 50 - 70 de centimetri deasupra 
patului, odata cu un geamat de groaza în 
cascada. Dupa un timp, placenta a coborât lin 
pe suprafata patului, iar corpul s-a ghemuit 
mai tare şi a vorbi� restabilind cunoaşterea cu 
cel din fata sa. 

Imaginile acestea atât de pure şi tragice, 
atât de vii, m-au umplut de o mare bucurie. 
Întâmplarile mi-au "deschis ochii" pe 
tiumuseţea expresiei umane in momentele de 
maxima emoţie.Eu am vazut în acele 
"întâmplari" porti deschizându-se spre 
originea divina a omului şi frumuseţea lor 
mi-a produs, mai întâi, un mare blocaj, pe 
care l-aş explica prin atitudinea lui Petru, Iacov 
şi Ioan în momentul "Spaimei" de pe muntele 
Taborului (Schimbarea la fata). 

"Messarites comenteaza pe larg 
atitudinile apostolilor: Ia început, aceştia nu 
au putut suferi lumina şi au fost pravaliti la 
pământ cu capul înainte şi cu mâinile 
amândoua la ochi. Petru s-a ridicat cel dintâi 
şi a vorbit despre cele trei colibe, Iacov abia a 
avut putere sa se ridice, spri jinindu-se pe un 
genunchi, mâna dreapta îi acopera ochii 
fiindca nu poate privi lumina cea mare. Ioan 
ramâne cufundat pe muntele Taborului în 
somn adânc, nu vrea sa afle nimic, mulţumit 
ca-l iubeşte pe Hristos şi ca e iubit de el

"
.'  

Aş compara reactia mea dupa trairea 
acelorîntâmplari cu reacţia lui Ioan. lmaginile 
mi-au adus o mare Bucurie, mi-au dat 
sentimentul unui Dar, al unei Preţuiri, pe care 
nu am vrut sa o risipesc marturisind-o. M-am 
simtit iubit şi eu ca apostolul Ioan şi timp de 
zece ani "am donnit" cu acea "Dragoste" în 
suflet. Iar atunci când am început sa lucrez, 
m-am bizuit doar pe imaginile revelate în 
întâmplari şi pe intuitie. Sculptura dictata de 
revelatii şi intuitii nu necesitA cunoşterea altor 
experienţe, reguli, metode. ExistA doar acea 
,,aşteptare permanenta", acea "punere în stare" 
de care vorbea Brâncuşi, sau trebuie sa devii 
"vânator de adevar şi pândar al vietii" cum se 
caracteriza Rodin. 

Eu sunt sculptor. Cercetez lucrând şi 
cautând în mine expresia cea mai adevarata a 
vietii. Sunt sursa şi model. Lucrez cu 
sensibilitatea şi cu intuiţia mea o carte pe care 
numai eu o pot citi . Ma uit la lumea 
inconjuratoare, dar ma uit şi într-un interior, 
nu al meu neaparat, ci parca în interiorul 
tuturor stArilor din care provin. Calatoria în 
interiorul meu, dincolo de stArile de om, de 
animal, planta, apa, fir de nean� se produce ca 
o emoţie atât de intensa încât am sentimentul 
ca ma desprinde din trupul meu de carne, 
transfigurându-ma în trup de lumina. Prin 
vazul exterior şi prin vazul interior ajung la 
sursele mele de inspiraţie. 

Lucrarile din expozitia deschisa aici 
le-am realizat privind lumea din jurul meu. 
Imaginile s-au adunat în mine ca un fior, un 
farmec, o ispitA. Dar niciodatA pe de-a întregul, 
ci atât încât sa nu ma pot opri. Ceva care a 
revenit ca o dragoste, în cautarea careia trebuia 
sa pornesc neaparat. Ceva minuna� ascuns în 
spatele unui perete de apa, ceva ce mi-am dorit 
întotdeauna. 

Sufletul omenesc este ca un nor format 
din toate aceste stAri, emoţii, sentimente. Nu 
ştiu dupa ce regula se descarca norul, ce fulgere 
fac ca picaturi încarcate de aura sa ma bântuie. 
Sculpturile acestea au crescut în interiorul meu 
ca nişte plante pe întuneric, firave, fragile, 

misterioase, trase în sus de o forta necunoscutA. 
Când ele au devenit adevarate "modele 
interioare" am început lucrul. Pentru a le 
realiza, am cautat un material care sa poarte în 
el aceleaşi stAri, emoţii, fiori, ca imaginile de 
la care am pornit. De cele mai multe ori, acesta 
a fost lemnul. Îmi degroşez lemnul pe jos, parca 
dupa o şti in ta a planurilor despre care vorbea 
Rodin, dar foarte repede îl ridic în picioare şi 
îl lucrez în pozitia în care va sta lucrarea mea. 
Ma mişc tot timpul în jurul lui pentru ca am 
nevoie de toate vederile. Aş compara lucrul 
meu cu formarea copilului în placentA. El 
creşte cu totul, nu la început partea din fata şi 
apoi spatele, sau pe rând, diferite parti. În 
copacul degroşa� pus în picioare, fac semne, 
pun repere, tai, gauresc ca sa prind alte bucati 
de lemn pentru braţe, sau acolo unde trupul o 
cere, pun cât mai mult, parca sa aiba de unde 
sa se hraneasca, sa se dezvolte. Desenez tot 
timpul direct pe lemn. Nu doua figuri fata -
spate, ca Leonardo Da Vmci, nici patru, ca 
vechii greci şi renascentişti, desenez ca un fel 
de tAiere, de corectura, de îndreptare. De fap� 
fiecare desen este urmat imediat de cioplire, 
apoi iar desenez cu pensula mare, cu tempera 
roşie. De multe ori, lucrarile mele au ramas 
într-un astfel de stadiu: sunt desenate cu 
vopsea roşie parca pentru a fi cioplite în 
continuare. 

Uneori am gasit în tabla veche, ruginitA, 
plumbuita, zincata, vopsita, rupta de pe 
acoperişuri, aceeaşi emoţie, stare ca şi a 
personajelor pe care am vrut sa le reprezint. 
Am lucrat mici "studii" din bucatele de tabla 
framântata cu ciocanul şi prinse cu puţin 
cositor, am modelat mari lucrari din bucati de 
tabla prinse cu popnituri, încercând sa pastrez 

"aura" cu care personajele mele au crescut în 
mine. Iar tabla, acest material industrial, rece, 
cenuşiu, tAios nu s-a opus, ci s-a modelat dupa 
compoziţiile mele cu o viteza egala cu dorinta 
mea de a descarca aceste imagini. Din aceastA 
cauza aş compara tabla cu un CD de care 
m-am folosit pentru a imprima imaginile 
primite prin vazul exterior şi vazul interior. 

Lucrarile le expun ca în ziua în care 
le-am realizat. Nu sunt finisate, şlefuite, 
lustruite. Opresc lucrul atunci când sculptura se 
regaseşte în ,,modelul interior." Cred (dintr-<J 
necesitate interioara) ca sculptura mea trebuie 
sa fie ca mine - asprimile ei, suprafata modelatA 
de daltA, drujba, ciocan, popnituri, cositor 
vorbesc de bucuria mea, de gestul mâinilor 
mele, de pasiunea cu care am înconjurat-o. 

Nu încerc sa ascund nimic, pentru ca o 
lucrare, dincolo de semnificaţiile cu care este 
incarcata, sau pe care le capatA apoi, este în 
primul rând o reprezentare a sculptorului care 
a creat-o. "Sinceritatea" aceasta cred ca îi da 
viata şi forta de a trai. 

Cred ca metodele mele de lucru nu difera 
cu nimic de metodele altor sculptori. 
Laboratorul meu este identic cu laboratorul 
oricarui sculptor. Atelierele noastre sunt la fel 
şi poate nu foarte diferite de cele ale unui coleg 
din Grecia antica. Avem aceleaşi gesturi, facem 
aceeaşi truda, cream cu aceeaşi bucurie. Ne 
leaga atât de multe, încât deosebirile nu se 
mai pot discerne. Iar daca existA şi deosebiri, 
de acestea vorbesc mult mai bine lucrarile. 

AureiVLAD 

Note 

1 .  I.D. Ştetl!.nescu, Iconografia artei bizantine şi a 

picturii feudale românqli. 
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Constantin Calin se caracterizeaza ca 
fiind un ins modest, ceea ce nu inseamna 
câtuşi de puţin ca merita o laudatio mo
desta, pentru ca portretul sau este de o 
consistenţa admirabila. Pentru a-1 contura, 
încep cu cele trei lucruri pe care le evoca 
însuşi Constantin Calin cu mândrie atunci 
când vorbeşte despre sine: copilaria din 
satul bucovinean Udeşti, parintii iubitori, 
tarani de la care a moştenit disciplina muncii 
ca virtute în sine, liceul militar, facultatea, 
prietenii de şcoala. Urmeaza repartiţia, ca 
preparator, la Institutul Pedagogic din 
Bacau, participarea entuziasta, alaturi de 
Sergiu Adam, George Balaiţa, Ovidiu 
Genaru, Vlad Sorianu, Mihail Sabin, Radu 
Câmeci, la întemeierea revistei Ateneu, 
unde a fost pe rând redactor, redactor-şef 
adjunct şi redactor-şef, activitatea de un an 
ca preşedinte al Comisiei de cultura şi 
educaţie socialista, revenirea ca lector, dupa 
1990, la Facultatea de Litere a Universitatii 
din Bacau, activitatea de redactor-şef al 
suplimentului Sinteze, între anii 1 990 şi 
1 999. 

Partea centrala a portretului o ocupa, 
desigur, o entitate care în ultimul timp a 
început sa fie numita omul-Bacovia. Omul
Bacovia te duce cu gândul la o pictura 
cubista, la un Picasso, la o intrepatrundere 
complicata, frustranta, dar înalt estetica, 
pentru ca apropierea dintre Constantin 
Calin şi George Bacovia nu se bazeaza pe 
coincidenţe de personalitate, com
portament sau viziune asupra existenţei. 
Legatura lui cu Bacovia este asumata cu o 
fermitate impresionanta într-o notiţa de 
jurnal din 1 987: ,,ziua în care nu voi scrie 
sau nu voi citi ceva legat de Bacovia va fi 
dies perdida". Ţinta lui, profund marcata 
etic, este de a descoperi un Bacovia 

"primitiv, simplu, autentic". Criticul alege 
cu modestie, cu discreţie, sa devina umbra 
necesara reliefllrii imaginii poetului. Titlul 
ultimului sau volum, În jurul lui Bacovia, 
este relevant în acest sens, dupa cum 
relevante sunt şi copertele mereu albe, foarte 
elegante, ale cartilor sale, care, şi ele, parca 
incearca sa se estompeze, lasând loc deplin 
obsedantei lumi cromatice bacoviene. În 
acelaşi timp, albul lor trimite şi la ideea de 
curaţire, purificare, restabili re a adevarului. 

Am început cu paradigma picturii, a 
portretului. Nu e deloc întâmplator sa ma 
gândesc la pictura, pentru ca vazul e una 
dintre percepţiile dominante nu numai la 
Bacovia, dar şi la Constantin Calin care, nu 
o data, în volumele sale de eseuri, ne face 
apologia privirii .  Iata o similitudine despre 
care Constantin Calin nu ne vorbeşte di
rect. La ea adaug alta: pe Bacovia, ne spune 
criticul sau, nu ţi-I poţi imagina decât 

Constantin CĂLIN 

mergând pe jos. Aserţiunea e însa perfect 
valabila şi pentru Constantin Calin însuşi. 
Uneori, am privilegiul sa-I întâlnesc pe 
strada, în zona universitatii. E mereu abia 
ieşit din "vizuina" lui captuşita de carţi, de 
lânga maşina lui de scris, din austeritatea 
spaţiului sau de lucru. Apariţia lui pe strada 
are ceva insolit, parând a restabili un anume 
echilibru uitat, nu numai din cauza stilului 
sau vestimentarîngrijit, elegant, în dezacord 
cu "noua barbarie" a strazii, nu numai din 
cauza politeţii sale impecabile. Spaţiul 
neutru, indiferent al strazii se reorganizeaza, 
docil, în jurul figurii sale calcând calm, cu 
greutate, cu o anumita circumspecţie, de 
parca e gata sa se intoarca în orice secunda 
înapoi, întotdeauna ducându-şi servieta 
plina de carti şi ziare ca şi cum ar vrea sa o 
protejeze cu orice preţ de vreun cataclism 
neaşteptat. Şapca, despre care spune cu 
autoironie ca ar fi demodata, nu reuşeşte sa-i 
ascunda cu totul privirea albastra, 
patrunzatoare, mereu gata de câte o ironie 
perfect mascata, dar mereu deschisa spre 
viata de dincolo de carţi. 

Aproape invariabil, în timpul micilor 
conversaţii ad-hoc, am senzaţia ca vorbele 
lui nu sunt decât vârfurile unui aisberg. Ele 
par marcate de o idee paradoxala, aceea ca 
apropierea de obiect nu îl face mai 
inteligibil, pentru ca apropierea înmulţeşte 
infinit şi angoasant detaliile, fllcând accesul 
la adevar mult mai dificil, daca nu chiar 
imposibil .  Lui Constantin Calin însa, 
cunoaşterea obiectului îi reuşeşte şi din 
apropiere, iar asta printr-o disciplina 
intelectuala severa al carei motto ar putea 
foarte bine fi celebrul: "mi-e prieten Platon, 
dar mai prieten mi-e adevarul". De aceea, în 
numele acestei misiuni, în fata unei statui 
care îi suna a gol, Constantin Calin nu ezita 
sa-şi foloseasca sti !oul ca pe o arma, 
administrând inculpaţi lor "doze neletale de 
otrava". 

Consecventa sa în a denunta idolii 
ramâne nedezmintita inclusiv în cazul 
subiectului central al preocuparilor sale, 

lauda ti o 

Bacovia.  Nu o data se refera la 

"despodobirea de iluzii" survenita în 
stanţele şi versetele lui Bacovia. Preluând 
sintagma, se poate spune despre Constantin 
Calin însuşi ca este un despodobitor de 
iluzii, un critic lipsit de admiraţia oarba, 
partinitoare faţa de opera sau autorul studiat. 
Bacovia, în viziunea lui Constantin Calin, 
nu trebuie sa apara nici mai mare, dar nici 
mai pu�n decât a fost sau este în realitate. 
Minuţiozitatea cu care studiaza viaţa şi 
opera lui Bacovia ne aduce aminte de 

"criticul-detectiv" care voia sa devina, 
criticul de temut care ar fi fost în stare "sa 
identifice în praful de pe hainele suspectului 
probele decisive ale mediilor prin care a 
trecut". 

Dosarul Bacovia (titlul însuşi trimite 
la ideea de detectiv adunând probe la dosar) 
este, ca sa zicem aşa, un fel de reconstrucţie 
a unui "exemplar viu dintr-o specie 
disparuta", vorba lui Constantin Stanescu, 
pornind de la oscioare disparate, recuperate 
cu grija, cu empatie, curaţate cu acribie, cu 
pasiunea unui arheolog al cuvintelor. 
Reconstruirea atmosferei bacoviene, cu 
toate detaliile ci, ne prilejuieşte adevarate 
delicii intelectuale. Dar în Dosarul Bacovia 
se mai petrece un lucru care îi confera 
monumentalitate: ilustrând modul în care 
opera bacoviana exista pe fundalul epocii 
sale, arata cum ea a fllcut de fapt diferenta. 
Bacovia de dupa Constantin Calin este un 
Bacovia mai straniu, mai tulburator, tocmai 
pentru ca este mai autentic. 

Cum este însa Constantin Calin dupa 
Bacovia? Drumul sau spre Bacovia s-a 
ingemanat cu drumul spre sine. E un drum 
care ne aminteşte de antici i  care nu 
separasera cunoaşterea intelectuala de 
cultivarea sinelui. De altfel, ne spune 
moralistul Constantin Calin, fllra o pregatire 
interioara adecvata moral ,  lumea 
contemporana nici nu poate sa acceada la 
Bacovia, din pricina absenţei sentimentului 
de ruşine şi a celui de vinovaţie. E un alt fel 
de a spune ca nicio cunoaştere adevarata, 

profunda, nu e posibila fllra o transformare 
radicala, fllra o îmbunataţire a sinelui. În 
acelaşi timp, aceasta aserţiune ne aminteşte 
calea mistica a creştinului care ştie ca fara o 
aspra auto-curaţire de patimi nu se poate 
mântui. Aici iese în relief Omul din omul
Bacovia: omul autentic, mereu confruntat 
cu dileme, îndoieli ,  scrupule ,  omul 
luptându-se cu câte un demon ce "strâmba 
gânduri le", omul mereu curios sa atle, dar 
mereu întristat de deziluzii. 

Voi adauga doua elemente pentru a 
încheia schiţa portretului. Primul dintre ele 
aparţine profesorului Constantin Calin, un 
pasionat pedagog. Indiferent ca a predat 
literatura veche, premoderna şi moderna, 
istoria criticii l i terare, sti l istica, 
memorialistica, ziaristica, a avut mereu 
talentul de a crea naraţiuni ale cunoaşterii 
care trimit la discursul unui înţelept facator 
de sensuri de o claritate memorabila. E, în 
acelaşi timp, un intelept care îşi doreşte un 
public viu, cu care sa poata intra în dialog. 
Îi repugna profund mutismul ignorant şi 
1 i psa de curiozitate cpi stemica, 
mediocritatea stridenta şi ranchiunoasa, 
manifestarile de superficiala başcalie şi de 
proasta-creştere. Nu am avut privilegiul sa-i 
fiu studenta (am avut, în schimb, onoarea 
de a-i fi fost colega Ia Facultatea de Litere), 
dar sentimentul acestui neajuns mi-a ascuţit 
atentia ori de câte ori am putul sa-i ascult 
discursurile la conferinte, lansari de carte 
sau vernisaje, sau micile discuţii in formale 
generoase în care încap mereu lot felul de 
lucruri: literatura, ziare, reviste, frunze, 
anotimpuri, ochii aproape umanizaţi ai câte 
unui câine, nuanţele zapezii pe crengile 
pomilor şi, cu toata rezerva aferenta 
caracteristica, pâna şi câte o pisica. Zilele 
acestor întâlniri sunt zile în care mi se pare 
ca am câştiga! ceva preţios, ceva care trebuie 
pastrat cu grija. E mereu ceva de învaţat şi 
ceva care se învaţa aproape de la sine, mai 
greu de prins în cuvinte, pentru ca, Ia 
Constantin Calin,  nu numai vorbele 
comunica, ci şi tacerile. 

Ultimul element pe care îl adaug 
acestui sumar portret este figura 
jurnalistului,  a eseistului de elita, a 
intelectualului prezent în viaţa cetatii, cu o 
atitudine bine marcata, de o exigenta "în 
limite rezonabile", lipsita de ipocrizie şi 
comoditate, autor de cronici ,  eseuri, 
interviuri, articole, adunate în volume de 
texte ce te fac sa te simţi ca într-o adevarata 
peştera a comorilor. Undeva, într-un colt 
retras, se simte reconfortant prezenla 
discreta a autorului care continua sa rafineze 
cuvintele adevarului. 

Elena CIOBANU 



Domnilor, doamnelor, domnişoarelor, 

În timpul de un sfert de ora care mi s-a acordat, ma voi 
referi, sintetic, la o tema complexa (istorica, literara, cul
turala, morala şi, nu în ultimul rând, existenţiala): provincia, 
o tema deloc vetusta, deşi s-ar putea sa para aşa. 

Cineva poate sa locuiasca o viaţa întreaga în provincie 
fara sa reflecteze barem o singura data asupra ci. Ca s-o faci, 
trebuie sa ai un simt al diferentelor, sa fii preocupat de ele. 

Provincia e descoperirea capitalei. La noi, aceasta capi
tala a fost Iaşiul lui Constantin Negruzzi, Mihail 
Kogalniceanu şi Vasile Alecsandri. 

Iniţial, provincia a interesat printr-o singura figura: 
provincialul. 

Cum desigur aţi reţinut citindu-i pe cei amintiţi, 
provincialul era boierul ţinutaş. El a existat şi înainte de 
jumatatea secolului al XIX-lea, însa n-a interesat literar. A 
devenit vizibil abia prin anii '40 ai acestuia, întrucât atunci, 
adulmecând schimbarea, a început sa se mişte, sa vina mai 
des în capitala, sa se familiarizeze cu noutatile, sa emita 
judecati despre lucruri la care, evident, inca nu se pricepea. 

Pe scara evoluţiei sociale, provincialul c superior 

"tombaterei", respectiv boierului cu işlic, 
"ultraretrograd", 

"
ruginit", dar pretinsa lui transformare în om modem e 

incompleta, superficiala, cel mai adesea vestimentara. 
Hainele de croiala occidentala, sufocant de strâmte, nu-i 
corecteaza şi mentalitatea şi nu-i suplinesc lipsurile din 
educaţie. 

Personaj de "fiziologii", caricatura!, provincialul îl 
anticipeaza pe moftangiu, aceasta emanaţie a mediului ur
ban de la confluenţa secolelor XIX şi XX. Moftangiul e eroul, 
surprins în zeci de ipostaze, al schiţelor lui 1. L. Caragiale: 
tip relaxat, deştept, uşuratic, "adorabil", cititor de ziare, 
consumator de bere, palavragiu, cârtitor, comic prin atitudini 
şi prin limbaj. Dulce, surâzatoare, viaţa lui dureaza cam trei 
decenii, carevasazicao generatie. Evenimente grave, precum 
marea rascoala ţ.araneasca din 1907 şi Primul Razboi Mondial, 
îl obliga sa iasa din scena. 

Ce se întâmpla dupa? 
Dupa 1 9 1 8, dintr-o tara cu patru provincii, România a 

devenit o ţara cu zece provincii şi cu un mare numar de 
probleme. 

În noua situatie, provincia (oricare dintre ele) nu mai 
putea fi privita cu superiori a te şi amuzament şi nu mai putea 
ramâne ce-a fost. Anii postbelici au ventilat aerul statut, 
marasmul locurilor "unde nu se întâmpla nimic", stimulând 
la dinamism şi concurenta. 

În chip firesc, dezvoltarea trebuia sa inceapa cu 
învaţamântul şi cultura. Altminteri, deşi reclamate îndelung, 
votul universal şi improprietarirea n-ar fi putut fi eficiente în 
lipsa ştiinţei de a le folosi. Vremea cerea deci educatori, 
fonnatori de suflete, .,Juminatori ai ţarii", de aceea, între 
numeroasele şcoli care se infiinteaza acum (inclusiv la Bacau), 
prioritate au şcolile normale, iar unor facultăţi li se ataşeaza 
seminarii pedagogice. Vremea cerea, de asemenea, eliminarea 
unor prejudecati şi inertii, care împiedicau dobândirea 
capitalului intelectual şi moral necesar pentru buna 
funcţionare a societatii. 

Rolul acesta revenea presei şi culturii. 
Ceea ce am rezumat în paragraful anterior a fost un 

proces anevoios care a durat de-a lungul întregii perioade 
interbelice şi, aş zice, nu e deplin încheiat nici azi. Scrutând 
lucrurile, au ieşit la iveala zeci de raei le şi deprinderi rele. 

Feţele provinciei 

Oricât de neplacute, adevarurile despre starea institu�ilor şi 
atitudinile oamenilor trebuiau spuse cât de cât direct şi 
repetate cât mai des. 

La Bacau, cel ce şi-a asumat aceasta sarcina a fost 
profesorul Grigore Tabacaru, - un om providenţial, îl aprecia 
Bacovia. E interesant de remarcat tactica aleasa de el. Scoţând 
,,Ateneul cultural", nu ataca tema provinciei în primul edi
torial. A aşteptat sa vada cum va fi primita revista. Şi primirea 
a fost rezervata, insotita, se pare, şi de comentarii mali�oase. 
Nemulţumit, face ceea ce trebuia de facut: adopta o poziţie 
polemica în editorialul numarului 2, intitulat "Provinciile . . .  " 

Acestea - releva pedagogul - nu aveau personalitate: 
erau 

"
marile consumatoare ale producţiilor centrale". 

Intelectual cu vocaţie de animator, el era contrariat de 
pasivitatea, de naivita�le lor crase, de pierderile de timp cu 
fleacurile. Dupa Constantin Radulescu-Motru, dar înainte 
de Mircea Eliade, Tabacaru observa interesul excesiv ce se 
acorda aici "politicii!", sursa permanenta de conflicte, 
maciniş sec de zvonuri şi ipoteze. "În afara de problema 
puterii nu mai exista nimic: nici în cer, nici pe pamânt . . .  Nici 
o vorba despre literatura. Nici o vorba despre arta, absolut 
nimic despre ştiinţa. Flori veştede! Politica şi jocul de carti 
sunt motoarele de viaţa ale provinciilor". 

Provincialii patruzecioptiştilor şi moftangiii lui 
Caragiale erau inşi curioşi. Prin comparaţie cu ei, provincialii 
din perioada interbelica apar, adesea, sastisiţi prematur, 
refractari: 

"
Provincialul nu citeşte - constata cu amaraciune 

şi iritare Tabacaru - nici daca îi dai cu de-a sila". La fel, aş 
adauga, provincialul zilelor noastre. Dovada cea mai clara 
ca nu-i preocupa cultura o constituie lipsa consideraţi ei faţa 
de eforturile celor ce munceau pentru ea. 

"Timp de patru ani 
- avea sa scrie profesorul, unul din pionierii "şcolii active" şi 
ai pedagogiei sociale - am facut sa apara la Bacau revista 
<<Ateneub>, la care a colaborat tineretul cu bucati literare. 
Când revista a încetat sa apara, mi s-a spus ca a fost o afacere 
«falimentara>>, şi au fost scrise aceste cuvinte într-{) gazeta 
din Bacau"! 

Provincia sau, daca e sa reiau termenul lui Tabacaru, 
"provinciile" au fost şi, în mai mult de un caz, sunt medii 
indiferente, cvasiimpermeabile ori de-a dreptul ostile culturii. 
Un nu precede majoritatea înfaptuirilor. De pilda, prin anii 
'30, unul dintre primarii Bacaului, Mihail Vagaunescu, om 

cu viziuni îndrazneţe, a vrut sa construiasca un mare palat al 
culturii. A fost imediat combatut ca fiind excentric şi risipitor. 
Reac�e tipica, pe care aş putea s-o ilustrez cu zeci de alte 
exemple. Din cauza reticenţelor sau opacita�i s-a ratat mult. 
În materie de cultura, aproape orice s-a facut mai greu decât 
daca ar fi existat receptivitate. Credeţi, oare, ca la apariţia 
seriei noi a "Ateneului" a fost bucurie generala? Nicidecum! 
Crede� ca statuia lui Bacovia a fost privita cu admiratie? 
Dimpotriva, a scandalizat, a inspirat reclamaţii şi comentarii 
rautacioase. Obsedata de utilitarism, provincia nu are simţul 
gratuita�i, al monumentalului şi respinge aprioric ceea ce 
nu se incadreaza în percepţia sa. Provincia a suferit şi 
continua sa sufere de o insuficienţa, chiar de o meschinarie a 
gustului. Pe vremea dramaturgului Ion Luca, publicul 
bacauan ocolea spectacolele teatrelor mari şi se îmbulzea la 
cele ale Companiei Carabuş şi ale Teatrului Alhambra; ignora 
literatura majora şi savura reportajele cu bandi� şi femei 
pierdute, scheciurile, pastişele, duelurile epigramiştilor, 
cronicile rimate (majoritatea despre întreceri bahice), care 
surprindeau realitati şi comportamente specifice, ca în 
urmatorul fragment: 

"Când e zi de sarbatoare 
Iese lumea la plimbare 
Cuconiţe, domnişoare 
- Turme rare de mioare 
Servitoare dolofane 
Privind galeş la . . .  galoane 
Şi-n aceasta forfoteala, 
Nu auzi decât bârfeala". 
Tabloul meu ar putea fi echilibrat prin introducerea 

unor exemple cu caracter pozitiv: învaţatori şi profesori care 
ţineau conferinţe şi organizau festivaluri literare, preoţi care 
colecţionau materiale istorice, doctori melomani (unul 
mergea la Bucureşti pentru principalele concerte ale 
stagiuni lor, altul conducea un cvartet local), pictori şi scriitori 
talenta�, publicişti cu simţ civic şi verb curajos. Dar intenţia 
mea nu este sa va ofer o pastila dulce, extract de imagini ce pot 
parea convenţionale, ci una amaruie, "cu eliberare prelungita". 

Cum vor merge lucrurile mai departe? 
Parerea mea e ca nu ne indreptam spre 

"deprovincializare", ci spre o "supraprovincializare" a 
provinciei. "Provinciile" (şi inclusiv "provincialismul") sunt 
ireductibile. Tendinta lor nu e de a  renunta la caracteristicile 
traditionale, ci de a adauga câteva de aceeaşi natura. 
"Provinciile" nu se restrâng, ci, prin confluenţe, se extind. 
Chiar daca în unele tari avem "şcoli de prinţese" şi colegii 
de elita, nivelul general al educaţiei nu da semne de urcare, 
ci de provincializare masiva prin grobianism şi vulgaritate. 
Mediul actual nu ne stimuleaza sa fim critici şi autocritici, 
din contra, ne împinge spre o toleranţa fara exigenţe şi fara 
limite, spre "neobarbarie". Norme şi valori estetice respectate 
cândva sunt ignorate sau sfidate. Ne prostim în mod voluntar, 
cu o poftă irepresibila de cadere sub limita decentei şi a 
demni taţii intelectuale. Unora ne pasa, avem chiar remuşcari; 
celor mai mulţi însa - nu. 

Ca sa acceptati cât de cât afirmaţiile mele, am sa precizez 
ca noi, cei de faţa (va rog, priviţi-va vecinii), suntem cam 
mereu şi cam peste tot aceiaşi la manifestarile culturale 
(vemisaje, concerte, lansari de carţi). Numarati-va! O suta, 

z cel mult doua. "Oraş european", Bacau! are peste 200 000 de 
::S locuitori. < u 
·= 

� 
:s 

Constantin CĂLIN 

2S 
u 



Solomon MARCUS 

laudatio 

Onorata asistenta, 

Doamnelor, domnilor, 
Am deosebita onoare sa vorbesc în aceasta seara unica, 

într-un spaţiu atât de deosebit, în faţa unui public realmente 
de elita, despre o personalitate faţa de care atribuirea 
detenninantului "de excepţie" arata ca, uneori, resursele 
lingvistice nu acopera suficient realitatea desemnata. E o 
personalitate care a primit o recunoaştere şi aplauze 
universale în diferite domenii de competente dintre care, 
doar câte unul, luat în sine, ar umple pâna la refuz faima unei 
personalitati. Dar însumate? Şi e vorba, printre altele, de 
matematica, cea despre care invitatul nostru, într-un 
memorabil Discurs de recepţie la Academia Româna, spunea 
ca "a te pretinde matematician este o cutezanţa pe care puţine 
persoane în cunoştinţa de cauza şi-o pot permite", e vorba de 
lingvistica, e vorba de semiotica, de poetica, de abordarea 
culturii într-o formula numita chiar de Domnia Sa 
"umanistica în haine noi". Sunt domenii la care s-a ajuns 
dupa un prim interes vadit asupra "mulţimilor şi funcţiilor 
urâte", având, e drept, mentori cu nume celebre precum Miron 
Nicolescu, Grigore Moisil, Simion Stoilow, Dan Barbilian 
(n.r. - numele adevarat al poetului şi matematicianului Ion 
Barbu), Gheorghe Vranceanu; Traian Lalescu, Dimitrie 
Pompeiu. Dar, între doua lumi, aparent de neunit, se afla 
însa, imuabil şi dintotdeauna pentru totdeauna, cuvântul: 
"Exact cum poezia nu se poate traduce în limbaj comun, 
nici limbajul matematic nu e traductibil în cel ordinar. Dar 
cuvintele au un rol esenţial în limbajul matematic", respectiv: 
"Matematica şi literatura se afla amândoua sub imperiul 
universurilor de simbolizare şi de ficţiune, ele nu pot trai 
tlira metafora şi tlira capacitatea pe care o are uneori localul 
de a da seama despre global, a clipei, de a da seama despre 
eternitate. Ele nu pot trai tlira perspectiva infinitaţii. 

Doamnelor, domnilor' 
Aceasta ilustra personalitate care ne onoreaza pe toţi în 

mod deosebit, pornita în lumea mare din bacovianul Bacau, 
este astazi, dincolo de poziţia mereu relevata de iniţiator şi 
promotor ilustru în noi câmpuri de discuţie ştiinţifica, 
membru în câteva zeci de comitete ale unor reviste ce ţin de 
varii competenţe, este citat elogios în mari enciclopedii 
precum Larousse, Bockhaus, Encic/opedia Italiana, Ency
c/opedia Universa/is. Este legat de prestigioase publicaţii şi 
asociaţii din domeniul matematicii, informaticii, lingvisticii, 
poeticii, semioticii, din ţara şi din strainatate: Semiotica, 
Olanda; Limils, Barcelona; Degn!s, Bruxelles, Langages, 
Paris, Revue roumaine de linguistique, Bucureşti, G,azeta 
matematică, Ştiinţă şi tehnică etc. De asemenea, este profesor 
invitat la numeroase universitati din lume, functioneaza ca 
vicepreşedinte al Societaţii Române de Semiotica, 
vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Studii 
Semiotice. 

A colaborat, de asemenea, la Computational linguis
tics, Current trends in linguistics, European journal for 
semiotic studies, precum şi la Cahiers de linguistique 
theorique el appliquee, Cahiers roumains d "etudes 
lilleraires, Revista de istorie şi teorie literară, Studii şi 
cercetări lingvistice, Secolul 20, Viaţa românească, 
România literară, Revista de etnografie şi folclor etc. 

Ceea ce se numeşte uzual debut ştiinţific se petrece în 
1952 (Comunicările Academiei), iar cel în domeniul studiilor 
aplicate literaturii în 1965, la Studii şi cercetări lingvistice; 
urmeaza o complexa activitate de o viaţa a celui care este 
iniţiator, DUPĂ CUM SE ŞTIE, al cercetarilor de semiotica, 
lingvistica, poetica matematica, care este autor a numeroase 
srudii interdisciplinare, ce privesc utilizarea matematicii în 
lingvistica, analiza teatrala, analiza de poezie, ştiinţele natu
rale şi sociale, artele vizuale; informatica teoretica, teoria 
masurii şi topologia generala, istoria şi filozofia matematicii 
şi multe altele, desigur. În aceste multiple situaţii a publicat 
peste 50 de volume în România, traduse în mai multe limbi 
din Europa şi din lume, precum şi aproximativ 400 de articole 
în reviste ştiintifice sau de specialitate, din ţara şi din 
strainatate. 

Privind undeva mai aproape, ca timp, în anul 2007, la 
editura Polimetrica din Milano, îi aparea volumul Words 
and Language Everywhere, carte ce fusese publicata în 
limbile franceza, engleza, germana, spaniola, rusa, ceha, sârbo
croata, greaca, maghiara; la noi, în 201 1 ,  Editura Paralela 45 
reunea cele 5 carti de Paradigme din 2005 încoace, adaugând 
şi capitole din Arta şi ştiinţa şi unele texte inedite, într-un 
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volum de Paradigme universale, carte ce devine acum 
obligatoriu de referinţa, determinata de nevoia intrinseca a 
cunoaşterii culrurii într-un mod unitar, mai cu seama acum 
când cultura este, tot mai evident, atât de divers 
compartimentata şi specializata. Paradigmele . . . reprezinta o 
sinteza monumentala şi integratoare, iar apariţia acestei carţi 
s-a transformat, la rându-i, într-un mare eveniment cultural. 

Doamnelor şi domnilor, 
Datoram toate acestea Marelui bacauan şi cetaţean al 

lumii care este Domnia Sa Domnul Academician Solomon 
Marcus, cel care este angrenat într-un fastuos proiect, acela 
al derularii unei vieţi şi a unei cariere intelectuale de invidiat. 
Dupa un parcurs interbelic bacauan, Solomon Marcus 
urmeaza Facultatea de Matematica la Bucureşti între anii 
1944 şi 1 949. Începe cariera universitara la Insti tutul 
Politehnic, continua la Facultatea de Matematica din 
Bucureşti în calitate de lector ( 1 955), conferenţiar ( 1961 )  şi 
profesor ( 1 966). Îşi ia doctoratul în matematica în 1956, apoi 
devine doctor docent în ştiinţe ( 1 968), membru corespon
dent în 1993 şi membru titular al Academiei Române în 
2001 ,  acolo unde va rosti, în 2008, acel text memorabil, 
discurs de recepţie intitulat Singurătatea matematicianului, 
în finalul carui a sunt spuse, nostalgic, aceste versuri semnate 
de Serghei Esenin: Te-am trăit sau te-am visat doar. viafă? 
Parcă pe un ca/ trandafiriu 

Vesel galopai de dimineaţă! 

Solomon Marcus este, indubitabil, printre primii 
cercetatori din spaiul românesc care se apleaca asupra 
semioticii, lingvisticii şi poeticii matematice, asupra 
matematicii aplicate la ştiinţele naturii şi la cele sociale, care 
a aprofundat interdisciplinaritatea într-o serie de tratate şi 
volume. Studiile Domniei Sale au plecat de la aspecte legate 
de modelele analitice ale limbajului, urmarind modelarea 
matematica a unor categorii lingvistice, analogii şi diferene 
între limbajele naturale şi limbajele de programare, modelul 
topologic al limbajului poetic şi modelul algebric al 
limbajului ştiinţific, modelarea matematica a strategiei în 
teatru, noi tipuri de mecanisme generative (gramatici 
contextuale) şi modele matematice în folcloristica. Totodata, 
cercetatorul multidirecţionat a manifestat interes pentru 
mecanismul generativ în basmul fantastic, pentru 
interacţiunea datelor înnascute şi a celor dobândi te în unele 
modele topologice ale procesului de invatare, pentru modele 
matematico-lingvistice în domeniul artelor vizuale, 
semiotica diagnosticului medical, metaforele şi metonimiile 
în limbajul matematic, metaforele în componenta artificiala 
a l imbajului şti inţ ific, comunicarea om-calculator, 
comunicarea diplomatica, o noua perspectiva în studiul 
paradoxului, dialogul confruntat cu simularea etc. 

E dificil sa faci o secţiune relevanta pentru a putea face 
trimitere la o parte dintre lucrarile sale de referinta; ele pot fi 
Poetica matematică ( 1970), Din gândirea matematică 
românească ( 1 975), Semiotica folclorului ( 1 975) - în 
colaborare, Semne despre semne ( 1 979), Semiotica 
matematică a artelor vizuale ( 1982) - în colaborare, Timpul 
( 1985), Artă şi ştiinţă ( 1986). Moduri de gândire (1 987), 
Provocarea ştiinţei ( 1988), Invenţie şi descoperire ( 1989), 
The Lagical and Semiotic Status ofthe Canonic Formula of 
Myth ( 1993), publicata la Quebec. Dar şi toate celelalte! 

În volumul Artă şi ştiinţă e dezvoltata teoria limbajului 
poetic care se constituie, pe de o parte, într-un sistem de 
opoziţii, între raţional şi emoţional, însa pe de alta parte, 
regaseşte analogii între limbajul poetic şi cel ştiinţific, 
ambele fiind considerate limbaje creative, diferite de limbajul 
comun. Semioticianul elaboreaza, cum am amintit, şi acea 
teorie aparte a mecanismelor generative a basmului fantas
tic, pornind de la Morfologia basmului lui V. !. Propp şi 
analizând diferitele niveluri ale basmului popular care are 
structuri mult mai accentuate decât cel al basmului cult. 

Solomon Marcus insista asupra ideii conform careia 
metafora este le fel de des utilizata în ştiinţa, cât este utilizata 
într-un text literar. El face distinctia dintre metafora cognitiva 
(creatoare) şi metafora expresiva şi demonstreaza ca metafora 
cognitiva este izomorfll cu modelul cognitiv şi ca în ştiinţa 
primeaza acel tip de metafora care nu se formeaza pornind de 
la un concept existent, ci care are în vedere constituirea unui 
concept (un soi de metafora autoreferenţiala). Revoluţionar 
este faptul ca şti in tele noi informationale precum inteligenţa 
artificiala, informatica, cibemetica s-au format pornind de la 
"metafore fondatoare". Acelaşi proces se manifesta şi în 

limbajul poetic, unde lumea existenta este transfigurata 
într-o lume noua cu ajutorul metaforelor. 

În alta ordine de idei, cercetatorul îşi aduce contribuţia 
semnificativa şi in domeniul teatrului, fiind un pionier al 
teatrologiei matematice. Aici se analizeaza personajele din 
perspectiva interactiunilor, a gradului de tensiune dramatica, 
a conflictului teatral ca joc strategic, a teatrului ca limbaj, 
aplicând aceste teorii pe texte aparţinând marilor epoci 
culturale. 

Mai mult, Marcus abordeaza hermeneutica miturilor in 
lucrarea intitulata The Logica/ and Semiotic Status of the 
Canonic Formula of Myth, unde analizeaza o serie de 
concepte generale precum timpul (astronomic şi atomic, 
lingvisticii istorice şi al celui geologic, fizic şi psihic, bio
logic şi al calculatoarelor). El incearca proiectul indraznet 
de a oferi o cartografiere filosofica a universului, care sa fie 
în acord cu ordinea ascunsa a acestuia. În anii '90, in 
publicatia americana Mathematical Connections in Art. 
Music an Science, Solomon Marcus s-a ocupat de analogiile 
dintre limbajul poetic şi cel matematic, punând in evidenta 
faptul ca în interiorul fiecarei analogii se dezvolta o opozitie 
care duce la o noua analogie, într-o succesiune infinita. 
Poetica matematică s-a tradus în germana, sârbo-croata şi, 
parţial, in spaniola. 

În anii '90, academicianul care s-a preocupat de for
mula canonica a mitului, publicând acel studiu de mari 
dimensiuni in revista Semiotica (S.U.A.) va organiza la 
College de France, la invitaţia lui Claude LCvi-Stmuss, un 
seminar international privind formula mitului. 

A fost distins cu Premiul "Timotei Cipariu" al Academiei 
Române pentru Gramatici şi automate finite ( 1963), prima 
monografie de lingvistica algebrică pe plan mondial şi cu 
Premiul "Gheorghe Lazar" al Academiei Române pentru 
lucrarea /utroductiou mat/rematique a la linguistique 
structurale ( 1 967). Apoi distincţiile, firesc, tot mai 
numeroase, aveau sa. încununeze munca sa de o viata: printre 
ele şi Marcus a primit premiul revistei Cuvântul pentru eseu 
şi critica literara (2007). Anul 2010 a fost declarat Anul 
Matematicii în Şcoala Românească. 

A fost şi anul in care academicianul a împlinit 
remarcabila vârsta de 85 de ani. Solomon Marcus ne-a 
explicat ca "la facultate in primul rând se invaţa cum trebuie 
sa inveti matematica, cum trebuie sa gândeşti şi ce trebuie sa 
studiezi, in al doilea rând se invata cum sa foloseşti revistele 
şi carţile din biblioteca facultatii şi, in al treilea rând, se 
învaţă sa ai viziune, sa imaginezi si sa creezi", îşi amintea un 
discipol, conf. univ. dr. Marin Vlada. 

DUPĂ CUM SPUNEAM LA ÎNCEPUT, discursul sau 
de recepţie - Singurdtatea matematicianului - rostit la 
distanta de 7 ani faţa de data titularizarii in Academia 
Româna (200 1) este emblematic pentru o viaţa dedicata 
matematicii, lingvisticii, semioticii, culturii şi umanitatii 
în mod esenţial: 

.,Poezia şi matematica răspund penllu mine unei nevoi 
vitale: mi-am dat seama cd m-am născut cu această dorinţă 
de a inţelege lumea şi de a mă inţelege pe mine. " 

"Descopăr noi aspecte şi md minunez tn fata lor cu 
aceeaşi prospeţime cu care un copil vede prima oară 
soarele. " 

LA MULTI ANI COPILULUI CARE VEDE ÎN 
FIECARE ZI, CA PENTRU PRIMA OARĂ, SOARELE! 

Domnule Academician, va multumim! 

Constantin DRAM 



Farmecul 
ascuns 
al istoriei 

Prizonieri ai unei educaţii unilaterale 
şi chiar prin aceasta falsi ficatoarc, generatii 
succesive au capatat o formatie deficitara 
în unele privinţe. La noi, prima lege a 
învaţamântului, dupa Unire, de la 1 864, 
preconiza un învaţamânt dominat de 
latina, greaca, istorie, limba şi l iteratura, a 
caror valoare educationala şi culturala era 
şi ramâne şi azi incontestabila. Numai ca 
începuturile dezvoltarii industriale şi 
comerciale, nevoia de meseriaşi şi, im
plicit ,  de o burghez i c ,  impuneau 
concomitent o atenţie acordata dezvoltarii 
unui învaţamânt cu accent pe ştiinţe şi 
inginerii. Aşa se face ca, în pofida legii din 
1 864, care le ignora, au început sa apara în 
mod spontan, sub presiunea nevoilor vieţii 
cotidiene, şcoli  în care se predau 
matematica, fizica, chimic, inginerie, fapt 
care era şi în concordanta cu ispravile unor 
Gheorghe Lazar, în Muntenia, şi Gheorghe 
Asachi, în Moldova, în prima jumatate a 
secolului al XIX-lea. În anii de sfărşit de 
secol XIX, Spiru Harct se lupta, în 
Parlament, cu cei de fe lul lui Barbu 
'tefanescu Delavrancea, care aparau legea 
din 1 864 şi se opuneau crearii unor licee 
reale, cu accent pe ştiinţele naturii şi 
matematica. Delavrancea susţinea ca 
numai disciplinele fi lologico-istorico
literare formeaza caractere şi deci e suficient 
ca ele sa fie asimilate de tineri. Pâna la 
urma, Haret a reuşit sa explice valoarea 
formati va, nu doar utilitara, a disciplinelor 
ştiintifice şi a impus prin lege cele doua 
tipuri de învaţamânt (uneori trei: clasic, 
uman şi real) care au ramas pâna în zilele 
noastre. Polemici de acest fel revin şi azi. 
Îi las pe cititori sa-i identifice pe cei care 
îşi propun sa interpreteze, la început de 
secol XXI, rolul în care Del avrancca 
investea ieri arta sa oratori ca. 

Dar în secolul al XX-lea lucrurile au 
evoluat rapid. Faptele care, la un anumit 
moment, se cereau a fi separate, într-un 
moment ulterior se apropiau unul de altul 
şi reclamau o perspectiva noua. Ştiinţa şi 
Uman istica, Matematica şi Arta au 
cunoscut succesiv alternarca unor 
momente de despartire, cu altele, de 
alianţa. La mijlocul secolului al XX-lea, 
un nou actor intra în scena: calculatorul 
electronic. L-am asemana! cu un cui a/ lui 
Pepelea. De ce? La inceput, calculatorul 
da impresia ca nu pretinde mai mult decât 
a fi recunoscut ca o simpla unealta, utila la 
casa omului .  Pe masura însa ce s - a  
perfectionat ş i  a reuşit sa-i seduca p e  tot 

mai mulţi, dar mai cu seama de când cu 
apariţia internetului, a devenit clar ca el 
tinde sa se infiltreze în fiinţa noastra, sa ni 
se incorporeze ca o noua componenta a 
organismului nostru, schimbându-ne 
modul de gândire şi comportament, modul 
de înţelegere a l u m i i .  Faptul este 
observabil în primul rând la copii şi la 
adolescenti, în mintea lor lucrurile se 
orânduiesc altfel decât în a noastra, când 
eram de vârsta lor. Procesele de învaţare 
capata o alta înfaţişare şi din aceasta consta 
marea provocare în educaţie. A interacţiona 
cu calculatorul nu revine la o simpla 
butonare, cum poate da impresia, ci 
ascunde un nou mod de gândire, care are 
şi un nume: gândi rea algoritmica. Haret nu 
avea cum sa anticipeze o atare evoluţie şi 
era nevoie de apariţia unor noi minţi 
luminate, care sa preia, la începutul celei 
de a doua juma ta ţi a secolului trecut, rolul 
pc care Haret îl indeplinisc pe la 1900, 
când declarase razboi analfabetismului. O 
atare personalitate s-a dovedit a fi Gr. C. 
Moisil, care, într-un document cu valoare 
testamentara, a subliniat faptul c a  
alfabctizarea computationala a populaţiei 
României se impune ca o condiţie 
obl igatorie pentru progresul ei în era 
emergenţei noii paradigme a informaţiei. 
Între timp, a aparut internetul, cu noile sale 
cerinte. Educaţia îşi schimba infatisarea, 
în condiţiile globalizarii informaţionale, 
comunicaţionale, computaţionale, eco
nomice, financiare, politice, cognitive, 
culturale, artistice şi ştiinţifice. Acentul 
cade acum pe tendinţele integrative ale 
cunoaşteri i ,  pe metabolismul pe care 
fiecare domeniu îl dezvolta cu celelalte. 
În aceste condiţii ,  multe graniţe se 
estompeaza, multe margini şi periferii 
încep sa ocupe un loc central, multe 
adversitati se metamorfozeaza în alianţe. 
În noul context, citim şi istoria cu alţi 
ochelari, scoatem la suprafata ceea ce a fost 
ţinut ascuns. Sa ne amintim deci de acel 
trivium al artelor li berale, gramatica, 
retorica şi logica, şi de acel cuadrivium 
(pe baza caruia se obţinea un grad în 
educaţie, în Evul Mediu), care includea o 
ramura discretă şi alta continui! (o 
distincţie multa vreme uitata, dar revenind 
într-o puternica actualitate începând cu 
sfărşitul secolului al XIX-lea, mai întâi în 
lingvistica, psihologie, filosofie, biologie, 
apoi în logica, în matematica şi în 
informatica). Domeniul discret includea 
aritmetica ·şi muzica, c e l  continuu, 
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geometria şi astronomia. Toate laolalta 
alcatuiau cele şapte arte liberale, pe care, 
într-o forma evaluata, care lasa deoparte 
cifra 7 (pentru a include şi biologia, 
ştiinţele sociale şi umanistica, în general) 
le regasim în programe universitare 
contemporane (cum ar fi master of liberal 
arts, la Universitatea din Harvard). În cele 
ce urmeaza, vom ilustra unitatea organica 
a istoriei culturii, urmarind o singura idee: 
analogia dintre muzical, vizual, cosmic şi 
uman. Vom constata ca un atare spectacol 
le este interzis celor care ramân cantonaţi 
într-o singura disciplina. 

Pitagoreicii au fost impresionaţi de 
anumite rapoarte numerice, pe care le 
considerau a fi singurele intervale muzicale 
armonioase: octava, 8/16 sau 1/2; cvinta, 
4/6 sau 2/3; cvarta, 9/12 sau 3/4. Observam 
ca totul se sprijina pe primele patru numere 
naturale: 1 ,  2, 3, 4. La aceste trei raporturi 
armonioase simple, vechii greci au adaugat 
altele doua, compuse: octava plus cvinta: 
1 : 2 : 3  şi octava dubla:  1 : 2 :4 .  Gama 
muzicala este o invenţie greceasca, mijloc 
de stabilire a consonantei şi disonanţei, 
dar concomitent se considera o ordine simi
lara în arhitectura. Frecvenţele optime sunt 
date de proporţiile I DO, 9/8 RE, 514 MI, 
413 FA, 3/2 SOL, 5/3 LA, 1 5/8 SI 2 DO, 
care se pot reprezenta prin numere întregi: 
24 DO, 27 RE, 30 MI, 32 FA, 36 SOL, 40 
LA, 45 SI, 48 DO. Pitagoreicii considerau 
ca aceste raporturi armonioase se regasesc 
la scara cosmica, în distanţele dintre 
planetele sistemului solar, şi produc muzica 
sferelor. În reprezentarea lor, sistemul so
lar consta din zece sfere care se mişca în 
cercuri cu un centru fix, Pamântul. Fiecare 
planeta produce, prin orbita sa, o anumita 
nota. Planetele mai apropiate dau sunetele 
joase, în timp ce planetele mai departate, 
care se mişca mai repede, dau sunetele 
înalte. Speculaţiile merg mai departe: 
muzica sferelor a fost auzi ta de Moise pe 
Muntele Sinai, atunci când a primit de la 
Dumnezeu Tablele Legii. 

Viziunea pitagoreicilor se regaseste 
la Platon, în Republica şi în Timaeus, unde 
poziţia cercurilor cereşti asculta de 
proportiile armonioase. Tot la Platon apare 
ideea ca proporţiile care plac urechii sunt 
aceleaşi cu proporţiile care plac ochiului 
nostru (a elaborat şi o teorie unitara a 
culorii şi muzicii). Observaţia revine la 
Plotin, la Sf'antul Augustin (care credea ca 
fiecare om aude muzica sferelor atunci 

când moare) şi la Thomas d'Aquino. În 
secolul al şaselea al erei noastre, filosoful 
roman Boethius considera ca sufletul şi 
corpul asculta de aceleaşi legi ale 
proporţiilor care guverneaza muzica şi 
cosmosul. El pretindea ca suntem fericiţi 
atunci când respectam aceasta 
similaritate. 

În perioada Renaşterii, Leone Battista 
Alberti (secolul al XV-lea), aduce noi argu
mente la ideea pitagoreica, explicându-se 
ca natura se comporta necontradictoriu, 
aceleaşi proporţii care produc sunete 
placute conduc şi privirea şi mintea 
noastra. În secolul al XVI-lea, arhitectul 
Andrea Palladio valorifica la rândul sau 
rapoartele armonioase din muzica. Carlo 
Bertelli şi Piero delia Francesca observa 
ca muzica sferelor este prezenta peste tot, 
guverneaza anotimpuri le,  c i clurile 
biologice şi ritmurile naturii. 

Doua mii de ani dupa Platon, la 
Kepler, în Harmonice Mundi ( 1 6 1 9), 
mişcarea planetelor asculta de raporturile 
armonioase. Reluând o observaţie a 
vechilor greci, dupa care piatra este muzica 
îngheţata, Goethe ( 1 829) numeşte 
arhitectura muzica îngheţata. 

Stafeta acestor analogii îndrazneţe 
este continuata în secolul al XX-lea. În 
1 97 1 ,  Iannis Xenakis publica Musique. 
Architecture (Casterman, Paris), rodul 
colaborarii cu arhitectul Le Corbusier, care 
primeşte în 1 956 invitaţia de a crea 
Pavi l i onul Phil ips la Expoziţia 
Internationala de la Bruxelles. În anul 
1979, Douglas Hofstadter publica Gădel, 
Escher, Bach, demonstraţie stralucita a 
existenţei unui numitor comun, sub forma 
unor mecanisme recursive, între logica, arte 
vizuale şi muzica. În anii '90 ai secolului 
tecut, Kim Willians începe editarea revistei 
Architecture and Mathematics, în care 
legatura cu muzica nu lipseşte. Revista 
contemporana americana Bridges: Art, 
Music and Science discuta sistematic 
legaturi de tipul celor de mai sus. 

Fenomenul de cvasiperiodicitate, 
extensiune a periodicitaţii, careia i se 
acorda atenţie acum în studiul cuvintelor, 
finite sau infinite, ramura a informaticii 
teoretice, este impus din doua direcţii: 
biologie moleculara şi muzica. 

Ceea ce uneşte este mai puternic (dar 
mai ascuns) decât ceea ce desparte. 

Solomon MARCUS 
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Domnilor, doamnelor, domnişoarclor, 

În timpul de un sfert de ora care mi s-a acordat, ma voi 
referi, sintetic, la o tema complexa (istorica, literara, cul
turala, morala şi, nu in ultimul rând, existentiala): provincia, 
o tema deloc vetusta, deşi s-ar putea sa para aşa. 

Cineva poate sa locuiasca o viaţa intreaga in provincie 
fllra sa reflecteze barcm o singura data asupra ci. Ca s-o faci, 
trebuie sa ai un simt al diferentelor, sa fii preocupat de ele. 

Provincia e descoperirea capitalei. La noi, aceasta capi
tala a fost Iaşiul lui Constantin Negruzzi, Mihail 
Kogalniceanu şi Vasile Alecsandri. 

Iniţial, provincia a interesat printr-o singura figura: 
provincialul. 

Cum desigur aţi reţinut citindu-i pe cei amintiţi, 
provincialul era boierul ţinutaş. El a existat şi inainte de 
jumatatea secolului al XIX-lea, insa n-a interesat literar. A 
devenit vizibil abia prin anii '40 ai acestuia, întrucât atunci, 
adulmecând schimbarea, a inceput sa se mişte, sa vina mai 
des in capitala, sa se familiarizeze cu noutatile, sa emita 
judecaţi despre lucruri la care, evident, inca nu se pricepea. 

Pe scara evoluţiei sociale, provincialul e superior 

"
tombaterei", respectiv boierului cu işlic, 

"ultraretrograd", 

"
ruginit", dar pretinsa lui transformare in om modem e 

incompleta, superficiala, cel mai adesea vestimentara. 
Hainele de croiala occidentala, sufocant de strâmte, nu-i 
corecteaza şi mentalitatea şi nu-i suplinesc lipsurile din 
educaţie. 

Personaj de "fiziologii'', caricatura!, provincialul il 
anticipeaza pe moftangiu, aceasta emanaţie a mediului ur
ban de la confluenţa secolelor XIX şi XX. Moftangiul e eroul, 
surprins in zeci de ipostaze, al schiţelor lui !. L. Caragiale: 
tip relaxat, deştept, uşuratic, "

adorabil", cititor de ziare, 
consumator de bere, palavragiu, cârtitor, comic prin atitudini 
şi prin limbaj. Dulce, surâzatoare, viaţa lui dureaza cam trei 
decenii, carevasazica o generaţie. Evenimente grave, precum 
marea rascoala ţaraneasca din 1907 şi Primul Razboi Mondial, 
il obliga sa iasa din scena. 

Ce se întâmpla dupa? 
Dupa 19 18, dintr-o tara cu patru provincii, România a 

devenit o tara cu zece provincii şi cu un mare numar de 
probleme. 

În noua situatie, provincia (oricare dintre ele) nu mai 
putea fi privita cu superioriate şi amuzament şi nu mai putea 
ramâne ce-a fost. Anii postbelici au ventilat aerul statut, 
marasmul locurilor "unde nu se întâmpla nimic", stimulând 
la dinamism şi concurenţa. 

În chip firesc, dezvoltarea trebuia sa inceapa cu 
invaţamântul şi cultura. Altminteri, deşi reclamate indelung, 
votul universal şi improprietarirea n-ar fi putut fi eficiente in 
lipsa ştiinţei de a le folosi. Vremea cerea deci educatori, 
formatori de suflete, 

"
luminători ai ţarii", de aceea, intre 

numeroasele şcoli care se infiinteaza acum (inclusiv la Bacau), 
prioritate au şcolile normale, iar unor facultati li se ataşeaza 
seminarii pedagogice. Vremea cerea, de asemenea, eliminarea 
unor prejudecati şi inerţii, care impiedicau dobândirea 
capitalului intelectual şi moral necesar pentru buna 
functionare a societatii. 

Rolul acesta revenea presei şi culturii. 
Ceea ce am rezumat in paragraful anterior a fost un 

proces anevoios care a durat de-a lungul intregii perioade 
interbelice şi, aş zice, nu e deplin incheiat nici azi. Scrutând 
lucrurile, au ieşit la iveala zeci de racile şi deprinderi rele. 

Fetele provinciei 

Oricât de neplacute, adevarurile despre starea instituţiilor şi 
atitudinile oamenilor trebuiau spuse cât de cât direct şi 
repetate cât mai des. 

La Bacau, cel ce şi-a asumat aceasta sarcina a fost 
profesorul Grigore Tabacaru, - un om providenţial, il aprecia 
Bacovia. E interesant de remarcat tactica aleasa de el. Scoţând 
,,Ateneul cultural", nu ataca tema provinciei in primul edi
torial. A aşteptat sa vada cum va fi primita revista. Şi primirea 
a fost rezervata, insotita, se pare, şi de comentarii maliţioase. 
Nemulţumit, face ceea ce trebuia de facut: adopta o pozitie 
polemica in editorialul numarului 2, intitulat "Provinciile . . .  " 

Acestea - releva pedagogul - nu aveau personalitate: 
erau 

"
marile consumatoare ale producţiilor centrale". 

Intelectual cu vocaţie de animator, el era contrariat de 
pasivitatea, de naivitaţile lor crase, de pierderile de timp cu 
fleacurile. Dupa Constantin Radulescu-Motru, dar inainte 
de Mircea Eliade, Tabacaru observa interesul excesiv ce se 
acorda aici "politicii!", sursa permanenta de conflicte, 
maciniş sec de zvonuri şi ipoteze. "În afara de problema 
puterii nu mai exista nimic: nici în cer, nici pe pamânt... Nici 
o vorba despre literatura. Nici o vorba despre arta, absolut 
nimic despre ştiinţa. Flori veştede1 Politica şi jocul de cani 
sunt motoarele de viata ale provincii lor". 

Provincialii patruzecioptiştilor şi moftangiii lui 
Caragiale erau inşi curioşi. Prin comparaţie cu ei, provincialii 
din perioada interbelica apar, adesea, sastisiţi prematur, 
refractari: "Provincialul nu citeşte - constata cu amaraciune 
şi iritare Tabacaru - nici daca ii dai cu de-a sila". La fel, aş 
adauga, provincialul zilelor noastre. Dovada cea mai clara 
ca nu-i preocupa cultura o constituie lipsa consideraţiei faţa 
de eforturile celor ce munceau pentru ea. 

"
Timp de patru ani 

- avea sa scrie profesorul, unul din pionierii 
"şcolii active" şi 

ai pedagogiei sociale - am facut sa apara la Bacau revista 
<<Ateneub>, la care a colaborat tineretul cu bucati literare. 
Când revista a incetat sa apara, mi s-a spus ca a fost o afacere 
<<falimentara», şi au fost scrise aceste cuvinte intr-o gazeta 
din Bacau"! 

Provincia sau, daca e sa reiau termenul lui Tabacaru, 
"provinciile" au fost şi, in mai mult de un caz, sunt medii 
indiferente, cvasiimpermeabile ori de-a dreptul ostile culturii. 
Un nu precede majoritatea infaptuirilor. De pilda, prin anii 
'30, unul dintre primarii Bacaului, Mihail Vagaunescu, om 

cu viziuni indrazneţe, a vrut sa construiasca un mare palat al 
culturii. A fost imediat combatut ca fiind excentric şi risipitor. 
Reacţie tipica, pe care aş putea s-o ilustrez cu zeci de alte 
exemple. Din cauza reticenţe! ar sau opacitaţii s-a ratat mult. 
În materie de cultura, aproape orice s-a facut mai greu decât 
daca ar fi existat receptivitate. Credeti, oare, ca la apariţia 
seriei noi a "Ateneului" a fost bucurie generala? Nicidecum! 
Credeţi ca statuia lui Bacovia a fost privita cu admiraţie? 
Dimpotriva, a scandalizat, a inspirat reclamaţii şi comentarii 
rautacioase. Obsedata de utilitarism, provincia nu are simţul 
gratuitaţii, al monumentalului şi respinge aprioric ceea ce 
nu se incadreaza in percepţia sa. Provincia a suferit şi 
continua sa sufere de o insuficienţa, chiar de o meschinarie a 
gustului. Pe vremea dramaturgului Ion Luca, publicul 
bacauan ocolea spectacolele teatrelor mari şi se îmbulzea la 
cele ale Companiei Carabuş şi ale Teatrului Alhambra; ignora 
literatura majora şi savura reportajele cu bandiţi şi femei 
pierdute, scheciurile, pastişele, duelurile epigramiştilor, 
cronicile rimate (majoritatea despre intreceri bahice), care 
surprindeau realitati şi comportamente specifice, ca in 
urmatorul fragment: 

"Când e zi de sarbatoare 
Iese lumea la plimbare 
Cuconiţe, domnişoare 
- Turme rare de mioare -
Servitoare dolofane 
Privind galeş la ... galoane 
Şi-n aceasta forfoteala, 
Nu auzi decât bârfeala". 
Tabloul meu ar putea fi echilibrat prin introducerea 

unor exemple cu caracter pozitiv: invatatori şi profesori care 
ţineau conferinţe şi organizau festivaluri literare, preoţi care 
colecţionau materiale istorice, doctori melomani (unul 
mergea la  Bucureşti pentru principalele concerte ale 
stagiuni lor, altul conducea un cvartet local), pictori şi scriitori 
talentaţi, publicişti cu simţ civic şi verb curajos. Dar intenţia 
mea nu este sa va ofer o pastila dulce, extract de imagini ce pot 
parea convenţionale, ci una amaruie, "cu eliberare prelungita". 

Cum vor merge lucrurile mai departe? 
Parerea mea e ca nu ne indreptam spre 

"deprovincializare", ci spre o "supraprovincializare" a 
provinciei. "Provinciile" (şi inclusiv "provincialismul") sunt 
ireductibile. Tendinţa lor nu e de a  renunţa la caracteristicile 
tradiţionale, ci de a adauga câteva de aceeaşi natura. 
"Provinciile" nu se restrâng, ci, prin contluenţe, se extind. 
Chiar daca în unele tari avem "şcoli de prinţese" şi colegii 
de elita, nivelul general al educaţiei nu da semne de urcare, 
ci de provincializare masiva prin grobianism şi vulgaritate. 
Mediul actual nu ne stimuleaza sa fim critici şi autocritici, 
din contra, ne împinge spre o toleranţa fara exigenţe şi fllra 
limite, spre "neobarbarie". Norme şi valori estetice respectate 
cândva sunt ignorate sau sfidate. Ne prostim în mod voluntar, 
cu o pofta irepresibila de cadere sub limita decenţei şi a 
demnitatii intelectuale. Unora ne pasa, avem chiar remuşcari; 
celor mai multi însa - nu. 

Ca sa acceptaţi cât de cât afirmaţiile mele, am sa precizez 
ca noi, cei de faţa (va rog, priviţi-va vecinii), suntem cam 
mereu şi cam peste tot aceiaşi la manifestarile culturale 
(vemisaje, concerte, lansari de carţi). Numaraţi-va! O suta, 

z cel mult doua. "Oraş european", Bacau! are peste 200 000 de 
:::; locuitori. ><!! u 
.: 

� 
= 

Constantin CĂLIN 
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Grigore SMEU 

Iar eu, nedumerit 
Am dat fuga la Veta lu' Cocostârcu 
Marea prezicatoare din Ferentari 
Şi i-am zâs: 
"Ma, doda Veta 
Ia gâceşte-mi tu 
Cum devine cazu cu umanismu dezinteresat 
Al domnului George Buş 
Ca eu nu pricep?" 
Şi marca prezicatoare, dupa ce-a gâlgâit 
Adânc 
Din sticla de lam ba cu tuica 
De Bulzeşti 
A cazut in tranşa şi-a grait: 

"Ma, parodistule, ma amarâtule 
De ce manânci de pomana 
Pâinea literaturii române 
Ca n-ai stil, n-ai fantezie 
Şi nu pricepi? 
Ce, te crezi Cartarescu? 
Care, lovit in frunte de o straşnica 
Reverie 
1-a pus pe eroii aia miritici 
Din Levantul 
Sa-ndeasa-n pipe tutunul 
Cu fu!acul? . . .  

Pai, ma oltene! 
Mi-a zis prezicatoarea 
Cu glas niţel ostenit.. . 
Domnu Gigi Buş 
S-a dus la stâna lu' Putin 
Din Texas 
Unde se fabrica cea mai prima 
Telemea de Sibiu pe baza 
De globalizaţâie 
Şi-acolo, in latratul bucolic 
Al câinilor mioritici 
A studiat la lumânare 
Cu Iacrami in ochi 
Pe marii umanişti ai Renaşterii 
Cu Putin in frunte 
Ca i-au baga! umanismu in oase . . .  

Şi cum sa-I intereseze 
Pe cel mai mare conducator al globului 
Pamântesc 
Un fleac de petrol irakian? 
Când in nemarginita lui America 
Şi la nord şi la sud 
Are milioane de vârtelniţe 
Eoliene 
Care dau vânturi ecologice 
Sa faca energie 
De pus in lam ba . . .  
Îuuu, Doamne ia-ma! 
Ce fericiţi am ti, s-avem şi noi 
O vârtelniţa americana 
S-o punem in vârful dealului 
Din Bulzeşti 
Sa ne dea şi noua vo doua vânturi 
Ecologice 
S-avem şi noi energie 
De pus in lamba 
Sa nu ramânem şi noi neluminati . . .  
Da, las ca iote veni 
Barack al lu' Neculai al lu' Obama 
De pe ulita-ai lan ta 
Şi-o sa ne dea el la vârtelniţe 
Şi la energie, sa luminam 
Pân bataturi 

Sa gasim şi acu in caru cu făn 
Ca-ntr-o nostalgica luminaţie 
Da licurici, in fapt da seara, 
Din trecutele poeme romantice . . .  

Ba, nuu, 
Ca noi avem petrolul nost curat 
Românesc 
Patriotic şi patrician 
Şi nu-l vindem la nima, la ni ma 
Sa ramâna pe veci al poporului 
Român . . .  
Ca din multele bogaţii ale României 
De azi 
N-am vândut şi n-am prapadit 
Nimica, nimica, nimica 
Ptiu! Ptiu! Ptiu! 
Sa nu ne tie da deochi . . .  
Şi ce mai corcoduşi ne-au mai ramas 
Pe la podişca . . .  
Ce mai paduri virgine 
Şi ce mai flori de liliac 
În cimitir. . .  

Si cum va spuneam, sa nu-mi uit 
Vorba 
Cum mergeam cu bunica aşa 
Catre mormântu aluia 
De pe timpuri 
Ţinându-ne reciproc de mâna 
Şi gângurind cu metafizica 
Tristeţe 
Despre deşertaciunea deşertaciunilor 
Hop!. .. Cam prin dreptul minimarketului 
Lu' ala, ma, al lu' Pleazna 
De ne-a dat pe miliarde 
Cu soluţâe europeana 
Din zama de varza şi Dero 
La aviara 
Pân bataturi sa nu ne mai moara 
Mâţele 
Când am auzât, aşaaa! 
Ca-ntr-o inspiratie dumnezeiasca 
Un fel da vâjâit pân atmosfera .. .  

Cazuse o cacareaza da vu 1 tur 
Drept in mijlocu 
Şuşelii!. . .  
"Ma, futu-i ceara ma-sii 
Am zâs eu creştineşte 
Şi cu lirica uimire! 
Cum de sa slobozi emblematica 

Zburatoare 
Din inaltul vazduhului ca un albastru 
Da Voroneţ 
Tomna acilea?" . . .  

Aşa ca am luat cu evlavie 
Lasatura de vultur 
Proaspata, calda, imbietoare, 
Din praful cotidian 
Şi-am ars-o la un loc cu tamâia 
Pe mormântu aluia . . .  
Şi mirozna de prospatura 
Sa se ridice sfinţi ta la ceruri 
Pâna la nasul de mistret 
Al moşului nost cel decorat 
De Rege . . .  
Milos cum sunt 
M-am gândi! ca daca tot ce pica 
Din cer 
Tol in cer sa-ntoarce 
Pe lumea-ailanta 
Moşneagul, Dumnezeu sa-I hodineasca 
Care-a murit pe baza de deces 
O ti având şi el v-un gust 
Da ceva 
De pe pamântu nost european 
Şi manos . . .  

Da, cum 1-o ti  chemat Doamne 
Pe bietu batrân? 
Ca mai anţarţ, aia da la primarie 
I-au ridicat la margine 
De drum 
Un monument pe care-au scris 
Cu litere de aur: 
Eroul Necunoscut cel decorat de Rege 
Cu medalia Resteul in grad de Cavaler . . .  

Iar, mie, zau ma Marine 
Îmi vine sa-mi sprijon 
Fruntea 
De Eroul Necunoscut 
Şi sa-ncep a ma cânta: 
"Scoala-te moşule, neinfricatule 
Smulge un corn de rinocer 
Din capu lu' Prian 
Ca ne vândura liliacu 
Din cimitir . . .  
Au, au

" 
.. .  

Din volumul în manuscris: Hamletizând. Parodii plebeiene. 



Calistrat COSTIN 

prietenii mei câinii . . .  

Am învăţat de l a  un prieten câine 
cum sa ma bucur de viaţa, 

cum sa traiesc, 
în line, am învaţat 

cum sa Jiu cât de cât fericit' 
De-un timp încoace, 

de la un alt prieten 
(şi asta tot câine!)  

am început sa-nvaţ cum se moare, 
cum se dispare, 

potaia îmi da lecţii aproape pe gratis 
(eu îi ofer te miri ce de mâncare), 

îl vad, îl simt, îl miros, 
e tot mai singur şi tot mai abatut, 

dar nu pare deloc nefericit... 
Invatacel lotuşi conştiincios 
(cum spre neşansa mea am fost mereu) 

n-am învăţat de la ei, 
prietenii mei dragi, câinii, 

cum e cu datul din coada, 
cum e cu mârâitul 

(rareori am mai mârâit, dar 
tllra niciun rezultat !)  

ori cum e cu surâsul într-un anume chip, 
silnic, a greaţă, câine-câineşte, 

omeneşte, dumnezeieşte . . .  

glume . . .  

compromis 

Ma simt stingher, îmi plâng singur 
de mila, 

am tllcul un compromis 
(de neiertat, de înţeles?! ) 

aveam oarecari lucruri sfinte 
în care credeam 

şi de care m-am dezis 
(au mai păţit-o şi alţii!) 

compromis 
cu istoria contemporana 
(vasazica treaba serioasa . . .  ) 

şi . . .  
în loc sa-mi pun capat zilelor 

am semnat "pactul" 
(nu spun cu cine ... ) 

şi-acum trag ponoasele, 

"consecinţele", 
în line, 

lada de gunoaie a galaxiei 
trebuie şi ea burduşita cu ceva, 
sa nu se aprecieze la marea 

"adunare de apoi" 

ca pe pământ s-a trait chiar 
degeaba. 

Am crezut ca viaţa-i o gluma proasta, 
m-am înşelat: 

gluma este foarte proasta! 
Teama mi-e ca lumea nu inseamna 

nimic, 
nici în gluma, nici în serios . . .  
Preferam totuşi o gluma buna 

(eventual filozofica) 
sa am ce povesti cu umorul de rigoare 

la . . .  "reuniunea de Apoi". 

când ceva lipseşte . . .  

A m  ţinut cu tot dinadinsul sa ajung ş i  eu 
la o seama de adevăruri, 

daca tot m-am pomenit om 
(ce cuvânt!), 

şi, din nefericire, uneori, chiar am ajuns ... 
Seama asta de adevaruri mi-a deschis ochii 
şi mintea şi poarta spre alte adevaruri, 

ca nu mai prididesc acum 
sa dau de capat minciunii originare 
de la care ştiu limpede c-am pornit 

şi-ntru care am trait de ani 
şi ani şi ani de ani (anii mei, fireşte'). 

Dar . . .  la adevarul adevarat 
e cale lunga, 

slabe nadejdi ca voi ajunge vreodata, 
oi li fost de felul meu prea laş, 

n-oi li avut destul "curaj al adevarului", 
iar "credinţa în puterea spiritului" 

nu mi-a prisosit, 
asta e: m-am mulţumit cu jumataţi 

de masura, 
restul aproape ca nu mai conteaza: 

mi-a fost un soi de blândă 
demenţă în casa ta de nebuni, 

DOAMNE! 

moartea de apoi . . .  

Am simţit l a  stânga caldura 
prafului şi pulberii .. 

Cum?! - veţi întreba, 
Ei bine, am sarutat ziduri 

de batrâne catedrale 
tainuitoare, se zice, de duh sfânt, 
am muşcat din piatra vânata 

duhnind a mucigai, 
avea gust salciu, 

gustul Atotputernicului . . .  
Fericiţi pelerini î n  lacrimi 

erau numai genunchi, 
din strane, din orga şiroiau 

tllrâme de neant 
şi ma miram cât era de frumos, 
dar n-am gasit în mine puterea 

sa cad şi eu în genunchi 
alături de ceilalţi 

când s-a rostit CUVÂNTUL, 
totuşi plângeam, 

demult, demult nu mai credeam 
în basme, 

am ramas drept, stana de piatra, 
neclintit, 

movila de cenuşa alba 
ca eterni latea . . .  

Când pelerinii s-au ridicat 
spre-a parasi incinta 

şi m-am trezit singur 
(doar eu şi Dumnezeu?'), 

genunchii mi s-au umezit, 
am reinceput, şchiopătând, drumul 

prin istorie, 
oarecum credincios în 

moartea de apoi . . .  

despre margaritare 

Margaritarele nu sunt margaritare doar pentru ca sunt 
ceea ce sunt, dar şi întrucât, plasate în câte-o troacă, 
la râtul râmălorilor, aceştia le înghit de-a valma, 

pe nemestecate, 
laolalta cu laturile şi tarâţea, râlanii netllcând nicio 
discriminare între a fi sa a nu fi margaritar ... 
Legitimitatea fiinţarii porcilor pe planeta albastra 
e astfel demonstrata cu prisosinţă, nu-i aşa?, cineva, 
vezi bine, trebuie sa înfulece şi mărgăritare pe globul 

oamenilor 
(care glob, de fapt, e tot al Marelui Arhitect. . .)  încât 
ceea ce mai zic şi bârfesc unii şi alţii cum ca nu-i 
de bun gust s-arunci margaritare înaintea grasunilor 
e cam în contra legilor naturii, care legi nu pot li 
decât perfecte în divina lor (i)maculata concepţiune! 
La urma urmei, chiar daca dumnealor porcanii confunda 

mărgăritarele cu laturile şi tarâţea, 
neluând în seama la ce baga in bârdihane, 

ele, margaritarele, 
ramân finalmente lot margaritare, ca, da, da, da, oricât 
de porceşti, sucurile gastrice ale rasei porcine nu le 
pot digera, ca e o limita în toate (o fi, n-o fi ... ). 
Personal, preţuind cum se cuvine nepreţuilele pietri cele, 
eu unul n-am nimic de obiectat la adresa porcilor, 
sa traiasca şi ei, sa se bucure de viata, ca tare 

mai sunt necesari uneori, 
cu toate ca foarte - foarte ne mai prisosesc alteori 

(ca sunt porci şi porci, 
aşişderea cum se poate vorbi de oameni şi . . .  oameni). 



Scriitorul Calistrat COSTIN, la aniversare 

Masiv şi dinamic, într-o mulţime de oameni nu 
prea mare, poetul Calistrat Costin (alias Costin Costinel) 
poate fi identificat de departe: cu o inaltime peste medic, 
nas acvilin şi barbişon "maiorescian", îşi duce 
rotunjimea hedonista şi calvitia, pornite deja -
ascunzându-şi-le cât poate, dar fara sa-ş abandoneze 
zâmbetul abia strunit, care alimenteaza o umoare mobila 
ş imprevizibila, având pentru orice situatie contrareplica 
neechivoca. Slujitorul acesta al lumii Literelor, care s-a 
nascut acum şapte decenii pe strada Florilor, în Bacau! 
lovit de razboi, se confunda, în multe privinţe, cu istoria 
postbelica a urbei noastre. 

În prezentul urbei, el reprezinta, în toate sensurile, 
Filiala Bacau a Uniunii Scriitorilor, care s-a extins însa 
mult peste graniţile administrative judetene. Dupa ce a 
preluat-o de la fostul preşedinte - Vi orei Sa vin - care a 
reuşit s-o intemeieze în 2002, Costin a putut sa tripleze 
aproape numarul membrilor ei prin scriitori veniţi din 
Piatra-Neam� Buzau, Galaţi, Suceava, laşi şi din zone 
mai îndepartate, încât filialele vecine privesc cu oarecare 
teama aceasta expansiune. Este bine sau este rau? 
Deocamdata avem în Bacau o forma institutionala de 
literatura şi cultura care are oferte seducatoare pentru 
populatie, ceea ce este de apreciat. Structura de 
personalitate a lui Calistrat Costin (eleganţa stilului de 
manifestare publica, distincţia sociala, cultura literara 
şi fi losofica, evitarea tensiunilor şi a starilor 
conflictuale) I-au ajutat sa dezvolte activitatea Filialei 
şi sa o impuna. 

Fiul de militar, şcolit la cel mai bun liceu din Bacau 
(Liceul "Bacovia", azi Colegiul "Ferdinand !") absolvit 
în 1960, iar apoi licentiat al Universitatii ,,Al.!. Cuza" 
laşi în 1965, a avut şansa, prin destin, sa-şi modeleze o 
personalitate deschisa şi generoasa. În zestrea sa de 
cultura individuala, pâna şi taranii, evreii şi maghiarii 
şi-au reflectat valorile, pentru ca satul bunicii (Fundeni
Secuieni), cartierul copilariei unde se juca şi cu copiii 
evreilor prin anii '50, maghiarii din Harghita care îi 

citeau ziarul, la care era redactor dupa luarea licenţei 
(Informaţia Harghitei) i-au fost, la diferite vârste, 
aproape. Acestea l-or fi ferit de spontane reacţii elitiste 
ori xenofobe ce se puteau naşte la anumite etape ale 
vietii. Revista Plumb, cunoscuta bine în aceasta parte 
de ţara, este, în substanţâ şi expresie, inca o izbânda 
obtinuta prin contribuţia sa de preşedinte al Consiliului 
editorial. Nu putem însa agrea stilul encomiastic, de 
aceea vom trece uşor şi la critica, dar strunita cu laude, 
pentru ca nu ne Iasa realitatea "din teren". 

Ce-a mai tllcut Calistrat Costin dupa ce s-a remarcat 
mult la Universitate? Îl putem întâlni asistent universitar 
la Târgu-Mureş (trei ani)şi la Bacau (alti trei ani), redac
tor la revista de cultura Ateneu (2+4 ani), bibliograf la 
Biblioteca Judeteana vreo doi ani, 7 ani director la 
Teatrul Bacovia. dupa ce fusese 6 ani secretar literar şi 
director la Teatrul Licurici; cam un an a functionat drept 
consilier cultural la Consiliul Judeţean, dupa care apare 
din nou la conducerea teatrelor pe unde mai fusese. În 
Uniunea Scriitorilor a intrat în 1979,  iar premiile literare 
nu I-au ocolit: în 1998 a luat premiul Bacovia pentru 
poezie şi altele. 

Critica literara 1-a citit bine în general şi 1-a evaluat 
uneori corect, mai ales Laurenţiu Ulici, Ion Rotaru, 
Mari an Popa şi Ion Bogdan Lefter. Alţi comentatori au 
tllcut analize dominate parţial de convenţionalism şi 
subiectivitate, ceea ce li se întâmpla unor autori cu 
funcţii publice, sau care au traversat mai multe etape 
literare. "În raspar cu lumea", cum 1-a etichetat un 
bacauan, şi ridicând ,,zeflemeaua lirica la rang de arta", 
Costin n-a fost nicicând un autor comod încât, cu orice 
efort, nu-l poţi aşeza în vreuna din categoriile de 
intelectuali descrise recent de Lucian Boia în Capcanele 
istoriei (Humanitas, 20 I l ). Nu ştim de ce nu s-a putut 
fixa undeva; vremurile? pornirile interioare? 

Polivalent şi productiv, Calistrat Costin a scris 
poezie, proza, eseu, critica literara, literatura umoristica, 
traduceri şi scenarii încât, de-a lungul deceniilor, i-au 
aparut peste 25 de carti , dupa ce debuta editorial în 
1974 cu volumul Planete şi colaborase, în timp, la Tri
buna, Convorbiri literare, Orizont, Cronica, 
LuceafiJrul, Ateneu şi altele. 

În sintezele critice mai recente, dar şi în comentarii 
ocazionale, poezia lui Calistrat Costin (ca de altfel şi a 
altor autori) e analizata, uneori, prin grile de tot hazul, 
probabil dintr-un fel de conformism snob ori 
superficialitate. Ni se comunica judecata critica boanta 
ca primele volume sunt "marcate de ideologia epocii"; 
asta pentru ca poemele exprima "cultul ţârii", evoca "o 
imernoriala Dacia Felix", cultul "pamântului-muma", 
al stramoşilor, al radacinilor traci ce. Dar ce sa înţelegem 
de aici? Ca aceste motive poetice sunt ridicole şi 
anacronice? Pai Eminescu şi Blaga (la care apar aceste 
motive în expresii geniale) sigur nu au fost marcaţi de 
ideologia anilor cincizeci. E drept ca în D. G.L.R. (C/D, 
Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004 ) se face 
un inventar tematic şi al formelor corecte: filonul popu
lar (motivul şarpelui, al rantânii; poeziile de dragoste 
cu un limbaj suav; poezii de meditaţie cu dedublarea 
eului; motivul "trecerii" şi al mortii, iluzia şi elementul 

"lume"). 
z Mai apoi aflam ca Satira duhurilor mele e un 
� volum "de raspântie", însa (stupefiant!) apropiat de 
8 lirica paşoptista. De fapt, şi Laurenţiu Ulici considera 
! ca. e "cea mai bwtă carte" a autorului şi, descriind-o, 
:E vede în ea "un amestec bizar de poezie umoristica, notatii 
� patrunzatoare despre «viciile lumii moderne>>, alegorii, 

fabule, insertii parodice şi fulgerari moralizatoare, toate 
sub un regim de ironie acuta, de zeflemea cu substrat 
grav, într-o «scriitura>> narativa, cu subtilitati semantice 
şi fonetice" (Literatura română contemporană, Editura 
Eminescu, 1995, p. 257). Sa reţinem şi ca Ulici îi negase 
lui Costin înzestrarea pentru a scrie poezie lirica, iar 
aici îl considera bine fixat pe forma literara ce i se 
potriveşte. În Poem traco-dacic, unii au vazut o expresie 
protocronistă, dupa cum în Satiril duhurilor mele, în 
genere, ar fi şi o tendinţâ de apropiere de curentul critic isi 
la adresa regimului de atunci (Ion Rotaru, O Istorie ... , 
voi. 5, p. 381  ). Noi zicem ca sunt naivi tati ale criticii, 
caci poezia adevarata nu se scrie dupa bibliografia la 
îndemâna; clişee ale criticii, ca totdeauna. E drept ca 
simpaticul istoric literar vede în Declinul elegie! nişte 
erotice "atent lucrate, melodioase, originale, prin ceea 
ce am numi factorul autobiografic" (p. 382). 

Acelaşi D.G.L.R. aşaza ultimele volume sub sensul 
eclectismului, recunoscând în poeme "elemente livreşti, 
ludice, intertextualism, sintaxa elaborata" etc. De fapt, 
o imagine reprezentativa este oferita cititorului prin 
volumul La un pahar de neant ... (Tipo Moldova, laşi, 
20 I l ), antologie din colecţia "Opera omnia - Poezie 
contemporana", lucrare editoriala de larga circulaţie, 
alcatuita cu colaborarea autorului, extinsa pe circa trei 
sute de pagini şi fiind o selecţie din vreo cincisprezece 
volume de poeme, publicate de autor pâna acum. În 
aceasta eleganta formula editoriala, în care au fost 
cuprinşi deja câteva zeci de autori precum Genaru, 
lovian, Savin şi alţii, creaţia poetica a lui Costin se 
remarca prin multitudinea modurilor poetice 
încorporate: descripţia reflexiv-lirica, parabola livresca, 
pastelul rasturnat, confesiunea obiectiva, biografismul 
mascat, dedublarea ca masca, parodia critica şi altele. 

O parte dintre poeme suna ca nişte confesiuni cu 
un puternic lirism, având în subterana un subtil fir epic 
ce da iluzia unor fragmente epopeice, caci eul poetic se 
confrunta cu pacatele lumii din ultimele veacuri, în care 
oamenii, parasiti de Dumnezeu, nu mai gasesc calea 
spre lumina şi fericire: Trupurile noastre, 1 eu - trupul 
tău, tu - trupul meu, 1 trupul nostru, 1 potir de neant in 
potir de neant, 1 bem unul dintr-altul pe să/urale, 1 e
a.şa de simplu să fii o clipă, două, 1 fericit. 1 Încât pare 
că bunul Dumnezeu există 1 prea puţin 1 (sau cine ştie 
dacii- dacă/), alminteri ne-ar trimite vreun semn, 1 cât 
de cât, 1 despre această nezădărnicie, 1 ori poa� 
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vom fi fiind 1 hărăziţi vreunei tulburătoare 1 neştiinţe 1 despre 
lumea de azi, 1 despre lumea de-apoi 1 şi 1 sufletele noastre, 
iubito, 1 dorm şi visează, 1 nu se mai satură de trupurile 
noastre 1 de parcă Dumnezeu ar fi veşnic (Potir de neant). 

Sub presiunea unui eu poetic sraşiat de interogaţii fara 
raspuns, eul poetic trece din balada lirica in legenda 
simbolica, deşi aceasta in parabola sau, pe neaşteptate, in 
pamflet ori satira reflexiv-metafizica. în acest fel, limbajul 
abandoneaza toate prejudecaţile poeticii moderne, iar parada 
culturii lexicale, a structurilor colocviale şi a clişeelor livreşti 
produce o textura care acapareaza prin impetuozitate, 
tensiune lirica şi pendulare intre metafizic şi cotidian. Se 
ivesc astfel mai multe euri in succesiunea poemelor, încât 
vor putea fi satistl!cuţi mai multe categorii de cititori de 
poezie: visatori şi satirici, delicaţi şi reflexivi, indignaţi şi 
liber-cugetatori, introvertiţi şi dedublaţi. Cînd este încorporat 
şi mitul biblic, atunci poemul capata aripa ce îl înalţa dincolo 
de limita umana. Poemul Nefiind Iov este dintre acestea: 
Sătul de umblat prin lume ca nebunii 1 aştept să-nceapii 
paradisul, infernul, 1 nimicul, eternul! 1 ţintuit intr-un 
păienjeniş de funii, 1 beat de muzica sferelor 1 intre şapte 
capcane, 1 contemplu tirania misterelor. 1 pretutindeni 
şicane. 1 Am riitiicit destul, m-am otriivit 1 de-atâta privit, 1 
hoinaru/ a obosit, 1 m-am siiturat de univers, vreau haos, 1 
vreau uitare, nu repaos . . .  1 Aibi mi/ii, Doamne, mi-e foarte 
greu, 1 jur: sunt credincios, nu ateu, 1 dar de-aceastii 
înfricoşată pustiire 1 nu mai cred intr-o noua " venire ".' 1 
(nefiind Iov, mi-au secat rezervele de riibdare .. .). 

Bogate le lecturi literare şi filosofice îi ofera lui Caii strat 
Costin posibilitatea inchegarii unui imaginar poetic fie din 

"transcendenţa goala", care ii provoaca frisoane de anxietate, 
fie în spaţiul unor repere culturale care îl închid pe "batrânul 
şi ursuzul Kant", cu legea lui morala, o varianta a "lamentaţiei 
lui Faust'', sau preceptul dantesc "lasciate ogni speranza". 
Alteori, cronici satirice, sau poeme "turistice", însa cu sensuri 
conotative speciale (Corespondenţi! din Paris, SiJgeata 
a/bastriJ), poeme polemice (Sub pământ, în metrou, la Paris) 
dau culoare unui ciclu poetic în care naturaleţea şi graţia 
clipei înlocuiesc solemnitatea stilului şi gravitatea canonului 
monocord. Atât în Distracţie de fiare, cât şi în Vom fi greşit 
galaxla, poetul a dovedit propensiunea pentru o poezie a 

"
realului", în care fiorul ontologic strabate scriitura venind 

de niciunde şi anticipând alte şi alte stari de graţie, opuse 
punctului de plecare: În canalul unui pârâu de prin Balcani, 
1 după ani şi ani de ciiutiiri, 1 a fost gilsit un mort perfect 
conservat, 1 conservii de lux, 1 s-a stabilit: stârvul era 1 al 
unui filosof 1 (nu dăm nume, ciirturar important) 1 un 
sinucigaş, 1 a socotit el de cuviinţii sii-şi incoroneze 1 sistemul 
de gândire 1 (altfel destul de interesant) 1 printr-un zbor de 
câteva secunde; 1 martorii au declarat cii i/ust1ul 1 foarte 
liber cugetiitor 1 a luat in clipa de graţie chip de inger, 1 s-a 
iniilţat, a plutit un timp, 1 dupii care a dispărut dincolo 1 
(unde .. dincolo " nimeni n-a putut spune), 1 un spectacol pe 
cinste (Spectacol pe cinste). 

Recent, poetul Calistrat Costin a publicat un volum de 
poeme cu un titlu perfect denotativ şi o coperta ce trimite 
decis la lumea medievala: Ironia moderatA. Astfel îşi 
marcheaza aniversarea. Subtitlul e "rcversuri". 

Titlul acestui volum de poeme (Editura Tipo Moldova, 
2012) sugereaza, in fonnula lui strict eseistica şi denotativa, 
fie o reacţie faţa de critica, ori un giumbuşluc spre oglinda. 
Interesante şi subtitlul "reversuri", adica - citim noi - partea 
nevazuta, ascunsa şi în contrast cu aspectul cunoscut al 
poeziei dintotdeauna. Desigur, o mai fi şi altceva, din mo-
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ment ce cartea are doua parţi, tot cu titluri insolite: Diverse 

chestiuni şi Taifasuri cu ... şi_.. Exagerând puţin, se poate 
spune ca in acest volum ne întâmpina o "antologie" de poezie 
antilirica. în prima parte, titlurile suna: Infinit uşor, Grea 

întrebare, Naţii, guverne, Ciob de oaliJ spartil, Restul e 
infern, ParciJ-parciJ etc., adica reacţii ale eului la stimulii 
prezentului. În partea a doua, apar "comentarii" şi reacţii 
poetice la figuri celebre din literatura şi cultura planetara, cu 
care scriitorul se comporta familiar, polemic, respectuos sau 
encomiastic, recurgând la procedeele intertextualitaţii, la 
metafora, la citatul ascuns etc. Calistrat Costin se confrunta, 
in acest mod, cu Omar Khayyam, Cioran, Eugen Ionescu, 
Confucius, Nicolaus Cuzanus, Borges, Don Ortega, Herr 
Zarathustra şi alţii. 

Uneori poemul ia structura unei succesiuni de panseuri, 
de cugetari inteligente declanşate de enunţurile autorului 
Rinocerilor, de exemplu precum: Sii nu exagerăm, .. mon 
vieux ": nu chiar toată 1 suflarea lumească a trişat in decursul 

istoriei. A 1 existat şi o brumă de năuci cinstiţi, oneşti, de 1 
sămânţd, chiar dacă roadele au intârziat mereu să apară. 1 
1 E de viizut dacii omul este cel mai rău duşman al omului. 1 
Unii spun cii duşmanul ar putea fi 1 nu cel mai rău, dar cel 
mai bun. 11 Nu! Nu doar trei sferturi din lume sunt 1 conduse 
de nebuni' .. sferturile "sunt cu mult mai multe (..) Eul literar 
e când sceptic, când rebel sau blând, resemnat şi reflexiv; e 
ca un ,jurnal de lectura", in care stau la taifas doi oameni 
şcoli� şi lucizi din epoci şi de pe meridiane îndepărtate adesea. 

În aceasta situaţie, in volumul Ironia moderatA, in 
care domina cugetarea şi "antipoezia", expresivitatea! 
literaritatea nu se naşte din metafora sau din confesiune lirica, 
din obişnuitele resurse ale poeticita�i. ci din teritorii culturale 
ori prozaice, nepoetice, adica de acolo unde te inunda fie 
clişeele verbale, fie sintagmele semiacademice, structurile 
lingvistice denotative şi aglomeraţiile neologice. Este un 
mare efort, anticipat şi lucid, pentru a face poezie din lumea 
nepoetica, antilirica şi rebela, in care anxietatea de ordin 
metafizic, singurătatea cosmica a omului şi indoiala relativei 
cunoaşteri a Universului pot rasturna echilibrele stabilite de 
marii intelepţi ai Orientului şi Occidentului veacurilor 
anterioare. Este, de fapt, subiectul marii Poezii dintotdeauna. 
Ca în Herr Zarathustra, in care citim: Cii raţiunea, gândirea 
cu chiu cu vai, chiar dacii 1 e-n stare a inţelege realitatea, 

nici intr-un caz 1 n-are mijloace si/ o indrepte.' Punct .. 1 
. . Dincolo de bine şi de rău ", după unul 1 Leonardo. nu-i 

decât "un soi de trăncănea/ii '' - 1 m-am rilsconvins de .. 
adevărul acesta pe piele proprie: 1 .. dincoace " da, o fi ceva, 

.,dincolo ", nu. nu, nu! 

Prin anii '80 au aparut romanele lui Calistrat 
Costin: Arşiţa şi O anumitA fericire. În primul - Arşiţa 
( 1981 ), autorul construieşte, ingenios, o trama politista, 
pornind de la un caz real pe care - zice Ion Rotaru - 1-a 
"mascat poliţistic". Atunci s-a verificat, inca o data, ca unii 
cititori cauta în proza repere din existenţa cunoscuta aievea 
şi cartea a fost citita, de mulţi bacauani, în aceasta cheie; 
moartea misterioasa a unchiului naratorului ar fi fost decisa 
şi organizata de un potentat al judeţului Bacau, Bogdaproste 
Graure, ce ar fi voit sa. scape de ginerele sau incomod cu care 
fiica-sa, hanţuşca neserioasa, nu mai putea trai ca sotie. Un 
detectiv inteligent, Luca, prieten cu naratorul, dezleaga 
enigma ce sugera ca tânarul Traian Toma s-ar fi sinucis. O 
scrisoare a lui conţinea aceasta afirmaţie, dar Luca 
demonstreaza ca a fost scrisa sub puterea drogurilor. 

Celalalt roman, O anumitA fericire, evoca lumea 
medicilor, a spitalelor şi sanatoriilor, investigând "filosofia 
intelectualului de duzina", provincialul cu mari inclinatii 
spre bârtl!, trancaneala şi frivolitate. Autorul nu a insistat în 
proza şi e regretabil, caci romanele lui nu sunt lipsite de 
calita ţi. 

Calistrat Costin este scriitorul care, prin cultura, 
prin energie creatoare şi înclinaţii de manager e mereu 
pregatit sa priveasca lumea din perspective multiple, 
respingând de plana cantonarea în poziţii ce exclud 
comunicarea. Creaţia literara şi celelalte realizari îl situeaza 
in prim-planul tabloului literar actual şi pe un loc înalt între 
puţinii bacauani cu statutul mai rar de om-instituţie. 

Grlgore CODRESCU 



Fragmente despre mine insami 

• Poate ca trasatura mea cea mai determinanta -
calitate aproape ireala şi, cu siguranţa, defect vinovat de 
multe - a fost de-a lungul întregii vieţi oroarea faţa de 
putere. O oroare în care se amesteca dispreţul şi dezgustul, 
repui sia şi chiar ura (în masura în care am fost vreodata în 
stare sa înţeleg definiţia acestei noţiuni), dar niciodată 
frica. Lipsa fricii - o lipsa de natura aproape patologica şi, 
în orice caz, bizara, care nu excludea precauţia şi calculul 
de a evita atingerea (aşa cum ai grija sa nu atingi un şarpe 
sau o râma nu pentru ca ţi-e frica, ci pentru ca ti-e scârbă 
de atingere) - rapea în ochii mei noţiunii de putere, 
inconjurata pentru cei mai mulţi de o complicata mistica, 
orice măreţie. Nu ramânca decât o realitate dezgustatoare 
şi revoltatoare, vulgara şi profitoare, urâta şi otravitoare, 
chiar radioactivă (pentru ca era în stare sa degradeze, şi 
chiar sa ucida, şi de la distanta). Este limpede ca de aici a 
izvorât refuzul oripilant al deţinerii oricarei forme de 
putere, mai mult, sentimentul ca şi numai propunerea 
pentru mine a unei forme de putere este jignitoare. Dar 
pentru ca, odata cu acest sentiment, nu mi se daduse şi 
indiferenta, mi-am pierdut viaţa încercând sa schimb 
esenta puterii fara s-o ating. 

• Daca încerc sa gasesc trasaturile firii sau caracterului 
meu care mi-au marcat înfrângerea, dând în acelaşi timp 
explicaţia nuantata a inutilitatii tuturor eforturilor mele 
publice, prima dintre aceste trasaturi este un anumit 
maniheism, o incapacitate de a combina culorile şi chiar 
de a accepta combinarea lor; o forma de radicalism care 
prefera degradarii ,  dezastrul şi catastrofa, în locul 
compromisului. Îmi lipseşte aderenţa la realitate, nu în 
sensul ca nu o înţeleg, ci în sensul ca nu o accept şi, mai 
ales, ca nu accept faptul ca nu poate fi schimbata. 

• Spaima de pierderea timpului goleşte timpul într-un 
mod dramatic de orice continut. De teama ca va trece, nu 
reuşesc sa fac altceva decât sa încerc sa-I folosesc complet. 
Dar emotia, graba şi zgârcenia ideii ca în tot acest timp el 
se risipeşte nefolosit în întregime fac sa-mi tremure 

mâinile, incapabile sa-I reţină şi sa-I împiedice sa mi se 
scurgă printre degete. 

• Dupa ce o viaţa întreaga am dispreţu i t  
oportunismele, mi-e greu s ă  respect deodata oportunitaţile. 

o Îmi aduc, oare, aminte care a fost momentul când 
am acceptat ca voi îmbătrâni cândva? Aşa, cu verbul pus 
la viitor, o îmbatrânire teoretica, virtuala, pentru ca la 
trecut nu am ajuns sa înţeleg verbul nici acum. 

• Politic vorbind, singura constanta a vieţii noastre a 
fost provizoratul. Înainte trăiam între doua răsuciri de 
şurub, acum traim între doua campanii electorale. Faptul 
ca acum lucrurile au aerul ca depind într-o oarecare masura 
de noi nu le face mai suportabi le. 

• Până la urma singurul lucru cu adevarat de folos în 
istorie (indiferent ce fel de istorie) sunt modelele. in 
absenţa lor, ideile şi chiar acţiunile nu folosesc la nimic, 
ci trec fara sa lase urme, ca şi cum n-ar fi existat, ca şi cum 
toate eforturile pe care le-au presupus nu s-ar fi produs 
sau s-ar fi produs degeaba. Modelul este cuvântul intrupat, 
fapta personalizata, omul care exprimă ideea şi dovedeşte 
ca ea poate trai. Aceasta regula este verificata cu prisosinţă 
de religiile care au învins doar în masura în care au 
prezentat prototipul viu. Fiul lui Dumnezeu este cel ce 
dovedeşte ca Dumnezeu există: din moment ce are 
urmaşi . . .  

• Ca şi copilaria, batrâneţea creşte din uimire, este 
chiar ea o forma de uimire. 

• Daca aş fi întrebată care este lucrul esenţial pe care 
l-am învăţat dupa '89, cred ca aş raspunde ca am învăţat 
ca nimic nu se poate face prin procura, ca numai ceea ce 
faci cu mâna ta este făcut şi ca orice delegare de intentie 
este o trădare de intenţie. Astfel formulata, fraza pare una 
oarecare şi nu-şi dezvăluie din prima clipa incarcatura 
exploziva. În fond, este vorba de o concluzie de extrema 
gravitate, care exclude încrederea în celalalt şi neaga 
însuşi mecanismul democratic. Pentru ca, ce este 
democraţia decât delegare prin vot a puterii? Iar eu, care 
n-am visat decât libertatea acestui tip de delegare, am 
descoperit ca puterea se poate delega, dar nu şi ideile în 
numele cărora ea trebuie exercitata. Orice delegare este o 
denaturare, o degradare. 

• Criza pe care o strabat şi nu ştiu daca voi avea 
puterea s-o depăşesc se leaga de imposibilitatea de a ma 
imparti între mine şi lume. Dar lumea nu este o ispita, ci o 
ameninţare continua, de care sunt singura vinovata. Este 
ca şi cum m-aş fi aşezat în zidul pe care m-am apucat sa-I 
zidesc singura în jurul meu (pentru ca eram convinsa de 
necesitatea zidului şi pentru ca nimeni altcineva nu era 
dispus sa se lase zidit) şi, deodata, când zidul era aproape 
gata şi, în orice caz, eu nu mai puteam sa ma smulg din el, 
am simţit că nu mai sunt atât de sigura ca zidul foloseşte 
sau va folosi la ceva, ca poate totul n-a fost decât o 
concluzie greşită, o forma de exaltare sau chiar de prostie 
şi ca tot ce-mi mai ramânea de facut, în puţinul timp care 
îmi mai ramasese, era sa povestesc cum s-a întâmplat, sa 
înlocuiesc utilitatea faptei cu utilitatea povestirii ei. Pentru 
asta trebuia, însa, sa-mi pot elibera cel putin o mâna, cea 
cu care sa scriu, sa am puterea de a face acest efort care, de 
altfel, s-ar putea sa darâme o parte din zid . . .  

Ana BLANDIANA 
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Binecuvânta! fie numele celui care a inventat Xanaxul 
şi al carui nume nu l-aş fi aflat niciodata, daca nu l-aş fi gasit 
pe internet (binecuvânta! fie, de asemenea, inventatorul 
internetului, al carui nume nu-l ştiu). Aşadar, daca nu cumva 
fac vreo confuzie, binecuvânteaza, Doamne, pe cir. David 
Sheehan din Tampa, Florida, SUA. Lauda se cuvine de 
asemenea parintilor care I-au nascut şi educat, copiilor lui, 
daca o fi având, şi un omagiu special soţiei sale, daca între 
timp nu o fi divorţat. 

Mulţi oameni nervoşi şi-au gasit, cu ajutorul acestei 
invenţii miraculoase, pacea sufleteasca. Iata, un om din 
Bacau avea frecvente migrene şi banuiala cumplita ca soţia 
îl înşala cu un coleg al ei de la agentia imobiliara la care 
lucra. A luat Xanax şi s-a vindecat ca prin minune, deşi ulte
rior s-a dovedit ca, într-adevar, sotia îl înşela. Cum s-a dovedit? 
Simplu. A plecat cu ala şi nu s-a mai întors. Au plecat 
împreuna în Italia. 

Altul scrâşnea permanent din masele şi, ca sa nu mai 
scrâşneasca, a început sa ia Xanax, bineinteles, la 
recomandarea doctorului de familie. Chiar daca a continuat 
sa scrâşneasca şi dupa aceea, nu-i mai pasa de asta, aşa ca 
pâna la urma şi-a distrus dantura. Acum, când vorbeşte cu 
cineva, ca sa nu se vada ca are dantura stricata, îşi scoate 
palaria din cap şi îşi acopera cu ea gura. De obicei, gestul lui 
este interpretat ca o forma de respect. 

Apropo, sa veniţi odata la Bacau! Este un oraş cât se 
poate de urât, unde cea mai prospera afacere sunt magazinele 
cu haine la kilogram. Toţi cei care I-au vizitat au recunoscut 
ca este cel mai urât oraş pe care I-au vizitat vreodata, încât e 
de mirare cum bacauanii pot locui într-un asemenea oraş. La 
fiecare colt de strada întâlneşti un magazin cu haine la kilo
gram, plin de femei grase care întorc hainele acelea pe toate 
parţi le şi le cerceteaza minuţios ore întregi, de parca ar studia 
Talmudul. De altfel, majoritatea femeilor din oraşul asta arata 
îngrozitor. Pe deasupra, mai poarta şi coc; au capul imens, iar 
gâtui le e scurt şi gros - şi în plus, cum cred ca deja s-a înţeles, 
se imbraca oribil, cu haine de la magazinele de vechituri, 
mirosind a mucegai . La asta ar trebui adaugat şi cât de prost 
gatesc. Niciun barbat n-ar trebui sa se însoare vreodata cu o 
femeie din oraşul nostru (soţia mea, de exemplu, e din 
Moineşti şi o cheama El vira). Totuşi, pâna la o anumita vârsta, 
gasesc aproape toate cu cine sa se marite şi fac o mulţime de 
copii tembeli care joaca fotbal în spatele blocurilor şi se 
înjura în cuvinte ce nu pot fi reproduse aici. 

Nu-mi pol explica de ce-s aşa de multe nunţi, la fiecare 
sfărşit de saptamâna, dar asta explica de ce-s aşa de mulţi 
copii în oraşul asta. La sfărşit de saptamâna, nu ai unde sa 
ieşi la un restaurant, fiindca toate au fost inchiriate pentru 
nunţi. Dar asta e abia inceputul sau, ma rog, sfărşitul. 
Începutul propriu-zis e cununia religioasa, care se oficiaza 
de obicei la una dintre cele doua biserici din centru - catolica 
sau ortodoxa. Sunt aşezate la capetele opuse ale strazii din 
centru pe care locuiesc eu însumi. Pe vremuri, se numea 
Strada Mare şi era plina de magazine evreieşti. Evreii şi-au 

O zi fără Xanax 

luat de mult catrafusele şi au plecat în ţara lor. Acum se numeşte, 
tl!.ra niciun motiv, Mihai Viteazul. Este strada cu cei mai 
mulţi cerşetori din România, care te pândcsc cu priviri 
lacome la intrarea în magazine sau mai bine-zis la ieşire, ca 
sa-ţi înhate maruntişul primit ca rest. Biserica ortodoxa se 
afla la capatul ei nordic şi arc nişte clopote imense care, când 
bat - ceea ce se întâmpla de cîteva ori pe zi - produc o asemenea 
harmalaie încât, chiar şi cu geamurile închise, daca vrei sa 
schimbi o vorba cu cineva din familie, trebuie sa ţipi. Şi apar 
tot felul de probleme. El vi rei, de exemplu, i se pare ca, orice 
i-aş spune, ţip la ca. Te rog, calmeaza-te, spune. Când spune 
asta, ştiu ca ea însaşi urmeaza sa faca o criza de nervi. Am 
citit undeva ca oamenii care cânta nu pot face rau, cred ca 
Schopenhauer a spus asta, aşa ca, de câte ori ma cert cu 
nevasta-mea, încep sa cânt. Nu cânt propriu-zis, ci îmi 
ţuguiesc buzele şi fluier uşor, abia auzit, o melodie care-mi 
vine în cap. Lucru care ma calmeaza ca prin minune, în 
schimb, o enerveaza şi mai tare pe ea. 

Dar, în fine, în cazul ei nu-s de vina numai clopotele. 
Claxoanele maşinilor îi fac chiar mai rau. Zilele trecute, un 
avion Airbus care venea din Brazilia la Paris s-a prabuşit în 
Atlantic şi au murit câteva sute de oameni, priveam la 
televizor şi mi se rupea inima vazându-le rudele şi prietenii 
disperaţi, dar Elvira a tl!.cut tocmai atunci o criza de nervi din 
cauza ca şi-a pierdut motanul. Cred ca a sarit din balcon, 
înnebunit de clopotele de la biserica ortodoxa şi de 
claxoanele maşinilor din alaiul de nuntaşi care tocmai pornise 
din faţa bisericii catolice - de data asta. Claxonau pentru a-şi 
exprima bucuria şi a ne invita şi pe noi, locatarii blocurilor 
din centru, sa participam la bucuria lor. Un lucru cât se poate 
de firesc, devenit un fel de tradiţie locala. 

Nu despre asta e vorba. Motanul plecase de câteva zile, 
dar pâna în momentul când a început vacarmul clopotelor şi 
al claxoanelor, El vira sperase ca se va întoarce. Abia atunci, 
însa, când a auzit c lopotele şi claxoanele proaspat
casatoritilor, şi-a amintit de ce plecase şi a tl!.cut o noua criza 
de nervi. Ca s-o calmez cât de cât, i-am promis ca-i voi aduce 
motanul înapoi. Am plecat sa caut motanul ştiind ca nu-l voi 
gasi, aşa ca mai corect ar fi sa spun doar: am plecat. Motanul 
era numai un pretext. Stiam ca e doar un pretext şi mai ştiam 
ca nu-l voi gasi, deoarece ştiam ca nu-l voi cauta. Iar daca din 
întâmplare l-aş fi vazut pe strada, m-aş ti pretl!.cut ca nu-l vad. 
Nu l-am gasit, ştiusem de la început ca nu-l voi gasi. Aşa ca 
m-am gândit sa trec pe la Bazil, cu speranţa ca îmi va înapoia 
macar o parte din banii cu care îl împrumutasem în urma cu 
vreo şase luni, tl!.ra sa fi putut prevedea ca îl vor da afara de la 
ziar. 

Nu l-am gasit acasa - ori poate ca era acasa şi n-a vrut sa-mi 
deschida, caci nici la Regrete eterne, unde am ajuns câteva 
minute mai târziu, nu l-am întâlnit- aşa ca, în lipsa de altceva 
mai bun, m-am gândit sa trec pe la Regrete eterne. E un 
restaurant situat în apropierea biroului de stare civila, undeva 
la subsol, în spatele magazinului Luceaforul, unde nimanui 
nu i-ar da prin cap sa ne caute. Îl consideram pe buna dreptate 
al nostru, fiindu-i singurii clienţi fideli, în afara de cei cu 

parastasurile care oricum îl vizitau doar cu ocazia unor 
evenimente de familie triste şi dureroase. Îi spuneam Regrete 
eterne sau, pe scurt, Regrete, deşi denumirea oficiala era 
alta, şi cu timpul devenise locul nostru preferat de întâlnire. 
Ciorba cu perişoare de aici e cea mai buna din oraş. Iar când 
se nimereşte câte un praznic, miroase numai a ceara şi a 
tamâie. Şi, uneori, şi a fum de ţigara. E singurul restaurant 
din centru la care nu se fac nunţi la sfărşit de saptarnâna. 
Asta, din cauza ca e profila! pe praznice şi parastase, care 
sunt cel puţin la fel de frecvente ca nunţile. Şi trebuie 
adaugat ca e vorba de oameni pioşi, care nu ţopaie, nu se 
imbata decât accidental, nu zbiara aiurea, ci vorbesc aproape 
în şoapta şi nu se cearta decât arareori, de la vreo moştenire, 
aşa ca nu ne deranjau cu nimic. Ba chiar, uneori, ne invitau 
sa gustam din coliva şi din celelalte bunataţi de la masa lor, 
spre pomenirea celui raposat, de obicei prematur. Iar noi le 
transmiteam cele mai sincere condoleanţe. 

Aşa l-am cunoscut pe cel caruia îi vom spune Deputatul. 
Aş putea afirma, şi nu neaparat pentru a-mi gasi o scuza, ca a 
fost mâna destinului. Într-un anumit sens, aşa cum susţinea 
Bazil. Adica în sensul ca destinul exista şi are sens. Ma rog, 
poate ca n-am înţeles eu prea bine. Sau poate ca lipseşte 
ceva. Adica un complex de imprejurari, nişte cauze 
necunoscute, o configuraţie, ceva ca o cutie cu multe gauri 
în care bagi un şoricel. Şi iata ca, pe orice gaura ar ieşi, 
nimereşte tot acolo unde nu trebuie, adica în ghearele pisicii. 
În fine, Bazil ştia sa exprime mai bine lucrurile astea. 
Plecasem într-o cu totul alta direcţie ... Apropo de pisica, 
plecasem sa-mi caut motanul. 

Deci totul a început în dupa-amiaza aceea când am 
plecat sa caut motanul. Mai întâi, am vrut sa trec pe la Bazil, 
dar nu l-am gasit acasa, şi atunci am banuit ca s-o fi întâlnit 
cu Gogu şi au coborât la Regrete - şi m-am dus acolo. 
Dar l-am gasit pe Gogu cu altcineva. Când spun "deputat", 
exagerez un pic. Nu era deputat, nici nu fusese vreodata, însa 
avea de gând sa devina. Şi atunci, se poate pune întrebarea: 
de ce nu Senator? Raspunsul este simplu şi concis: din 
modestie. 

Se afla cu Gogu la masa din cotlonul cel mai puţin 
luminat al salonului, singurii clienţi, la acea ora, din 
restaurantul nostru. Îmi permit sa-i spun astfel, fiind noi 
clientii lui cei mai fideli. În afara, bineînţeles, de cei cu 
parastasele, care oricum îl vizitau doar cu ocazia unor 
evenimente de familie triste şi dureroase. Era imbracat într-un 
costum bleumarin destul de banal, luat probabil de la 
second-hand. Un barbat între doua vârsle, rotund la faţa, cu 
nişte ochi cenuşii, mici şi neastâmparaţi, uşor oblici. Avea 
urechile ascuţite, iar nasul îi era scurt şi drept, ceea ce conferea 
chipului sau, în anumite momente, un fel de solemnitate 
abstracta. Din pacate, atunci când zâmbea, datorita gurii 
înguste, întregul chip capata o expresie antipatica de 
şiretenie. Iar când a început sa vorbeasca, mi-am dat seama 
ca avea un r graseiat, franţuzesc, care îmi amintea o data în 
plus de motanul meu, atunci când torcea. Sau fostul meu 
motan, caci la ora aceea nu mai speram sa-I gasesc. 

- A, ce bine ca ai venit! Te-am sunat acasa, dar soţia ta 
mi-a spus ca tocmai ieşiseşi, ma întâmpina Gogu. 

De obicei ursuz, mai ales dupa incidentul cu postacii -
dupa acel incident devenise, cum zicea el însuşi, alt om; dar 
în primul rând, devenise zgârcit - Gogu era acum în forma, 
suspect de volubil, poate bause prea multa cafea. 

- Mi-am pierdut motanul, zisei, a plecat iar de acasa şi 
nu ştiu unde a disparut. Elvira e disperata, m-a trimis sa-I 
caut. 

- Hai sa-ti fac cunoştinţa cu domnul Cotofana, ma 
consola Gogu. A venit special de la Bucureşti! 

Poate ca am avut de pe atunci o presimţire, din cauza 
numelui, dar nu am luat-o în seama. Ce nume e asta, 
Cotofana? Cum sa ai încredere în cineva pe care îl cheama 
Cotofana? Bine, mai târziu, niciunul dintre noi nu îi spunea 
aşa. Când ne refeream la el, îi spuneam domnul deputat sau 
Deputatul, deşi nu era propriu-zis deputat şi nici nu fusese 
vreodata. Pe de alta parte, trebuie sa recunosc ca n-am avut 
niciodata încredere în bucureşteni. În privinţa lor, toata lumea 
e de acord: umbla numai cu şmecherii. Din superstitie, 
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nu i-am întins eu mâna primul. Fara sa ma priveasca propriu-zis, atent 
parca la altceva, îmi întinse o mâna micuţa, de fapt numai vârful degetelor, 
caci restul mâinii era cumva ascuns în mâneca hainei, lucru care îmi produse 
un mic act ratat. Avea nişte degete reci, subţiri şi paroase, cu unghii înguste, 
mijlociu! şi aratatorul îngalbenite de fumul de la tigara. 

Deocamdata discutau despre vitezomani şi accidente. Deputatul 
anunţa, cu vadita satisfacţie, ca România era, pentru al cincilea an 
consecutiv, campioana europeana la accidente rutiere. Avea o voce 
piţigaiata şi aspra, de pitic. La rândul sau, Gogu susţinu ca e ceva cât se 
poate de normal, de vreme ce românii circula ca tembel ii, beti, drogaţi, cu 
sau fara permis de conducere. Toţi se grabesc, toţi vor sa ajunga primii 
undeva, nu se mai respecta nicio regula de circulaţie. Deputatul adauga ca 
situaţiile în care un tânar de bani gata zboara cu doua sute la ora şi 
zdrobeşte cu maşina câţiva amarâti pe trecerea de pietoni, apoi fuge de la 
locul accidentului, au devenit ceva obişnuit. La care Gogu adauga 
observaţia ca acum nu le mai ajung şoselele din România, se buşesc unii 
in altii ca descreieraţii pe şoselele din Ungaria. Chestii de genul asta. La 
un moment dat, fara sa ma fi privit nicio secunda, ca şi cum n-aş fi fost 
acolo, ca şi cum ar fi vorbit despre scaunul pe care stateam, Deputatul 
adauga în treacat: 

- Prietenul tau pare un om cu suflet bun şi cu idei avansate, cred ca 
putem conta pe el. Vorbise afişând un surâs ironic şi oarecum echivoc, 
încât nu-mi puteam da seama daca trebuie sa-I iau în serios sau nu. 

- Ei, nu despre asta e vorba acum, zisei destul de încurcat. 
- Ba nu, de ce? Lasa modestia deoparte şi da-mi voie sa spun ce cred 

sincer despre dumneata, fara niciun fel de artificii retorice. Trebuie sa 
recunoaştem oamenii de valoare' Asta face parte din programul meu de 
viata. 

- E prietenul meu cel mai bun. Suntem prieteni de mai mulţi ani, 
interveni în sfârşit Gogu de parca ar fi dorit sa ne împace. 

- Îmi place de el, sa ştii' Şi, apropo de accidente, hai, mai bine, sa va 
povestesc ultimul accident groaznic din Bucureşti . .  

- Tocmai am citit pe internet ca o vedeta de televiziune s-a filmat 
gonind cu un BMW pe autostrada, cu 200 kilometri la ora, complet 
dezbraca ta! Poliţia nici macar n-a amendat-o! îl întrerupse Gogu. Pai nor
mal, nu? 

- Dar societatea civila, ce face societatea civila? întrebai revoltat, ca 
sa-mi fac şi eu loc în discuţia lor, deşi, sincer, aş fi preferat ca Deputatul sa 
continue cu diverse aprecieri la adresa mea. 

A fost ca şi cum aş fi atins un punct vulnerabil, o rana mai veche a 
Deputatului, care încuviinţa clatinându-şi cu multa înţelegere capul în 
sus şi în jos de câteva ori. Într-un mod pe care l-aş caracteriza drept 
melancolic. "Câta dreptate are omul asta1" parea sa spuna. Mai târziu, îmi 
voi da seama, dar mult mai târziu, ca avea într-adevar şi o latura melancolica, 
chiar şi atunci când facea pe durul - sau mai ales atunci. Scopul vietii lui 
era sa stea pe malul unui lac, sa traga la peşte şi, între timp, sa mediteze. 

- Societatea civila. Mda, societatea civila . . .  Cauta parca sa-şi 
aminteasca ceva important. Ridica încet paharul sau de bere şi bau câteva 
înghiţituri fara sa se grabeasca. Ei, vezi, din chestia asta ar putea ieşi bani 
frumoşi !  zise în cele din urma, adresându-se exclusiv lui Gogu, care se 
lasa satisfacut pe spatarul scaunului. 

Gogu nu bea niciodata bere. Bautura lui preferata e coniacul. În 
semn de respect faţa de aceasta bautura nobila, le-a învaţat pe chelneri tele 
de la Regrete cum sa-I serveasca, în pahare mari şi bombate, cu piciorul 
scurt, încalzite în prealabil. Probabil şi-a dat seama cât de nedumerit eram. 
Pentru ca, într-adevar, eram nedumerit, dar şi curios. Ultimele cuvinte ale 
Deputatului îmi produsesera o mica tresarire placuta şi uşor confuza, în 
special ultimele doua. 

- Discutam afaceri, ma lamuri Gogu. Cum sa ieşim din criza financiara, 
he, he. 

- Hai sa fim serioşi, zisei. Ce afaceri poti sa faci în oraşul asta de cacao? 
Singurele firme care fac profit sunt cele care au contracte cu primaria. 

Vorbeam şi îl urmaream cu coada ochiului pe Deputat, ca sa observ 
daca vorbele mele îl impresioneaza. Strainii care ajung în Bacau sunt atât 
de deprimaţi de ce vad, încât nimic nu le face mai bine decât sa le vorbeşti 
de rau acest oraş şi pe locuitorii lui. Abia acum Deputatul ma privi cu 
oarecare interes, surâzând înţelegator şi, daca pot spune aşa, diplomatic. 
Numai ca, din cauza gurii strâmte, chipul îi capata o expresie mai degraba 
cinica. 

- Vom scoate bani din setea de dreptate a poporului. Este nestiivilitiJ! 
spuse aproape în şoapta. Nişte şoapte pe care vocea lui de pitic le facea sa 
sune aproape ameninţa tor, mai ales ca le subliniase batând uşor cu degetul 
în masa. 
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Petru CIMPOEŞU 

Aspiratia spre transcendenta 
in romanele lui Petru CIMPOEŞU 

Este uşor de observat, inca de la primele doua apariţii editoriale, "Amintiri din 
provincie" ( 1 983) şi "Firesc" ( 1985), ca vieţuieşte, în aceste pagini, aceeaşi umanitate 
pulsatila, surprinsa între gestul patetic şi cel derizoriu, între asumarea barbateasca a 
vieţii şi parodierea unor gesturi definitive, între drama şi grotesc. Reducerea la un spatiu 
limitat, la un mediu precis conturat, la cât mai puţine personaje sunt procedee la care nu 
va renunta nici mai târziu, tot aşa cum nu va renunta la ironie, aici tragica, la parodie şi 
un viu sentiment al absurdului sub care se afla circumscrisa existenţa umana. 

Într-un fel, "Firesc" se apropie mult de ultima povestire a volumului de debut, 
"Scrisoarea", aceasta din urma având un coeficient sensibil sporit de generalizare �i 
simbolizare. Aceiaşi oameni se întâlnesc zi de zi, acolo, în birourile sectiei de la Ata
Brateş, aici, într-o cârciuma oarecare, izolata, ca sa vorbeasca, în ultima instanţa, despre . . .  
drama noncomunicilrii. Aflate mereu în cautarea unui sens al  vietii, aceste personaje 
penduleazafiresc, adica fara zvâcniri dramatice spectaculoase, între eros şi tllanatos, pe 
una şi aceeaşi dimensiune interioara - si11guriltatea, unde conştientizează sfâşierea 
între prezenta noastra în lume şi aspiratia, fireasca, la transcendenţiJ. Or, refuzându-li-se 
comunicarea, r. se refuza, de fapt, şansa de a ajunge la adevilrurile ultime. Schimbarea 
(bine motivata) a perspectivelor, multipl icarea nucleelor narative nu fac decât sa induca 
ideea ca adevărul despre om nu poate fi aflat în afara comunicabilitaţii (cu semenii şi/ 
sau cu transcendentul). Privind lucrurile din acest unghi, Elvira Sorohan are dreptate 
când, la o re-lectura, aprecia romanul scris în 1 985 ca fiind unul existenţialist. clar 
dominat de viziunea sceptică asupra posibilei realizări a fiinţei umane Într-un mediu 
În care nu se poate integra ("Convorbiri literare" nr. 5/2008). 

Despre "Erou fara voie", primul sau roman postdecembrist ( 1 994 ), autorul marturisea, 
în unna. cu trei ani, ca. a fost o cartefiiriJ noroc. Nici macar reeditarea (revizuita.) a cărţii, 
în 2002, la Editura LiterNet, n-a ajutat prea mult. Un comentator se întreba daca nu e 
vorba de o parodiere a titlului "Doctor fara voie" de Moliere, fara vreun folos în aprecierea 
operei, altul, la fel de erudit, detecteaza o schema narativa similara în naraţiunea lui 
Leonida Neamtu, "Norii de diamant" ( 1 974) şi se intreaba, frisona! de nelinişti, daca 
autorul bacauan a cunoscut romanul aceluia. Adevarul e ca, ramânând credincios 
tematicii enunţate la debut, Petru Cimpoeşu se concentreaza, de aceasta data. mai mult 
asupra procedeelor pâna într-atât încât competiţia dintre cele doua voci narative devine 
mai importanta decât drama umana consumata, iar parodierea programatica a diferitelor 
stiluri funcţionale atenueaza orice deschidere spre confesiune şi lirism. Demonul pa
rodic se resimte din plin, începând de la titlu, în naraţiunea "Un regat pentru o musca'', 
cu un subtitlu lamuritor, poveste ierog/ificiJ pelllru copii, de spus bunicilor când au 
insomnii. Caricatura atinge tot ce întâlneşte în cale: fapte, personaje, contururi, deformând 
pâna la grotesc ideea de totalitarism (cu trimitere expresa la iepoca de aur), cât şi 
arsenalul clasic de procedee postmodeme, demonetizate prin supraexpunere şi proiectie 
în derizoriu. 

"Povestea Marelui Brigand" (2000) s-a bucurat de o primire pe masura valorii sale, 
abia la a doua ediţie (2007), când vocile critice s-au multiplicat asemenea instantelor şi 
nucleelor narative, unele parasi te (temporar), altele abandonate, suspendate, suprapuse, 
proiectate într-un veritabil labirint, în care cititorul e lasat sa se orienteze în funcţie de 
experienţa, abilitaţile şi alcatuirea sa psiho-intelectuala. Ficţiunea erodeaza realitatea, 
o relativizeaza şi-o subordoneaza cu ajutorul unui numar impresionant de tehnici/ 
modalitati din recuzita postmoderna, dar şi prin crearea unei cople�itoare retele de 
simboluri şi referinte culturale. Pretextul, mai mult decât vulnerabil, este de natura 
politista: un criminal (neaflat vreodata), o victima (în serie) şi mai mulţi anchetatori. 
Moartea Marelui Brigand, despre care unii îşi aduc aminte cafiicea miracole cu duiumul, 
dar fura sufletele oamenilor e urmata - împotriva oricarei logici - de repetate în vieri. 
Aşa-zisa ancheta se transforma, în absenta unei probe, oricât de modeste, intr-un şir de 
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povestiri (în rama) ale agentului Mateuţ, judecatorului Ştefan, comisarului Petrache, 
doctorului Marcu, grefierului Luca . . .  Onomastica, la vedere, sprijinita de o trama trans
parenta, pretextul anchetei lor, parodiaza naraţiunea biblica, punctând ferm pierderea 
legaturii cu transcendentul şi nevoia de sacru. 

Paginile eseistice, spatiile reflexive, atât de generos distribuite în economia 
romanului, atrag însa atenţia asupra faptului ca ironia, copios reprezentata, parodia, 
abil intretinuta, nu afecteaza planul grav al cartii (a se vedea, de exemplu, solilocviile 
grcfierului Luca, vocea narativa cea mai pregnanta). Nu lipsesc personajele desprinse 
parca din tinuturile magice ale lui Mârquez: Madam Saprosina, patroana de la Printesa 
Împuţi ta, ori Sadim, cocoşatul pitic şi hermafrodit, aflat în cautarea Pietrei Filosofa le. 
Dincolo de multitudinea de piste, destule false, oferite cititorului aflat în situaţia de a 
ordona, pe cont propriu, perspectivele narative într-o structura acceptabila, prezentul, 
trecutul şi viitorul pe o singura dimensiune, realul şi ficţiunea într-un singur plan 
accesibil percepţiei noastre, se vede limpede viziunea sceptica a unui creator, ipostaza 
a insului contemporan, de a accepta - prin reflectie - existenta unei lumi aflate sub 
stapânirea profanului, a sordidului şi grotescului. Victima, nascuta ca un copil al ingerilor, 
se dovedeşte a fi - în acest plan al celor pentru care trebuie sa se jertfeasca - omul de 
prisos, incompatibil cu ipocrizia wziversald şi, de aceea, el se va transforma, din poveste 
în poveste, pâna la pierderea totala a atributelor sacre. Cetatenii oraşului Abraxa, care 
visau sa construiasca fabrici de fericire, nu vor ajunge niciodata sa fie locuitori ai 
Utopici, ei alunecând ireversibil într-o Distopie aflata sub semnul tragicului. 

"Simion liftnicul" (ed. I, 200 1 ;  ed. a 11-a, 2007) este, probabil, cea mai buna carte 
de pâna acum - a autorului, chiar daca acesta are o alta parere. Şi, când afirm asta, nu am 
în minte succesul european înregistrat (tradusa în italiana, spaniola, croata, ceha), ci 
calitatile imanente textului discutat. Parabola este consistenta, tematica grava, incitanta, 
desenul epic conturat cu fermitate şi, ceea ce e mai important, multiplicarea naratori lor 
şi a nucleelor narative nu disipeaza substanta romanului, ci o pune mai bine în valoare 
prin delimitarea stricta a spaţiului (cu valoare simbolica) în care se mişca personajele 
atât de variate tipologie şi atât de asemanatoare prin starea generala de deruta, prin 
indaratnicia cu care incearca sa dea un sens existentei lor (împlinirea erotica, comentarea 
avizata a problemelor economice şi social-politice, câştigul material prin forţarea 
hazardului, o motocicleta), prin dorinţa de a ieşi din mediocritate, în dimensiunea so
ciala, prin aspiratia lor la planul transcendent, în structura lor de adâncime. 

Nici aici nu poate fi întâmplatoare onomastica, de sorginte biblica, atinsa iremediabil 
de profan: Ilie, Ion, Gheorghe, Toma, Avram şi, nu în ultimul rând, Simion-pantofarul, 
ajuns, dupa vizita unui înger, dupa câte se spune, "Simion liftnicul", replica a modelului 
sau biblic, "Simion Stâlpnicul". Acesta a refuzat sa traiasca asemenea vecinilor sai de 
bloc şi, timp de doua saptamâni, s-a blocat în lift, la etajul opt, devenit repede loc de 
pelerinaj pentru toti cei dornici de consiliere şi primenire sufleteasca. Dimensiunea 
politica, evidenta, nu poate fi ignorata, dar mi se parc mai pregnanta şi mai generoasa în 
semnificaţii dimensiunea mitico-religioasa, odata ce locatarii acelui bloc, asediati de 
mirosul de cocind, ce se instalase terifiant dincolo de uşile lor, îşi cauta izbavirea la 
confesionalul de unde se auzea vocea lui Simion dând sfaturi şi tl!când prorociri. Discursul 
moralist-creştin se contamineaza cu acela profanator, nutrit din realitatea camavalesca 
a perioadei postdecembriste. Chiar şi în aceasta ipostaza ironica, atât de convenabila 
pentru prozatorul bacauan, respira o umanitate ce-şi masoara telurile şi neputintele, 
tânjind la o instanţa suprema, ce le este refuzata pâna la sfârşit, odata cu dispariţia 
Liftnicului, mai apoi, a îngerului. Legenda pantofarului, care s-a izolat de lume într-un 
lift, pentru a-şi face acolo rugdciunea cum se cuvine, se va estompa pâna la a cadea în 
deplina uitare. 

"Christina Domestica şi Vânatorii de suflete" (2006) reuşeşte sa fie, într-un alt fel 
decât în precedentul roman, o distopie a României ultimilor 50 de ani, cu mijloacele 
verificate ale ironiei, satirei şi parabolei, dar şi o sinteza, în cheie parodica, a procedeelor 
şi strategiilor narative specifice literaturii postmodeme, într-o carte în care ficţiunea 
devine parte a unei realitati recognoscibile, iar ideile majore, pâna la îngroparea lor în 
text, acoperite de insignifianţa, renasc viabile în conştiinţa cititorului, care s-a împartaşit 
din voluptaţile libertatii depline de creaţie. Realitatea, astfel contaminata de ficţiune, 
este una demolatoare de valori, între care erodarea atributelor divine are efecte 
devastatoare în plan uman. Tema clrristicil, enuntata în text (Dumnezeu il crease pe om 
anume pentru ca omul sd-1 re-creeze. la rândul sdu, pe Dumnezeu) primeşte o replica 
neaşteptata şi profanatoare: invierea prin clonare, ceea ce da frâu liber reprezentarilor 
apocaliptice, aici relaţionale cu tema conspirationista, peste care apasa taria neantului. 

Daca Dumnezeu a murit, cum grait-a Nietzsche, atunci Meta-omul ar putea sa-i ia 
locul în varianta unei apropiate stingeri a insulei Roland: deplasarea celor doi poli ai 
pamântului, activitatea serviciilor secrete şi a altor forte oculte, invazia (onoranta şi 
nedorita, în egala masura) a unei civilizatii (aşa-zis) extraterestre. Replica profana şi 
ineficienta a lui Iisus Christos, Christina Domestica, provinciala conformistd ce Iasii 

impresia falsd de vulnerabilitate, le vorbeşte concetaţenilor despre suflet şi fericire, 
prin intermediul unui post de radio, preocupata sa influenţeze pozitiv comportamentul 
şi modul de gândire al membrilor comuni taţii, propovaduitoare a unei lumi pc care n-o 
va atinge vreodata, ea devenind, spre final, victima unei farse de proportii, regizate de 
Joanna-Jeni. Vocea naratorului subliniaza, deloc întâmplator, capacitatea Christinei de 
a vedea dincolo de suprafaţa lucrurilor. 

Deşi foloseşte procedee textualistc, strategii narative postmodcme, pe care le 
mânuieşte magistral, autorul bacauan are apetit pentru temele mari, profil de moralist 
(subtil), aspiraţie spre planul înalt-transcendent, ceea ce-l scoate definitiv din plutonul 
optzeciştilor, prizonieri ai unei viziuni şi ai unor mecanisme epice prestabilite, clasate 
şi catalogate. În afara placerii (sadice) de a-şi pune cititorul în situaţia de a trece cât mai 
multe praguri de dificultate, întinzând, la tot pasul, capcane şi piste false, Petru Cimpoeşu 
este o voce importanta a prozei contemporane, grava şi dramatica, responsabila şi 
comprehensiva faţa de natura umana. 

Mircea DINUTZ 



Acum Mama Roma e atât de aproape, doar doua ore 
de zbor de la Bacau, un miracol, ma despart de minunile·  
Cetaţii Eterne. De la  etajul opt, ap.  29, unde locuiesc, vad 
dealurile Magurei, spre Vest; închid ochii, în avion, ma 
las pe spatarul fotoliului, aştept puţin, îi deschid şi brusc 
vad Campidoglio şi ,  la poale, Forurile Imperiale cu 
magnificii pini profil aţi melancolic pe cerul unic al Romei 
dintotdeauna. De când ma ştiu, mi-am potolit foamea de 
Italia în biblioteca, prizonier între patru pereţi buchisind 
cartile, asiduu, indragostit, lacom, !lira vreo explicaţie alta 
decât ca mi-a placut M-a fascinat istoria, trecerea, timpul; 
Dumnezeu ştie de ce mi-a placut sa ma simt acolo, în 
nedefinit şi inexplicabil; o furnica vie pe piatra incinsa 
de soare a ruinelor; sa ascult un puls numai de mine auzit; 
sa-mi imaginez, sa adulmec acest lacat !lira cheie care ar fi 
istoria; o lecţie de deşertăciune, inca una, la care nu suntem 
prea atenţi; rareori ne imaginam pulberea ca starea noastra 
viitoare. Nu mâine, nici poimâine, cândva, într-o zi mereu 
amânata; sau iarba, florile de câmp; "Sunt iarba, lasati-ma 
sa lucrez". Sandburg. 

Cândva plecam de la Bacau luni dimineaţa şi  
miercuri seara ajungeam l a  Roma; trei zile pe trenuri; 
salamul de Sibiu şi biscuiţi, apa de prin gari, fllra loc, 
clasa a 11-a, atenţie la bagaje; şi nicio leţcaie în buzunar, 
frica de a nu fi întors de la graniţa, chiorâşul vameşilor, 
câinii, paznici de ghetou. Barba interzisa. Ieşeam dintr-un 
lagar. Şocul capitalismului era atenuat, Iugoslavia !licea 
tranziţia lenta. La sârbi ne intrebau de Gerovital, vindeam 
câteva cutii, le foloseau pentru caii de curse. Drogul Romei 
mi-a ţinut de foame şi sete, atracţia era irepresibila. Tocmai 
joi, pe la prânz, ajungeam în Sicilia, unde aveam neamuri, 
la periferia Cataniei, în pitoreasca Mascalucia, undeva, la  
poalele Etnei. Patru zile mâncam din traista şi dormeam 
în tren. A fost minunat, minunat, asta prin anii '70, '80. 
Dupa doua saptamâni de Insula, !liceam cale-ntoarsa cu 
escale la Neapole, Roma, Florenţa, Veneţia, obosit
neobosit, satul şi tlamând, euforic şi regenerat pâna-n 
prasele, zapacit-uluit de capodopere şi stari emoţionale; 
traiam euforia drogatului; lecturile capatau un corp mate
rial, tangibiL Fara bani, lumea interlopa a garilor era a 
mea, caci dormeam prin salile de aşteptare; puteam orice, 
fiindca aveam 30 - 40 de ani. Delectarea pe care mi-o 
ofera consumul de istorie, şi ea o ficţiune?, este inegalabila 
fiindca îmi stimuleaza imaginaţia. Ma pot insinua ca 
musafir în ce epoca doresc; spectator anonim la Colosseum 
ori pietrar la Teatrul Grec din Taormina; sau, ma rog, sclav 
al lui Spartacus; ucenic, prepar culorile pentru Capela 
Sixtini!, şi Michelangelo ma cearta fiindca n-am frecat 
bine o nuanţa de sienna, Aprind o !liclie prin subleranele 
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adânci ale obscurei Domus Aurea; exerciţiul poate fi şi 
amuzant şi serios in acelaşi timp. Mintea cuprinde intregul 
foietaj de civilizaţii care s-au succedat vreme de mai bine 
de doua milenii. Îndeobşte suntem înclinaţi sa idealizam 
trecutul; nu-mi pot imagina, de pilda, Forul Roman din 
perioada Regalitatii ca fiind asemenea unui obor de orăşel 
de provincie, plin de porci, de vaci, de zarzavat, de brânză 
şi de ţărani ce se târguiau gitlitgios intre ei( . . .  ) o mişuna re 
gălitgioasă de oameni asudaţi, care strigau, râdeau, se 
ciorovăiau. rbspândind un puternic miros de usturoi. de 
ceapă, de vin şi de bdlegar . . .  (Van Loon), pentru ca in 
perioada Imperiului fosta m l aştina de l a  poalele 
Capitoliului şi Palatinului sa atinga magnificenţa ale carei 
ruine le vedem astazi; resturi de coloane, capitel uri, piatra 
şi marmura muta în bataia soarelui; doua arcuri de triumf 
înfrunta uitarea; vanitatea de a lasa urme e omeneasca; a 
murit carnea, oasele s-au prapadit, nu însa şi faptele 
cuceritorilor care au inventat civilizaţia occidentala. 
Toale-s, intr-o clipa, aici, azi, acum, în faţa mea; sub talpa 
furnicii, eternitatea, intr-un calup_ indestructibil, dens. 
Cine poate rasfira, cine poate intoarce inapoi timpul, în 
evenimente şi destine omeneşti de patricieni şi plebei, in 
glorii trecatoare? Nimeni; nevermore. 

Pinii Romei exprima perfect melancolia istoriei. 
Ca nicaieri, doar la Roma vezi simultaneitatea 

veacurilor in straturi distincte, anticul, medievalul, 
renaşterea, contemporaneitatea; amestecul e fascinant 
Roma non basta una vita. Alacul informatic devine 
copleşitor, tu însuţi faci parte din acest muzeu al tuturor 
muzeelor; şi tu devii un exponat in acest infinit cultural; 
un exponat interogativ, chiar daca mesteci guma le 
gândeşti la ceva anume indefinibil; cine eşti, ce cauţi, 
care e locul tau în aceasta lume şi care e clipa ta astrala; 
redevii insa repede la poftele pamânteşti. Ai mânca o pizza, 
ai bea o bere peroni, te-ai conforma astui mişun 
dezordonat, aparent !lira vreun scop anume. Chiar aşa sa 
fie? Totuşi, unul, ar predomina: traieşte-ţi clipa, lasa-te 
dus, în voia placerii, sarbatoreşte-ţi fiinţa; unde?, la Roma, 
renumita desfrâului imperial, al tuturor exceselor; sânge 
şi glorie, lege şi prostituate. Ieri şi astazi, surori gemene, 
s-au schimbat doar detaliile, rafinamentul şi preţurile. Bis 
repetita placent. Horaţiu a consacrat aforismul; şi tot el 
ne s!lituieşte sa imbinam utilul cu placutul: Utile dulci. 
Mulţi semeni de-ai noştri calatoresc pentru a se ghiftui; 
aceştia sunt, !lira sa ştie, urmaşii demni ai generalului ro
man Lucullus care, dezamagit de intrigile din senat (şi de 
pe margini) a parasit viaţa publica pentru a se deda 
huzurului şi festinelor. Se spune: ospi!ţul lui Lucu/lus; i-a 
dus o glorie nemuritoare: victoriile de pe câmpul de lupta 
s-au uitat. Roma de astazi, un supermuzeu fara plata 
biletului; oricât te-ai gândi la mâncare şi distracţie tot 
vezi ceva; Roma, o gigantica sala de mese înşirate pe 
trotuare, unde-ti bei espresso-ul şi bârfeşti trecatorii. E 

atât de placut sa faci asta. Iar daca bei si un limoncelo, 
simţi cum îţi pulseaza sudul la tâmple. Damele sumar 
dezbracate, rafaelitele noastre te duc cu gândul, ati ghicit, 
la orgii, nu ne ascundem dupa deget, ne obsedeaza aceeaşi 
!ema de la fondarea Romei. Pe fiecare piatra a stat o femeie, 
uneori mersul istoriei a fost în mâna lor; în farmecele şi 
forţa lor de seducţie. Roma mulţumeşte şi pe amatorul de 
istorie secreta, ca mine, dar şi pe gurmandul aculluraL 

În periplul meu italian, repetat de atâtea ori, sunt 
urmarit de dubla realitate a literaturii şi filmului peninsu
lar; capodoperele lasa urme adânci, inubliabile; la Fontana 
di Trevi, mai tare ca imaginea hoardei de turişti e prezenţa 
Anitei Ekberg; în somptuoasele vile romane, La do/ce 
vita continua. Rossellini, Visconti, de Sica, Antonioni, 
Zeffirelli, Bertolucci, Begnini m-au invaţat cum sa 
descopar Italia, precum 12 Cezari a lui Suetoniu; 
feluritele tipuri de culturi se aduna în acelaşi fagaş. 
Decadenţa, fie ea romana sau contemporana, a fost prinsa 
in chihlimbarul lingvistic Panem el circenses, de JuvenaL 
Asta ni se da din belşug şi astazi; probabil ca sfârşitul 
lumii e pe aproape, sunt destule semne; marasmul moral c 
asemanator cu al Romei, anate în stadiu terminal, când a 
cazut în ghearele barbarilor. 

Entropia lucreaza migalos şi rabdator; cu siguranta 
ca va reuşi sa-şi desavârşeasca opera. Însa, pâna atunci, ne 
distram şi calatorim des!litându-ne cu frumusetile lumii, 
inclusiv cu cele invizibile, Dante, Petrarca, Boccaccio, 
monumente spirituale aşezate pe solide fundatii antice, 
indiferente la coroziunea timpului; Virgiliu, Hora(iu, 
Ovidiu, Seneca, Plaut. Roma trebuie vizitata şi pe 
dinauntru, in adâncurile ei dumnezeieşti, unde spectacolul 
este la fel de teribil şi copleşitor; un Colosseum imaterial. 
Carţile. Caci exista o Roma zidita şi o Roma scrisa, pe 
amândoua e bine sa le cunoşti; numai când ele se 
interfereaza iti poti depaşi statutul de turist gura-casca. 
Cât priveşte Colosseumul, cel real, cât a mai ramas, el 
reprezinta pentru mine unitatea de masura a maretiei 
Imperiului. Sute de ani romanii I-au folosit drept cariera 
de marmura pentru a-şi construi palatele, şi tot a ramas 
jumatate in picioare. Roma şi-a fost izvor sieşi, un fel de 
perpetuum mobile, Mama Roma s-a regenerat prin ea 
insaşi stapânita de geniul arhitecturii. Pâinea şi circul, 
manipularea împaraţilor. Micii omuleţi care suntem dam 
buzna ca termitele, ne caţaram pe ruine, facem fotografii 
electronice, copleşiţi de admiraţie. Am fost şi noi acolo 
şi-am zgâria! cu unghia piatra; am luat o aşchie în 
buzunarul blugilor, şi acasa, seara, în pat o ducem la 
ureche sa ascultam vuietul plebeilor. Sic transit gloria 
mundi. 



Mama Roma 

Sunt pc o terasa, în Piazza delia Rotonda; în mijloc 
susura Fontana de/ Delia Porta, susura din 1 578; e şi un 
obelisc egiptean în centru, cu hieroglife, un mesaj catre 
viitorime; adica au mai fost şi altii înaintea voastra. La 
Roma te joci cu timpul, secolele sunt unitati mici; romanii 
de astazi, o parte, beau apa adusa aici de romanii anului 
1 00; doar ca noi adaugam putin clor, de frica ciumii. E o 
scara placuta de iulie; din piazza se rasfira radial, pc strazi 
şi trotuare, galagioase restaurante în aer liber, fiecare metru 
patrat de caldarâm suporta o masa sau un scaun; chelnerii 
se agita, muşterii sporovaicsc, c fu li cum spune românul. 
Multime pestrita, de toate natii le se delecteaza, un clovn, 
spontan, agaţă pe câte unul, face giumbuşlucuri, fura 
obiecte şi le ofera cui se nimereşte, rapeste copii, se piteste 
între picioarele fetelor, e simpatic, slâmeşte ilaritate; hazul 
îmi aminteşte de comedia dell 'arte; scenografia e 
autentica, c chiar piazza, la ca acasa; înapoi la origini; 
timpurile se amesteca, mereu se întâmpla asta la Roma. 
Undeva, la stânga mea un hotel; pe fatada disctret ruginita 
de vreme, o inscriptie; prin anii 1 500 acolo a poposit 
pentru câteva nopţi Ariosto; scrisese deja Orla11do 
Furioso, opera emblematica a Renaşterii. În fata, pe o 
latura a pieţei, e Pantheonul, grandios, antic; iti taie 
rasuflarea; dainuirea lui intacta, inexplicabila vreme de 
2000 de ani, ne da masura Romei Imperiale. Stupoarea e o 
traire minima. Marcus Agrippa, jiul lui Lucius, co11su/ 
pentru a treia oară, a construit asta. Aceasta precizie 
laconica a enunţului, ca modestia constructorului de 
capodopera arh itectonica ma ingheata. inauntru, 
mormântul lui Rafacl; inca picteaza ingeri; reculegerea 
mea are limite, ca meditaţia. Ma izbesc de un zid 
impenetrabil; oare ce o fi dincolo? 

Noi construim pentru cincizeci, optzeci de ani; gena 
duratei ni s-a alrofiat. Vigoarea noastra se focalizeaza doar 
asupra banilor. 

Foştii supuşi ai Romei, adica eu, tu, el, altii, am 
invadat piazza. Noii barbari n-au nimic sfânt; aud un 
tambal ciocanit de un românaş, fireşte, secondat apoi de 
un saxofon răguşit; recunosc melodia, e de-a noastra, din 
Carpati. Va urma cheta, cu mâna intinsa pe la mese. 
Sacralitatea Jocului e compromisa.  Sa fie 
multiculturalismul? Atunci e OK. Toleranţa DA, profanare 
DA. Ignoranta ca o virtute. Dar sa trecem peste asta, 
problema aparţine Europei, nu mie. Deşi mi-e ruşine, n-ar 

trebui sa fiu chiar atât de critic cu ai mei; cei care ştiu sa 
mânuiasca furculita şi cutitul se uita la cei care cânta ca la 
un fruct exotic. Piazza constituie un spectacol şi nu o 
plictisitoare lectie de istorie. În definitiv, alege fiecare ce 
vrea. 

Un ghid roman evalueaza astfel nivelul unor turişti: 
odata un american il intreaba: va tot aud repetând, asta e 
dinainte de Cristos, aii alta e din anul 77 de dupa Cristos, 
şi tot aşa cu inainte şi dupa. Aş vrea sa aflu şi eu, in definitiv, 
cine a mai fost şi Crislos asta? Un alt american apreciaza 
ca Roma ar fi mult mai frumoasa daca municipalitatea ar 
scoate ruinele alea din oraş şi-n locul lor ar semana gazon. 

Turistii sunt buni mâncai şi exceleaza în incultura; 
de ce sa te legi la cap, daca nu te doare? Un alt american a 
spus: totuşi, daca ruinele sunt o afacere şi va aduc bani, 
pastrati-le. Noi nu avem aşa ceva. Trecutul nostru e scurt. 
Poate ar fi interesant sa importam din Italia, vad ca aveti 
mai mult decât va trebuie. 

Când eşti afara, afli un lucru pe care nu-l ştiai în tara: 
ca România a devenit în UE cel mai prodigios exportator 
de muzica de nunti şi botezuri; asta scapa statistici lor. Şi 
în privinta târfelor stam bine, ceea ce ne prisoseşte dam şi 
altora; daca-i bal, bal sa fie, şi cu putina blenoragie. 
Occidentul e mulţumit de noi.  Suntem contribulori 
onorabili. Chiar în exces daca avem in vedere cerşctorii 
cei mari din Valahia, prezenti de la Amsterdam la Paris, şi 
de la Londra la Munchen în cruciş şi-n curmeziş. În sfârşit, 
Occidentul îşi poate exersa mila faţa de defavorizaţii 
Estului. Domnu, mi-a spus o gitana,' aştia e mai proşti ca 
noi, e ora cinci şi deja am completat suta de Euro. 

Eram pe Via dei Fori Imperiali şi incercam sa 
identific ruinele. Operatiune destul ·de nesigura, supusa 
aproximatiei când plonjczi în lumile care au fost; se 
apreciaza ca pe sub drumul pe care merg acum ar exista 
un imens sit arheologic, trasarea lui de catre Mussolini, 
prin aceasta zona, fiind un sacri legiu ireparabi l ;  
grandomanul se dorea a fi un nou Cicero; splendoarea 
Romei a fost maculata de milomania fascistului. Patimile 
politice submineaza natiunile,  ca setea de putere; 
banalitati, le cunoaştem, şi totuşi ... Cultura le-ar putea 
îmblânzi; în absenta ei semenii noştri se salbaticesc. 
Barbaria e mult mai adânca decât credem. 

Sunt pentru a şaptea oara la Roma; n-am vreun ghid 
în mâna pentru a ma îndopa cu ani şi date; nu-s un tipicar, 
un depozit mori de informaţii, nu-mi plac cifrele, nu-mi 
sunt utile, dar apreciez miresmele lor; într-ale istoriei sunt 

un profan, un invaţacel mediocru; caut atmosfera, trairile; 
zumzetul cigalelor din pinii Romei, acelaşi şi pe timpul 
lui Horaţiu; epicul, povestea, naraţiunea, destinele, 
inexplicabilul; nu ştiu prea bine ce vreau, întregul şi 
partea; o metresa ce poarta-n chiloţi soarta Galiei; istoria 
e un joc al întâmplarii. 

Uneori folosesc o harta când ma afund în Roma veche; 
şi-n mahalalile plebeilor s-a plamadit cetatea, una 
autentica, anonima, cu suferinţe mari şi fericiri marunte, 
de-o zi, de-o clipa, acest amorf minunat care e viata 
perpetua, dainuind tenace împrejurul unei mici piatete 
obscure, aceeaşi de o mie de ani şi totuşi alta. Sunt şi eu 
un provincial nascut la periferia unui oraş aflat la 
marginea unei Românii de la periferia Europei. Roma 
profunda e averea cu care m-am întors şi pe care n-o pot 
povesti; citi ti-I pe Alberto Moravia, se ocupa de vietile 
marunte. Pentru anticii Mari vi-I recomand pe Edward 
Gibbon, cu a sa Istorie a declitrului şi a pri!buşirii 
imperiului romatr, iar pentru Renaştere pe Iacob 
Burckhardt; citiţi-! pe Vasari, cu Vieţile pictorilor, 
sculptorilor şi arhitecţilor; citiţi cele un milion de cărţi 
despre valorile Italiei, dar o calatorie la Roma este 
obligatorie; nu una, fireşte, cu mult mai multe. Cititul ne 
informeaza, calatoria, spunea Nicolae Iorga valoreaza cât 
o mie de biblioteci. Minunile Romei sunt fara sfârşit; San 
Pietro şi Vaticanul cu muzeele sale fabuloase, 
Campidoglio, Forurile, Colosseumu/, Sania Maria 
Magiore, Piazza Navona, Pantheonul, Piazza di Spagna, 
Vi/la Borghese, Fontana di Trevi, Palazzo Doria Pamphili 
şi Barberitri, San Clemenle, Campo de Fiori, Piazza 
Venezzia; in toate aceste locuri s-au petrecut evenimente 
capitale pentru spiritul european. La Roma e atât de uşor 
sa te familiarizezi cu artiştii geniali, fiindca îi întâlneşti 
în cladiri publice sau private, în biserici, in piete; asta 
aproape ca anuleaza distanţa dintre tine şi Ei, conferindu-le 
dimensiuni omeneşti; adica, sunt de-ai noştri. Va salut, 
domnule Michelangelo, nu l-aţi vazut cumva pe tânarul 
Raphael? E în bratele devoratoarei Fornarinia, fiica 
brutarului, care-I mistuie în fiecare noapte. Baiatul asta o 
sa se prapadeasca. 

inca de prin secolul al optsprezecelea, tinerii bogati 
vizitau Italia şi, fireşte Roma, într-un Grand Tour cul
tural celebru în epoca; Goethe şi Lord Byron au venit 
prima data aici ca simpli turişti. La Caffe Greco, in Piata 
Spaniei, îmi dau întâlnire cu Liszt, Stendhal şi Wagner la 
un capucino; sunt aşteptat de 200 de ani; eu platesc. Din 
nefericire Keals şi Shelley nu pot veni fiindca deja au 
murit. Palazzo Spagna, de unde-şi trage pizza şi numele, 
este sediul ambasadei spaniole din 1 622. La Roma, un 
edificiu de 300 de ani e considerat prea tânar; adica ar li 
abia în construcţie, nici nu s-a uscat mortarul; nici nu s-au 
platit inca zidarii. 

Un peisaj din alte lumi, vrajitoresc: Roma, noaptea, 
privita de pe terasa Hotelului Pace Helvetia, etajul 5 ;  
deasupra, scânteierea avioanelor; circular, caci ne aflam 
in centrul cetatii, chiar lânga Forul lui Traian, intunericul 
nemărginit e strapuns de cupolele straniu luminate ale 
marilor bazilici plutitoare în irealul lumii. 

Auzim şi un vuiet nedefinit, global care deseneaza 
noi fisuri în tot ce se mişca. Vorbim între noi şi banuim ca 
e timpul. 

S-ar putea sa greşim. 

Ovidiu GENARU 



Diplomatul Costache Negri 
sau lectia unei pilduitoare devotiuni 

În literatura de specialitate, veche şi noua, exista 
numeroase încercari de realizare a unei tipologii specifice 
bunului diplomat, prin raportare la epoca şi împrejurari, la 
obiective şi înfllptuiri, la metode şi şanse, nemaivorbind de 
propriile virtuţi. Neîndoielnic, numarul, calitatea şi ordinea 
unor asemenea însuşiri, cuprinse într-o imaginara lista a 
prioritaţilor, au variat de-a lungul timpului, în funcţie de 
cerinţele şi exigenţele muncii în domeniu, impuse prin 
extinderea şi diversificarea sarcinilor şi atribuţiilor 
negociatorului. Rezumând însuşirile fundamentale ale 
diplomatului ideal, un stralucit teoretician şi practician 
totodata al nobilei ,.arte a negocierii", Harold Nicolson, par
ticipant la conferintele de pace de la sf'arşitul Primului Razboi 
Mondial, le enunţa în ordine aleatorie: ,.adevar, precizie, calm, 
rabdare, buna dispozitie, modestie şi loialitate. Acestea sunt, 
în acelaşi timp, şi calitaţile unei diplomaţii model. Cititorul -
mai nota el - poate sa obiecteze: aţi omis inteligenta, cultura, 
discemamântul, prudenta, supleţea, farmecul, harnicia, curajul 
şi chiar tactul. Nu le-am omis - preciza autorul, inspirat la 
rându-i de un alt mare specialist al domeniului, Fran,ois de 
Callieres; le-am considerat ca subînţelese". 

Diplomaţia româneasca moderna ofera suficiente 
exemple care ar putea fi preluate oricând drept repere 
calitative în evolutia profesiei, chiar daca în cazul multora 
dintre practicanţi ,.meseria" a fost învatata din mers, aceştia 
fiind constrânşi sa înfrunte ori sa suplineasca, între altele, 
lipsa pregatirii institutionalizatc, saracia mijloacelor 
materiale şi a bagajului informational specific, precum şi 
nerecunoaşterea oficiala în exterior, sau gradul scazut de 
reprezentativitate în şi pentru cercurile politica-diplomatice 
europene, situaţie oarecum fireasca, generata de statutul ju
ridic internaţional al Principatelor Române (Unite, dupa 
1859). Unii au perseverat, rarnânând sa activeze în sfera vieţii 
politica-diplomatice şi dupa încheierea primelor misiuni 
încredinţate, alţii s-au retras, discret, preferând refugiul în 
zona altor îndeletniciri, culturale sau 

"
domestice" cu 

deosebire, din motive nu întotdeuna marturisite. În fruntea 
acestora din urma se cuvine aşezat, fllra nicio îndoi ala, omul 
care întruchipase, în admirabila expresie a lui N. Iorga, 
virtutea politicii filril de patit şi s-a impus posteritatii ca 
,.erou al modestiei naţionale", Costache Negri. 

Nascut la Iaşi, în anul de trista amintire pentru Ţara 
Moldovei, 1 8 1 2, într-o familie de stirpe boiereasca, cu radacini 
coborâtoare pâna în veacul al XIV-lea, şi-a fllcut instrucţia 
primara -urmând moda vremii -în casa parintcasca., cu dascali 
francezi, sub atenta supraveghere a poetului şi omului de 
cultura Costache Conachi, cel care avea sa-i devina tata vitreg, 
dupa pierderea parintelui natural ( 1823). Peste numai opt ani 
îşi va pierde şi mama, Smaranda-Zulnia, devenita Conachi, 
moment în care nefericitul poet, animat de cele mai bune 
intentii, i-a fllcut lui Negri propunerea de adopţie, oferindu-i, 
odata cu numele sau de familie, şansa moştenirii unei imense 
averi. Dar nici ispitele materiale şi nici perspectiva domniei, 
pe care Conachi ambiţiona sa o asigure fiului adoptiv, nu I-au 
motivat pe tânarul de 21 de ani sa renunţe la numele moştenit 
din moşi-strarnoşi, mulţumindu-se cu averea mult mai mo
desta (moşia Mânjina şi câteva bunuri imobiliare în Galaţi şi 
Bârlad) ramasa de la bunii sai parinţi. Refuzul, calificat drept 
act de ,.virtute antica" de unul dintre biografii sai, chiar daca 
1-a zdruncinat sufleteşte pe batrânul logofllt, nu 1-a indepartat 
pe Negri de umbra ocrotitoare a acestuia, care 1-a însoţit mereu, 
pe parcursul peregrinarilor sale europene prilejuite de dorinta 
continuarii studiilor. 

Colindând marile centre politice şi de cultura 
occidentale: germane, italiene şi franceze, în speţa, însufleţit 
de idealuri comune şi altor tineri din generaţia sa, s-a dovedit 
mult mai interesat de realitatile vietii cotidiene din spaţiile 
altor lumi şi mai receptiv faţa de curentele de idei ale epocii, 
pe care le-a asimilat, cu multa râvna şi cu sporita eficienţa, în 
perspectiva proiectelor naţionale abia înmugurite. în aceeaşi 
vreme şi prin aceleaşi centre ori societati ambientale i-a întâlnit 
pe mulţi dintre junii compatrioţi, repede ,.virusaţi" de noua 
ideologie proprie romantismului revoluţionar şi animaţi de 
obiective formative comune, ce le-a impus fi"ecvente schimbari 
de macaz în profesie, precum: fraţii Vasile şi Iancu Alecsandri, 
Al. !. Cuza, N. Kretzulescu, !. Ghica, N. Docan,Aiex. şi Doxachi 
Hurmuzaki ş.a. Doi dintre aceştia, poetul Alecsandri şi N. 
Docan, l-au şi întovaraşit pe ruta italiana a calatoriei spre casa, 
în 1 839, fiindu-i martori ai reîntâlnirii cu tulburatoare• 
,.bucheti era" din Florenţa, evocata în prima parte a 
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cunoscutului ciclu din Serile veneţiene. unde Negri formula 
idei ce anticipau programul ,.Daciei literare". 

Revenit pentru mai multa vreme în ţara abia din vara lui 
1 841 ,  el fu repede recunoscut nu doar ca ,.decanul tinerimii" 
ieşene, pentru înţelepciunea, blândeţea şi nobleţea caracterului 
sau, ci şi ca portdrapel sau, în expresia unui contemporan, ca 
,.idol al unei generaţii nobile care luase iniţiativa în ideile de 
reforme". Împarţindu-şi timpul între cele doua locaţii 
deopotriva dragi sufletului sau, laşi şi Mânjina, Negri îi onora, 
prin prezenţa sa la "cursurile libere" de la Academia Mihaileana., 
pe proaspat titraţii dascali şi amici M. Kogalniceanu şi !. Ghica, 
fiind la rându-i onorat, ca gazda, de floarea tinerimii moldo
muntene adunata la faimoasele întâlniri prilejuite de ziua 
amfitrionului, la conacul parintesc, între anii 1 843 şi 1846. 
Talmacind semnificaţia neuitatelor ,.seri de la Mânjina", V 
Alecsandri scria ca acolo ,.moldovenii şi muntenii aveau 
ocaziune a sa cunoaşte de aproape, a sa stima, a sa iubi, a pune 
la loc sperarile lor, a face proiecte mllreţe pentru renaşterea 
patriei comune( . . .  ) La Mânjina, nu mai erau moldoveni şi 
munteni, dar români". Locul dobândi se, aşadar, semnificaţia 
unui focar ideologic de plamadire şi iradiere a idealului 
naţional, pentru înfllptuirea caruia partaşii acelor serate se 
aratau gata a întiunta nu puţinele dificultati, din interior ca 
din afara, menite a le frânge entuziasmul. 

Reluând, în vara anului 1 846, seria calatoriilor în 
occidentul european, din varii motive generatoare, uneori, de 
întreruperi ori schimbari de rute, alteori de deziluzii, C. Negri 
se afla la Paris în momentul declanşarii valului revolutionar 
ce avea sa cuprinda foarte curând întregul continent, 
exprimându-şi chiar dorinţa de a se înregimenta ,.legiunii" 
proiectate pentru a sluji tânara republicii franceza. Dar, precum 
ceilalţi tineri români din capitala Franţei, a ales reîntoarcerea 
în ţara ca soluţie potrivita momentului istoric, neştiind ca -
fiind inclus pe lista indezirabililor lui M. Sturdza - intrarea îi 
era blocata. Pe cai ocolitoare, a ajuns la Blaj (numarându-se 
printre participanţii la adunarea de pe Câmpia Libertatii din 
3-5 mai), apoi la Braşov, unde, împreuna cu pribegii moldoveni 
scapati din arestul dictat de Voda Sturdza, a elaborat şi subscris 
cunoscutul document programatic al revoluţiei române, 
Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei. Din Transilvania, 
grupul ,,refugiaţilor" a trecut în Bucovina, la Cemauţi, acolo 
unde lui C. Negri i s-a încredinţat conducerea comitetului 
revoluţionar moldovean nou constituit. Spre sfâr.;itul anului, 
dupa ce programul complet al mişcarii revoluţionare din 
Moldova fusese limpede definit de Kogalniceanu în Dorinţele 
partidei naţionale, nesiguranta politica, asociata cu epidemia 
de holera ce s-a abatut asupra locaţiei , i-a determinat pe tinerii 
pribegi sa paraseasca Cemautii şi sa se îndrepte spre alte 
orizonturi, daca nu mai liniştite, cel putin mai lesnicioase 
derularii viitoarelor acţiuni. 

Preţuit, deopotriva, de compatriotii reprezentând 
curentele sau tendinţele ce incepusera sa macine unitatea 
revolutionarilor ma Ido-munteni, Negri a fost solicitat sa preia 
conducerea comuna a emigraţiei române, funcţie pe care a 
refuzat-o politicos ,.spre a nu fi - în propria-i expresie - o 
pricina de o noua dezbinare ... " Nu a refuzat, în schimb, a se 
întoarce în ţara în vara anului urmator, 1 849, atunci când noul 
domnitor al Moldovei, Gr. AL Ghica, de care mulţi îşi legau 
mari speranţe emancipative, a decretat amnistia generala (cu 
mici excepţii, totuşi) şi a deschis granitele pentru tinerii pâna 
atunci risipiţi prin Europa, oferindu-le chiar înalte funcţii sau 
demnitati în administraţia publica. Printre cei dintâi astfel 
valorificaţi, C. Negri a îndeplinit, succesiv şi cu intermitenţe, 
funcţiile de membru al Divanului de Apel, pârcalab al ţinutului 
Covurlui şi chiar şef (ministru) al Departamentului lucrarilor 
publice. Din aceasta ultima pozitie, îndeosebi, a iniţiat şi 
înfllptuit o suma de reforme cu implicaţii directe şi evidente 
pentru propaşirea ţarii şi pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţa ale oamenilor de la sate. Dar mult mai important pentru 
cariera sa publica este faptul ca -pe fondul noii crize orientale 
(razboiul Crimeii) şi al negocierilor de pace de la Viena, în 
primavara anului 1 855 - a fost desemnat de catre domn sa 
reprezinte, în calitate de ,.informator'' al delegatului oficial al 
Turciei,Aali Paşa, interesele majore ale ţarii la acea conferinţa. 
Momentul, dezvaluind încrederea totala a lui Gr. Al. Ghica în 
capacitaţile de reprezentare şi de aparare ale acestora de catre 
emisarul sau, marcheaza de fapt începutul unei cariere 
diplomatice de excepţie, destllşurate vreme de peste zece ani 
de C. Negri, cu vigoare şi devoţiune exemplare, în slujba ţarii 
şi a intereselor naţionale. 

Eşuarea conferintei şi revenirea în tara nu i-au atenuat 
energia, nici preocuparile legate de informarea cu rigurozitate 
a diplomaţiei europene despre raporturile istorice româno
turce, ca despre drepturile, obiectivele şi interesele Moldovei, 
mereu asociate cu cele ale Tarii Româneşti. La 9 iulie 1855, 
urmând noii împutemiciri primite din partea domnitorului şi 
însoţit fiind de Dim. Ralet, C.  Negri a pornit spre 
Constantinopol, într-o misiune mult mai grea, aceea de a 
reprezenta interesele ţarii în conflictul proaspat declanşat cu 
prelaţii ortodocşi din Fanar pe tema averilor manastirilor 
închinate, înalta Poarta fiind desemnata, unilateral, ca arbitru 
între parţi. Conflictul izbucnise şi se acutizase în urma deciziei 
lui Gr. Al. Ghica (aprobate de Divan) de a redresa situaţia 
financiara a ţarii prin secularizarea a 2/3 din imensele venituri 
ale manastirilor închinate, dintre care o treime ar fi revenit 
Departamentului Finanţelor, iar cealalta treime, 
Departamentului Cultelor. Ajungând la Poarta, în acel ,.cazan 
al intrigilor, al duplicitaţii şi al ipocriziei turca-bizantine" - în 
expresia companionului sau, C. Negri a fost confruntat cu 
lacomia previzibila a calugarilor greci, inflexibili la solutia 
de compromis oferita de 

"
instanţa" de mediere, atitudine careia 

delegaţii Moldovei le-au opus dreptul istoric al ţarii asupra 
propriilor bunuri, recunoscut în timp de sultani prin capitulaţii, 
intarit prin hatişerifuri şi înscris ca atare în legiuirea funda
mentala a ţarii, care inca era Regulamentul Organic (art. 416). 
Iar faţa de manevrele viclene ale turcilor, conjugate cu sugestia 
conciliatoare primita din ţara (Vistieria Moldovei sa primeasca 
doar o patrime din venitul anual al manastirilor închinate), 
delegaţii români s-au aratat intransigenţi: ,,nu putem accepta 
ca o pomana ceea ce noi avem dreptul sa luam!" în consecinţa, 
cântarind mereu şansele şi imprejurarile, au ramas pe poziţii, 
manifestând intelepciune şi prudenta politica, precum şi multa 
rabdare - "rabdare de camila", cum se destainuia epistolar 
Negri, pe care n-o clatinasera ,.nici numeroasele ore de 
anticamera fl!cute la paşale, nici necontenitcle dar deşartele 
lor fllgaduieli". 

Cum însa dezbaterile pe marginea ,.afacerii popimii" 
trenau şi cum, în ianuarie 1 856, fusesera reluate - tot la 
Constantinopol - lucrarile conferinţei diplomatice începute 
la Viena cu obiective mult mai importante (şi pentru români) 
din perspectiva echilibrului european, misiunea celor doi 
delegaţi moldoveni se încheia oarecum brusc, dar într-o nota 
de relativa autosatisfucţie marturisi ta de Negri fiicei sale: ,.avem 
tot dreptul sa fim mulţumiţi dupa toate ostenelile pe care ni 
le-am dat aici". Şi i-a fost, parca, predestinat aceluiaşi Negri sa 
continue opera inceputa în 1 855, şi tot în ,.viesparul diplo
matic" din capitala Imperiului Otoman, de asta data în calitatea 
oficiala de emisar special acreditat la Poarta din partea 
Moldovei, ulterior ca titular al agenţiei diplomatice a 
Principatelor Unite în Constantinopol, mai întâi, pentru 
recunoaşterea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, apoi, 
pentru acceptarea şi consolidarea unirii administrative, pentru 
omologarea actului secularizarii averilor manastireşti şi a 
tuturor celorlalte masuri politica-administrative menite a 
fortifica tânarul organism naţional, imediat dupa actul istoric 
al Unirii din 1 859. 

Ca unul care contribuise substanţial la triumful cauzei 
naţionale, în ipostazele succesive de membru în comitetele 
central şi electoral ale Unirii, ori de deputat şi vicepreşedinte 
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Diplomatul Costache Negri 
sau lectia unei pilduitoare devotiuni 

al Adunarii ad-hoc de la lalji, nemaivorbind de vechea prietenie 
ce-l lega de toti unioniştii moldoveni şi de alesul ţarii, Negri a 
raspuns de indata rugaminţii lui Cuza de a primi cea mai 
delicata misiune politica a momentului, aceea de a conduce 
deputaţia moldava (cu N. Catargiu, T. Callimachi şi col. N. 
Mavrichi) la curtea puterii suzerane, în scopul dobândirii 
investiturii pentru noul domnitor. inceputa sub cele mai 
nefavorabile auspicii, generate de adversitatea faţişa a 
autoritatilor turceşti şi a unora dintre diplomatii straini 
acreditaţi la Poarta referitor la ,.faptul împlinit" al dublei alegeri 
consumat - între timp - la Bucureşti, în ziua de 24 ianuarie 
1859, noua misiune diplomatica (în esenţa) i-a solicitat lui 
Negri şi mai multa energie, cumulat:! cu perseverenţa şi 
abilitate, dar şi rabdare, calm sau prudenta, pentru a demonta, 
succesiv, argumentele şi intrigile ţesute de cei care apreciau 

"aventura întâmplatoare a moldo-valahilor ca o ofensa adresata 
demnitatii Europei", demna de cele mai severe corecţii. Chiar 
şi dupa ce conferinţa diplomatica de la Paris, din martie/aprilie 
1 859, când cinci dintre cei şapte "garanţi" europeni au 
recunoscut condiţionat dubla alegere a lui Cuza, autoritatile 
otomane, stimulate de cele habsburgice, au întârziat nepermis 
emiterea firmanului de investitura, pâna în septembrie, spre 
disperarea (dar şi cerbicia) celui care devenise între timp - în 
expresia lui R. V. Bossy - "adevaratul ministru de externe 
permanent al României", C. Negri. "Va voi povesti despre 
toate necazurile mele de aici - îi scria el fiicei sale - şi despre 
îngereasca rabdare ce mi-a trebuit în aceste şapte luni din 
urma, în acest îngrozitor Stambul, pe care poeţii de prin partea 
locului îl numesc perla universului". 

Respectând prevederile formale ale protocolului diplo
matic încheiat la Paris, şi ale firmanului de investitura, Al. 1. 
Cuza a decis, la s!arşitul lui octombrie acel"'ii an, numirea 
concomitenta a lui C. Negri în funcţia de agent oficial al 
Moldovei şi de agent interimar al Ţarii Româneşti la 
Constantinopol, motivând dubla insarcinare ca decurgând din 
necesitatea unor economii baneşti şi din inutilitatea unei duble 
reprezentari, în acelalji loc, a acelui"'ii domnitor. Acceptul 
nesperat, chiar daca întârziat, al manevrei, semnificând inca o 
breşa în raporturile politice tradiţionale cu Poarta, a impus 
(re)organizarea agenţiei diplomatice din capitala Semilunii 
pe temeiuri moderne, integrata în sistemul instituţional al 
noului stat, cu titularul numit agent şi nu capuchehaie, având 
structura şi statut al personalului angajat în conformitate cu 
practica diplomatica în uz. Instituind un control riguros asupra 
tuturor actelor emise de cancelaria agenţiei, indiferent de 
conţinutul sau natura lor (politica, economica, juridica, so
ciala etc.), Negri 1-a informat mereu pe Cuza, cu promptitudinea 
şi condescendenta impuse nu doar de raporturile ierarhice, 
despre evoluţia, sensul şi prioritatile evenimentelor în mijlocul 
carora se afla, filtrate prin patrunzatoarea-i judecata şi servite 
- uneori cu necesare explicaţii ori sfaturi de taina- spre cuvenita 
sancţiune domneasca. Vasta-i corespondenţa politica din anii 
în care a slujit ţara şi pe domnitor, în funcţia de agent diplo
matic, i lustreaza convingator atributul esenţial al 
respectuosului demnitar, cel de inspirator şi coordonator al 
întregii politici externe româneşti în vremea lui Voda Cuza. 

Între chestiunile majore soluţionate de el imediat dupa 
investitura în funcţie s-au numarat: încetarea abuzurilor turceşti 
faţa de pescarii din Delta Dunarii, eficientizarea protecţiei 
cetaţenilor români din cuprinsul Imperiului şi înlocuirea 
paljapoartelor turceşti cu acte similare româneşti, pregatirea 
primei vizite protocolare a domnitorului român la 
Constantinopol (septembrie 1 860), apreciata ca veritabil 

"triumf al demnitatii naţionale" şi, mai ales, orchestrarea 
acţiunilor politice-diplomatice interne şi externe care au 
condus la recunoaljterea internationala a necesitatii unirii ad
ministrative a Principatelor şi la emiterea firmanului, pe temeiul 
caruia (dar fara a-1 invoca), Cuza îşi anunta compatriotii prin 
cunoscuta-i proclamaţie solemna din 1 1123 decembrie 1 86 1 :  

"
Unirea este indeplinita, naţiunea româna este intemeiata ( ... ) 

Alesul vostru va da astazi o singură Românie ". Au urmat, în 
succesiune cronologica şi cu prea puţine momente de respira 
pentru agentul diplomatic ce întruchipa (în expresia lui N. 
Iorga) "desavârşita uitare de sine", preocuparile finalizate prin: 
recunoaljterea drapelului naţional (tricolor) de catre autoritatile 
turceşti, reglementarea hotarului române-turc pe talvegul 
braţului principal al Dunarii şi redobândirea insuleloruzurpate 
în vremea caimacamiei lui Alex. D. Ghica, ori pacificarea 

spiritelor agitate - în lumea diplomatica constantinopolitana 
- fie de incidentul "vaselor sarde" (numit şi al "armelor 
sârbeşti") sau cel al confiuntarii armate cu detaşamentul polonez 
de la Costangalia, fie de recrudescenţa conflictului pe tema 
averilor manastirilor închinate. 

Cu inteligenţa şi tact, cu rnbdare, dar şi fermitate, Negri a 
colindat ambasadele puterilor europene garante, a solicitat 
audienţe şi a purtat negocieri, a oferit motivaţii, argumente 
sau explicaţii lamuritoare pentru acte sau iniţiative politice 
interne, pe care nu o data însuşi le sugerase domnitorului, ca, 
mai apoi, sa le apere cu îndârjire în faţa contestatarilor. De 
pilda, atunci când autoritatile române au fost acuzate ca nu 
respecta arbitrajul internaţional în chestiunea manastirilor 
închinate, el declara raspicat atât ambasadorilor contactaţi, 
cât şi lui Aali Palja: ,,niciodata nu vom 

·
consimti ca aceasta 

afacere a bunurilor manastireşti sa fie discutata în altă parte, 
decât la noi şi numai de catre noi". Totodata, cerea lui Cuza 
sa-I insarcineze pe M. Kogalniceanu sa intocmeasca o broşura 
care ,,ar explica şi ar demonstra pe larg drepturile noastre în 
aceasta chestiune". Însuşi avea convingerea ca secularizarea 
("termen introdus de mine în dicţionarul nostru politic"), votata 
de Camera la 13/25 decembrie 1863 şi careia îi consacrase o 
mare parte a vieţii şi activi taţii sale diplomatice, era reductibila 
de acum încolo la negocierea cuantumului despagubiri lor şi a 
modalitaţii de plata a sumei maxime acceptate de 150.000.000 
pialjtri. N-a cedat presiunilor politice-diplomatice exercitate 
asupra-i, pentru majorarea acelui cuantum, raspunzând 
solicitanţilor ca ,,nu vom da nici un ban în plus", iar pe Cuza 
liniştindu-1 în scris - la 6/1 8  iunie 1865 - ca chestiunea 

"este 
de mult terminata şi nai nu avem decât sa ne tinem de fapta 
implinita de noi înşine". Şi chiar daca stingerea definitiva a 
conflictului se va petrece mai târziu (în 1 867), dupa încheierea 
misiunii sale diplomatice, meritul lui Negri în solutionarea 
cazului ramâne inestimabil. 

În aceeaşi "cheie", a înţelepciunii şi iscusinţei mereu 
dovedite dar niciodata afişate cu ostentatie, a devotiunii pentru 
interesele ţarii şi a loialitatii faţa de domn, a fermi taţii propriei 
conduite, şi a disponibilitatii pentru dialog, a tratat şi solutionat 
celelalte probleme ivite - deloc puţine sau minore - în relaţiile 
statului român, tie cu puterea suzerana, tie cu puterile garante. 
Bunaoara, pentru a neutraliza efectele politice generate de 
acea nenorocită afacere a armelor(spre a-i respecta expresia) 
,,nu a existat o zi - marturisea Negri lui Baligot de Beyne, prin 
februarie 1863 - în care sa nu alerg într-o parte pentru a ma 
certa cu unii, pentru a înfricoşa pe altii cu posibilitati sigure şi 
pentru a multumi altora .. ". Cu siguranţa ca şi mai multa energie 
şi abilitate diplomatica a trebuit sa investeasca el în explicarea 
şi motivarea loviturii de stat din 2/14 mai 1864 şi a actelor 
politice pe care aceasta le-a generat, îndeosebi elaborarea 
Statutului dezvoltator al Conventiei de la Paris şi a legii 
electorale, pentru ca le intuia prezenţa ,,nociva" pe agenda 
convorbirilor purtate de Cuza cu înalţii demnitari turci, 
începând cu sultanul, cu prilejul celei de a doua vizite a 
domnitorului la Constantinopol, efectuata (şi mai stralucitor 
decât prima) în vara acelui "'ii an. Avea şi motive personale sa 
procedeze astfel, pentru ca ,,revoluţia " de la 2 mai, ca de altfel 
şi reforma agrară din august, fusesera pregati te cu participarea 
sa directa, dezvalui ta mai târziu de Kogalniceanu: "toate fazele 
s-au facut în împreuna înţelegere cu Negri". Fiind tot mai 
preţuit şi mai respectat, în ţara, ca în mediile politice-

diplomatice din Constantinopol, a fost rugat de Cuza, printr-o 

"tulburatoare" scrisoare datata 1 5/27 noiembrie 1864, sa 
accepte funcţia de preşedinte al Camerei, extrem de impor
tanta pentru domnitor în noile imprejurari, funcţie pe care a 
refuzat-o politicos, dar ferm, în pofida tuturor insistenţelor 
asociate cu ale secretarului domnesc, B. de Beyne. 

A preferat sa ramâna la conducerea agenţiei, însa mereu 
atent la tot ceea ce agita spiritele în interior, manifestându-şi 
dezgustul faţa de uneltirile "monstruoasei coalitii", dupa cum 
nu s-a sfiit sa dezaprobe unele derapaje politice (precum 
demiterea lui Kogalniceanu din funcţia de prim-ministru, în 
ianuarie 1 865) sau lipsa de energie, impinsa pâna la renunţarea 
la lupta în ultimul an, a şefului statului. De aceea nu 1-a surprins 
ştirea primita de la Bucureşti în legatura cu abdicarea silita a 
lui Cuza în noaptea de 10/1 1 februarie 1866, eveniment ce 
marca, deopotriva, încheierea unui capitol inaugural şi funda
mental al istoriei noastre moderne şi sfârşitul unei cariere 
diplomatice absolut excepţionale. Pentru ca, nemaialjteptând 
decizia ,,noii ordini" politice din ţara, de indepartare din funcţie 
a tuturor colaboratorilor apropiaţi ai ex-domnitorului, C. Ne
gri s-a retras discret şi pentru totdeauna din poziţia oficiala 
detinuta pâna atunci, spre a se aciua, pâna la sf'arşitul vieţii, în 
modesta şi liniştita sa casuţa din Tg.- Ocna. 

Retragerea-i definitiva din viaţa publica, singularn în 
spaţiul politic românesc (prin raportare la dimensiunea valorica 
a personalitatii sale), trebuie inteleasa nu doar ca împlinire a 
unei repetate dorinţe, sau ca expresie a unei des invocate 
suferinţe ori oboseli, ci şi ca dezaprobare totala a noului regim 
instaurat printr-o josnica manevra conspirativa, de care unii 
vechi prieteni (1. Ghica) nu erau straini. Prin urmare, nu s-a 
lasat ispitit de îndemnurile sau rugamintile, sincere ori 
interesate, de a reveni în prim-planul vieţii politice, nici chiar 
atunci când acestea veneau dinspre statomicii sai amici, 
Alecsandri sau Kogalniceanu. Ultimului, convertit la ,,noua 
ordine" şi aflat în funcţie ministerială la 1869, îi motiva - în 
cuprinsul unei admirabile epistole - propria şi irevocabila 
decizie, farn a omite amintirea faptelor mari la care conlucrasern 
cu profit pentru ţara: 

"Unirea facuta, mareagloata( ... )în sfarşit 
împroprietarita, pochii greci înapoiaţi de unde au venit, 
atâmarea noastra de turc un simplu cuvânt deşert şi numai 
diplomatic, comuna, adica dreptul fiecaruia de a se ocârmui în 
casa sa, "'iCZ3ta. Şi cam la toate astea- conchidea el- împingând 
şi eu cât am putut, de asemenea rezultate ma aflu astazi 
mulţumit; dar şi obosit". Mai presus însa de mulţumirea ori de 
oboseala faptelor trecute, invocate de partea renuntarii, trebuie 
situata ,,meteahna" independenţei de gând şi de acţiune, care, 
ingaduita în vremea lui Cuza, cu siguranţa, n-ar mai fi fllcut 
casa bună cu noua ordine. De aceea, perfect conştient de 
imposibilitatea propriei readaptari la noile canoane politice, 
a ramas ferm pe poziţie, legat afectiv doar de 

"sihastria" sa de 
la Tg.-Ocna şi de mai vechile pasiuni: gradinaritul, 
numismatica şi tablourile. Misiunea acceptata, totuşi, în aceeaşi 
vara ( 1869), la insistentele lui Kogalniceanu, de a face parte 
din comisia de delimitare a frontierei cu Austro-Ungaria în 
zona Carpaţilor Meridionali, a acceptat-o doar ca pe un bun 
prilej de drumeţie şi de cunOaljtere a unor monumente, locuri 
şi oameni ce-şi vor gasi ilustrarea în corespondenţa sa ulterioara 
cu unul dintre colaboratorii în teren, colonelul E. Pencovici 
din lalji. 

Acest ultim gest, ce nu poate li totuşi omis din fişierul 
misiunilor oficiale îndeplinite, reprezinta şi epilogul unei 
straluci te cariere diplomatice, epilog pigmentat - în puţinii 
ani ce i-au mai ramas de trait- cu nostalgice revederi ale unor 
prieteni, altemând cu dureroase pierderi ale altora şi, desigur, 
cu grijile compensatoare purtate familiei, pâna când inima sa 
generoasa a încetat sa mai bata, la 28 septembrie 1 876. 
Disparea astfel 

"
unul din cei mai mari şi mai iubiţi fii ai 

poporului ( ... ), cel mai distins diplomat al ţarilor româneşti 
( ... ), caruia-i datoram, în buna parte, toate actele mari savârşite 
în istoria moderna a românilor'', în opinia şi expresia genial ului 
poet M. Eminescu. Într-adevar, decupând din bogata biografie 
a personajului astfel omagiat doar secvenţele dedicate ţarii şi 
interesului national, se poate lesne constata ca cel supranumit, 
nu fara temei, 

"
apostol al faptelor bune", Costache Negri, şi-a 

servit patria cu o consecvenţa în principii şi cu o risipa de 
energie rar întâlnite, fara sa li pretins ceva în schimb. Facând 
din unitatea, libertatea şi demnitatea nationala crezul vieţii sale, 
s-a identificat perfect în epoca cu marile aspiraţii ale poporului 
din care provenea, jertlindu-se pe sine spre a crea o patrie. 

Dumitru vrrcu 
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Bicentenarul unui rapt teritorial, cu 
unnari nespus de dramatice pentru locuitorii 
în cauza, constituie oricum un "eveniment" 

memorabil. Mai întâi, fiindca o asemenea 
durata, in contextul unui dinamism 
geopolitic atât de febril, e in stare sa nasca 
mereu alte probleme. În al doilea rând, 
fiindca cele vechi, motivate cronotopic şi 
etnocultural, au capatat nuanţe insolite, de 
natura sa intretina confuzia, deruta, lipsa 
de orizont. 

Basarabia, dupa cum se ştie, e numita 
astfel din 1 8 1 2, anul tragicei anexiuni de 
catre Rusia lui Alexandru 1, imperiu atunci 
in plina extensie, cu veleitaţi asimilatoare 
ce nu s-au stins pâna in zilele noastre. Ante
rior, Basarabia definea numai o mica fiişie, 
de-a lungul Dunarii de Jos, pâna la varsare, 
numita aşa spre a o deosebi de restul Moldovei 
istorice. Mai apoi, numele respectiv a fost 
extins asupra zonei dintre Prut şi Nistru, pe 
care Rusia şi-a adjudecat-o, abuziv, prin 
tratatul de la Bucureşti ( 1 8 1 2), in cadrul unei 
strategii expansioniste de o certa vechime, 
de la Petru cel Mare in tot cazul. 

Moldova mai suferise totuşi un rapt, in 
cadrul crizei orientale, la 1775, când Imperiul 
habsburgic i-a rapit partea nordica, pe care a 
şi numit-o Bucovina, Ţara Fagilor, ca sa se 
distinga de Ţara Moldovei. Sunt anexiuni 
care au nutrit, in spaţiul est-carpatin, un spirit 
resurecţional şi revendicativ ce avea sa 
marcheze generaţii în şir, de la Vartolomei 
Mazareanu la G. Asachi, de la Ionica Tautul 
la M. Kogalniceanu, V. Alecsandri, fratii 
Hunnuzaki, C. Negri şi alţi "cauzaşi" care au 
militat, pe lajumatatea secolului XIX, pentru 
Unirea Principatelor, reforme moderni
zatoare, creatii autohtone comparabile cu 
valorile apusene. 

Dintre "cauzaşii" de peste Prut, 
indeosebi Alexandru Hasdeu şi fiul sau, 
Bogdan Petriceicu, se cuvin amintiţi pentru 
fervoarea lor civica, pe linia aceleiaşi nevoi 
de solidaritate panromâneasca. În pofida 
subminarii lor sistematice, şcolile şi bisericile 
de acolo au izbutit totuşi sa mentina un "duh 
national", sesizat ca atare de adepţi, dar şi de 
adversarii unionismului.  La 1 848 ,  
Kogalniceanu redacta un "proiect de  
constituţie pentru România unita", insa a 
trebuit sa-I restrânga la spaţiul moldav, cu 
gândul la un moment geopolitic mai 
favorabil cauzei nationale. 

Razboiul Crimeii şi Conventia de la 
Paris au adus recuperarea câtorva judeţe, 
Cabul, Bol grad şi Ismail, pe liziera Dunarii, 
astfel ca negoţul european sa nu mai fie 
tulburat de imixtiuni ruseşti. Ele vor fi 
reanexate de Imperiul tarilor dupa razboiul 
din 1 877178, cu toate ca statul român luase 
parte la acea confruntare, cu garanţia ca 
integritatea sa teritoriala nu va avea de 
suferit. 

Presa timpului a dezbatut pe larg 
chestiunea, cu argumente istorica-juridice şi 
morale. Într-o suita de articole, M. Eminescu 
a fllcut poate cel mai sever rechizitoriu la 
adresa pol it ic i i  ruseşti de anexiune, 
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comparând-o anume cu politica habsburgica 
din secolul anterior şi relevând justetea 
cauzei româneşti, aparata atunci diplomatic 
de M. Kogalniceanu, iar en historien de A. 
D. Xenopol, mai ales in Razboaiele dintre 
rnşi şi turci, doua volume de mare impact 
pâna in zilele noastre, din care s-a şi tradus 
esenţialul pentru lumea savanta din afara. 

Simbolul ştefanian era invocat în 
sprijin, aşa cum fusese şi la Putna, in 1 87 1 ,  
sau cum va fi in 1 883, cu ocazia dezvelirii 
statuii ecvestre din laşi, moment coincident, 
se ştie, cu punerea în circulatie a Doinei 
cmincscicnc, în care poetul evoca suferinţa 
românilor "de la Nistru pân' la Tisa" şi chema 
tara la o salutara insurgenţă. Regele Carol 
era somat, intr-un discurs public, sa-şi aduca 
aminte ca din coroana sa, forjata anume din 
tunul capturat la Plevna, lipseau doua 
nestemate şi ca era timpul sa le revendice. 

S-a optat atunci pentru un acord cu 
puterile centrale, acord ramas secret pâna in 
1 9 14, când izbucnirea Marelui Razboi a silit 
România sa-şi reconsidere aliantele. Trebuia 
sa opteze (dilema insolubila) pentru puterile 
Antantei, daca voia sa integreze 
Transilvania, sau pentru vechea alianţă, daca 
prefera Basarabia. 

Razboiul nu i-a fost, mult timp, 
favorabil. Abia in ultimul moment, daca 
se poate spune aşa, soarta armelor s-a 
schimbat pozitiv, ţara s-a întreg i t  
substantial, m a i  întâi prin votul 
basarabeni lor (27 martie), apoi prin decizia 
bucovineana (28 noiembrie) şi finalmente 
prin actul ardelean de la 1 Decembrie 1 9 1 8. 

În România Mare, Basarabia a deţinut, 
firesc, un loc special, graţie refuzului Rusiei 
Sovietice de a recunoaşte noua stare de 
lucruri şi unui context intemaţional la fel de 
confuz pe cât de aporetic. Negocierile 
româna-ruse n-au dus la rezultatul dorit. Din 
contra, Uniunea Sovietica a menţinut anume 
o stare de nelinişte, creând chiar, in 
Transnistria, o mica republica moldava, ca 
un avanpost al vechii politici de expansiune. 
Abia prin pactul Briand-Kellog ( 1 929) s-a 
ajuns la o anume relaxare pacifista, de care 
România (reprezentata la Externe de N. 
Titulescu) va cauta sa profite, dar nu s-a ajuns 
nicicând la o reala stare de pace. 

Dimpotriva, pactul ruso-gennan de la 
Moscova, din 23 august 1939, a avut darul 
de a spori neliniştea şi a condus finalmente 
la anexarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord 
de catre sovietici (28 iunie 1 940), in condiţii 
de nespus dramatism pentru românii din 
zona şi pentru ţara în ansamblu. 

Urmarile se cunosc. Un razboi de 
reintregire (22 iunie 1 94 1  ), purtat şi dincolo 
de Nistru, cu sacrificii umane şi materiale 
inestimabile, apoi ocupaţia sovietica din 
toamna lui 1944, care a insemnat şi inceputul 
unui nou regim, impus de ocupanţi şi durând 
pâna la fatidicul "Decembrie 1989". 

Pentru Basarabia, o schimbare 
semnificativa de statut nu s-a produs insa 
decât in 1 99 1 ,  prin disoluţia imperiului 
sovietic şi redefinirea acestuia in anii ce au 

urmat. Republica Moldova, în noua 
alcatuire, ezitând mereu între Federaţia Rusa 
şi reintegrarea in statul român, a ajuns pâna 
la unna sa-şi croiasca o cale "autonoma" spre 
Uniunea Europeana, alaturi de România şi 
aspirând pesemne la o soluţie integrativa a 
la longue. 

Doua state şi o naţiune, aşa s-a definit 
noua situaţie, caracterizata prin lipsa unei 
voinţe politice limpezitoare şi a unui proiect 
comun, comparabil cu cel pe seama caruia 

s-a ajuns la Unirea Principatelor, apoi la 
România interbelica. 

Trebuie spus totuşi ca în pofida situatiei 
de criza, de instabilitate şi de lipsa a unui 
orizont liniştitor, schimbarile produse dupa 
1989 au depaşit sens ibil aşteptarile 
anterioare. Destinul românesc al provinciei 
dintre Prut şi Nistru a dobândit in mod sigur 
noi valenţe, justificând optimismul. 

Alexandru ZUB 



loanid ROMANESCU, "Hahalera" 

În calendarul nostru subiectiv, ziua de 20 martie este 
nu numai data n�terii lui G. Topîrceanu, ci şi ziua morţii 
poetului Ioanid Romanescu ("eu plec - dar pânil si! dispar/ 
mai ascultaţi-mii În gând,l reda(i memoriei intocmai/ durata 
clipei care sunt . . .  "). 

Visator incurabil, nocturn superior, Ioanid şi-a construit, 
· tenace, cu talent şi forta, o valoroasa opera poetica. A pornit 

la drum dintr-un sat de lânga I�i. Otllla Cazimir 1-a calauzit 
cu generozitate. A debutat in 1aşiul literar, în 1 96 1 ,  insotit 
de cuvinte de bun venit ale poetei florilor din ulita 
Bucşinescu (actuala strada Otilia Cazimir). 

În paralel cu studiile de filologie la Universitatea 

"Alexandru Ioan Cuza", poetul era şi functionar la nu ştiu ce 
institutii culturale. 

Şi ce mai facea Ioanid0 Pescuia, in spiritul unui boem 
interbelic (în Dunare, pe malul Prutului sau în lacul numit 
"Ochiul lui Dumnezeu"), juca şah (ca putini altii, invingator 
de cele mai multe ori în fata confratilor Stelian Baboi, Virgil 
Cutitaru sau Nicolae Turtureanu). Şah în redactia revistei 
Cronica, şah sub nuc, la Casa Pogor, şah la concursul national 
de la Sinaia, în competitie cu Laurenţiu Ulici. 

Inepuizabil, cânta (pentru prieteni şi pentru initiati) la 
celebra trompeta marca "Yamaha", compunea la pian (cu 
gândul la tutelarul Mihai Eminescu), exersa la acordeon (în 
familie), dezlega dificile probleme de matematici, combatea 
împotriva improvizaţilor şi impostorilor, cultiva limba 
româna ca puţini altii ... 

Original, incomod şi incendiar, înscris unei familii 
poetice ieşene de rang national (Adi Cusin, Mihai Ursachi, 
Cezar Ivanescu, Petru Aruştei, Dan Laurentiu, Cristian 
Simionescu, Emil Brumaru), veşnic indragostit, poetul se 
situa mereu în raspar, de-a hoarţa, de-a dura .. 

Recent, am primit inca un substantial dar de istorie 
literara de la profesorul George Sanda din Bucureşti 
(membru al filialei laşi a USR). 

Volumul al II-lea de "Contribuţii inedite la istoria 
literaturii române" (corespondenta din colectia George 
Sanda) a aparut în regia autorului (editura George Sanda), 
în anul 2009. 

Ioanid Romanescu 1-a cunoscut pe tânarul George 
Sanda, la Iaşi, prin intermediul poetei Otilia Cazimir. Nascuţi 
în acelaşi an, 1937, între cei doi s-a nascut o prietenie pe 
viaţa. Dialogul lor epistolar începea în anul 196 1 .  Ioanid 
(prenumele sau adevarat Valentin Tudose) era la Voineşti, la 
circa 20 km de laşi. 

Asistent (din anul 1 960) la Facultatea de Limba şi 
Literatura Româna a Universitatii bucureştene, G. Sanda îşi 
va da doctoratul la Iaşi (în 1974) cu teza "Otilia Cazimir". 
Din 1 965 va li lector de limba şi literatura româna la 
Universitatea din Pekin, iar din 1 967 la Universitatea 
Jagellona din Cracovia. În lot acest interval, va primi 83 de 
epistole de la nastruşnicul prieten ieşean (care va muri la 
numai 59 de ani). 

Dialogul epistolar va debuta cu formula "Scumpe 
tovarilşe George". Poetul este decis sa plece din Voineştii 
natali în "cadenţa bocanci/ar cu tillpi de tab/il'' (pantofi 
daruiti de fratele lui G. Sanda). Îl roaga pe proaspatul amic 
bucureştean sa se intereseze de poeziile pe care le-a lasat în 
redacţia revistei "Viaţa RomâneasciJ" pentru publicare 
(misiva este datata Voineşti, 11-08-1961). 

Într-o epistola varatica ( Voineşti-Iaşi. 20 aug. 1961), se 
destainuie, decis sa lupte: " . . .  Cu sprijinul duduii Otilia, 
sper si! fiu transferat la Iaşi. Duduia Oii/ia are mare 
incredere in mine ( . . .  ) .  Acum, o duc cam greu. Dat: cu toale 
lipsurile materiale, cu toate durerile, muncesc. Md culc 
târziu. Dorm câte o oră şi iar md trezesc şi m-apuc de scris. 
Înghit atâtea lacrimi' Rabd atât de mult!'' . . .  

Spre toamna, tonul de adresare se schimba: ,,Scumpe 
prietene George'" . . .  Revoltat şi ferm, poetul necunoscut de 
atunci prefigureaza viitoarea casa memoriala a interbelicei 
scriitoare, eşuata într-o contemporaneitate cel putin stranie. 
Scrie Ioanid: " ... În primul rând. te anunţ cd Duduia Otilia 
va fi mutată din locuinţa pe care o are,· - pe strada 
Bucşinescu se vor construi blocuri. Sunt necesare blocurile, 
darpilrerea mea e: casa Otiliei Cazimir silfie renova/il şi sil 
rilmânil casil memoria/il ( . . . ). În fiecare siJptiJmâniJ merg la 
Duduia Otilia. A s/iJbit, e din zi În zi mai bolnavii. Îmi 
vorbeşte numai cu lacrimi În ochi . . . ". Şi continua, în stilul 
lui iconoclast, care-i va anima întreaga existenţa: ,. . .  
Romanescu ( . . .  ) nu-şi va scrie poezia În biroul unei redacţii, 

ci În gări, pe trenuri, pe dromuri, În casele prietenilor, casă 
proprie nu am . . .  " ( Voineşti-Iaşi. 25-26 sept. 61). 

La numai 26 de ani, îi scrie "iubitului George" insistând 
pentru a o ajuta pe Otilia Cazimir: " ... E bolnavii şi trdieşte 
numai din Împrumut( . . .  ) Ieri am condus-o pe sora dumneaei 
În vârsta de 70 de ani, pe strazile Iaşului, si! caute lemne . . .  
Nu-i spune duduiei Otilia cii ţi-am spus de situaţia aceasta, 
dar incearciJ sd o ajuţi ( . . .  ). Mai ÎncearciJ pe la Editurii, vezi. 
poate i se tipdresc poeziile. Aici, la Iaşi ( . . .  ) Filiala Uniunii 
Scriitorilor se interesează puţin de literatură şi de cei care 
fac literatură. Noi, cei mai tineri, ne-am gândit la un 
silptitmâna/ de literaturii ( . . .  ), dar nu ştim spre cine si! ne 
indreplilm mai mult sit cerem acest lucru" ( Voineşti-1aşi. 11 
febrnarie /963). 

Anul 1967 îi gaseşte pe loanid Romanescu în Bacau. 
Plecase de la Voincşti, unde fusese învatator, profesor 
suplinitor, director de camin cultural. Între 1965 şi 1969 va li 
corector al revistei ,,Ateneu". Între 1970 şi 72 va fi inspector 
la Comitetul pentru Cultura şi Arta din Iaşi, iar din 1972 
redactor la revista "Convorbiri literare" (va li pensionat dupa 
ani buni dedicaţi total revistei junimiste). În 26 iulie 1967 îi 
scria prietenului din Bucureşti: "Când poţi veni pe la 
BaciJu ?" . . . Era bucuros ca, dupa volumul de debut 
"Singurlitatea în doi" (prefatat de Otilia Cazimir, 1966), urma 
sa-i apara 

"
Presiunea luminii" (în 1968). 

Dupa 1989 porneşte, împreuna cu doi tineri entuzi�ti, 
editura ,,Princeps". L-am ajutat cu un spatiu de exprimare la 
demisolul casei Mihail Kogalniceanu din Copou (laşi), 
devenita Muzeul ,,Mihail Sadoveanu" din anul 1980 (Casa 
cu Turn - am fost muzeograf aici in anul 198 1  ). Nu se 
adapteaza tranziţiei. Îi scrie ,fratelui George" (unul dintre 
ultimele mesaje epistolare), în 5 aprilie 1 993: " . . .  Şi m-a 
cuprins o silil faţd de lume. cd nici nu-mi vine sd md mai las 
privit de ochii ei. Voi ajunge. probabil, asemenea lui Ha/an, 
poetul ceh care .. locuia " (şi scria) sub pat ... ". Îl alinau deseori 
copiii lui dragi Antilia şi Liberto ... 

Impresionanta, între altele, mi-a parut aceasta epistola 
hibemala trimisa de Otilia Cazimir la Bucureşti: 

,,Dragii prietene George Sanda, 
(..) Bietul Ioanid, aflând cd am tras aici cu lipsa de 

filind, afilcut 20 km pe jos, prin viscol, sit-mi aduci! un sitcu/eţ. 
Iar azi, m-am pomenit cu u11 mandat de 200 de lei - telefonic. 
Mdmdligd di11jilina lui am mâncat (cu emoţie"). dar banii 
i-am pus Într-un plic. stJ i-i dau când va veni din nou la laşi 
- şi sil-I trag de urechi. 

Gerul s-a mai domolit - numai bun ca sil mii doară mai 
bine degerăturiJer• (Iaşi, 6 februarie 63) 

Ioanid Romanescu m-a debutat în "Convorbiri literare" 
(numarul din august 1 973). A dorit sa ma cunune (a "cedat" 

în favoarea prietenului lui de o viata "Betranus", profesor, 
muzeograf şi boem superior Constantin Liviu Rusu). M-a 
convocat, sa merg la el împreuna cu poetul Cezar Ivanescu, 
sa-şi ia ultimul ramas bun, pe patul din apartamentul blocului 
"Guliver''. Am fumat, toţi trei, din acee�i ultima şi simbolica 
tigara ... În prezenţa penultimei şi ultimei sotii ioanidicne, 
respectiv, doamnele Mar lene şi Camelia ... 

Împreuna cu parte dintre prieteni (Olga şi C.L. Rusu, 
sculptorul Dan Covataru, poetul şi gralicianul Vasilian 
Doboş), a fost realizat un monument funerar de inalta 
artisticitate la cimitirul "Eternitatea" din I�i. La Voineşti, 
biblioteca poarta numele poetului, iar în faţa şcolii i-arn �ezat, 
pentru veşnicie, un bust de calitatea bronzului labişian . . .  
Câteva fotografii stau marturie textului nostru înzapezit în 
bacoviana reflecţie. 

Lucian VASILIU 

O zi imponderabila 

Dan PETRUŞCĂ 

1 ianuarie este o zi înscrisă 
convenţional şi atent prin calendare 
sau chiar neglijent pe vreo etichetă 
şi care asemenea mie se repetă 
e o zi imponderabilă o zi 
în care pe foaia aceasta albă de hârtie 
se naşte aproape nimicul 
îmi spun uite ai mai scris totuşi 
nu de mult încă o carte 
unde nu cred să fi spus ceva 
important despre viaţă sau despre moarte 
dar te prefaci că ai fi interesat cam 
încotro se îndreaptă poezia 

de fapt o istorie acoperitoare pentru 
lipsa de frumuseţe sau despre 
cum se instituia până ieri infamia 
fiindcă demult între alţii Homer Hesiod 
adunau pe zei şi pe oameni într-un nod 
de întâmplări şi cuvinte 
poezia o rosteau la în treceri 
sau la ospeţe 
nimeni nu-i lăuda 
în studii articole sau prefeţe 
şi Pindar probabil la fel iar Sofocle 
simţea sau ştia despre locul din scăfârlie 
ascuns 
unde nu se iveşte tragicul îndeajuns 

ci doar penibilul 
pentru tine astăzi 

e o zi în care pe foaia aceasta albă 
se naşte aproape nimicul 
nici nu cred că vei mai găsi ombilicul 
vreunei stări vreunei idei 
nu ai la îndemână nici măcar 
poala unei femei 
în care să mă ajuţi să mă legăn 
să mă culc să mă trezesc să mă dorm 
cu toate cuvintele 
dintr-un idiom uitat şi diform 
atunci când visez că rătăcesc pe străzi 
prin metrou cluburi parcuri cârciumi muzee 
încercând s-o surprind pe ea dezbrăcându-se 
în templu biserică sinagogă moschee 
eu tu cu sandale de lemn în picioare 
pe umeri cu mantie 
pe frunte cu frunze de laur 
trăind mimetici 
tocmai când începe să fie 
ziua aceasta de început de ianuarie 
atât de amânată aşteptată inutilă şi dilie 
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Despre fenomenologia interpretarii muzicale 

nlgnorarea principiilor interpretative izvorâte din legile 
naturalitilţii sonofe reprezintil o lezare a bunului-simţ 

artistic şi o crimil de lezmuzicalitate ". 

Întotdeauna mi-a fost greu, de multe ori 
chiar imposibil, sa optez pentru o interpretare 
sau alta (evident, a aceleill.'ji lucrari). Sunt, 
nu-i vorba, interpretari (mai bine zis, execuţii) 
false, care contrazic sensurile şi semnificaţiile 
incifrate în partitura operei muzicale Nu 
despre acestea este vorba. Ci despre acele 
restituiri ce nu incalca legile intrinseci ale 
partiturii şi care, totuşi, se deosebesc (uneori 
destul de mult) intre ele. Probabil ca 
interpretarea muzicala (cea aflata în 
legalitatea textului, se inţelege) este aidoma 
unei axiome care reflecta. o anume realitate 
şi in niciun caz realitatea integrala, în sine, a 
partiturii respective. Şi, cum realitatea are mai 
multe feţe (corespunzatoare mai multor 
circumstanţe: modale, temporale, spaţiale) 
se pare ca, dupa caz, aplicam o interpretare 
sau alta, fara a putea afirma, in principiu, ca 
o anume restituire e mai adevarata (mai 
valabila). Esenţial este ca aceste interpretari 
sa nu fie contradictorii, ci complementare. 
Votând pentru o teorie a restituirilor 
complementare, logica interpretarii patrunde 
(ca logica formala a lui Lukasiewicz, cu trei 
sau mai multe valori, sau logica intuiţionista 
a lui Brouwer-Heyting) în universul 
adevaruri lor multiple, pe care, cu 
generozitate, opera muzicala le incorporeaza. 
Am putea merge mai departe, sa asemanam 
opusul sonor cu un concept. Şi aşa cum 
conceptul de om, bunaoara, capteaza în 
matca lui semantica totalitatea oamenilor, 
desemnându-1 totodata pe fiecare om in parte, 
tot "'la şi o opera muzicala va exista prin 
suma tuturor intruchiparilor (restituirilor) ei 
posibile, fiind acreditata de fiecare dintre 
acestea. O suma ce se dovedeşte a fi viabila 
prin acceptarea complementari taţii ca funcţie 
a unui produs circumstanţial permisiv la di
verse operaţii combinatorice sau 
permutaţionale. Iar daca aceasta 
complementaritate trebuie sa poarte şi un 
prenume, el nu poate fi altul decât 

"circumstanţial itate". Ş i  probabil ca 
muzicianul cel mai "atins" de aceasta 
circumstanţialitate a fost, în secolul 20, 
Sergiu Celibidache, deopotriva teoretician 
şi practician al actului restitutiv, pe care 1-a 
ridicat de la "certitudinea senzoriala" la 
"ştiinţa absoluta". Adulmecând la inceput 
urmele lui Hegel (din Fenomenologia 
spiritului), Sergiu Celibidache elaboreaza o 
adevarata dialectica a interpretarii muzicale, 
urmarind naşterea unui opus sonor 
concomitent cu procesul propriei lui 
dezvoltari, premeditându-i structurile 
osmotice, precum şi raporturile organice 
dintre obiect (partitura) şi subiect (punerea 
ei în sunet) in procesul obiectivarii (trecerea 
de la starea de subzistenta la cea de existenţa 
propriu-zisa). Pentru a ajunge la fenomenul 
suprem al (re)facerii operei muzicale, Sergiu 
Celibidache urmeaza, de asemenea, drumul 
deschis de Husserl, luminat de conştiinţa 
intenţionala, care întruneşte doua condiţii 
necesare ajungerii la destinaţie: 1) reducţia 
fenomenologica, graţie careia se pun intre 

paranteze toate evenimentele ce nu aparţin 
imanenţei materiei sonore; 2) intuirea 
esenţei, prin care, indiferent de procesul 
abstractizarii logice a unui text, se sesizeaza 
nemijlocit fundamentele pure ale 
eşafodajului sonor; un eşafodaj ce se 
intemeiaza pe legi fizice nenegociabile şi 
imuabile. Sergiu Celibidache are astfel 
privilegiul de a construi o lume a sensuri lor 
nutrita de contrastul dintre existenţa virtuala 
şi esenţa actuala. Ce legatura au toate acestea 
cu circumstanţialitatea? Ei bine, dirijorului 
român nu-i plac aproximarile; nici  
apriorismul, implacabilul ori ineluctabilul; 
dar, mai ales, nu agreeaza lucrul fllcut dupa 
ureche, arbitrar şi artificial. Or tocmai 
circumstanţele de mod, timp şi spaţiu 
anuleaza nu numai relativismul sau 
apriorismul, ci şi formalismul ori empirismul, 
fie ele oricât de "pozitiviste". Se instaureaza 
astfel o logica a interpretarii axata pe teoria 
valorii, dar şi pe canoanele ultraobiective 
impuse de variile paliere ale acusticii 
muzicale. Ideea descrierii fenomenologice 
(ca modal itate savuroasa de prezentare 
intuitiva a ceea ce este ireductibil şi esential 
in limbajul sonor) e valorificata sistematic 
in legatura cu discutarea specificului fiecarui 
raport ori a fiecarei relaţii ce guverneaza 
economia tuturor parametrilor sonori. 
Descrierea ca atare, sublimata critic, 
nealterata de interpretari idealiste, poate fi 
integrata atât gnoseologiei muzicale, cât şi 
axiologici estetice, filosofice, psihologice 
etc. În consonanta cu implicaţiile ei 
subiective, teoria intcnţionalitaţii 
contribuie, prin aplicarea ei cu asiduitate, la 
depăşirea viziunii mecaniciste a demersului 
intcrpretativ, abordat ca o sfera inchisa 
bântuita de stass-uri şi şabloane, precum şi 
la definirea acestui demers ca un proces 
deschis de adecvare continua la obiect. 
Ducând cu el proiectul husserlian pâna în 

cele mai ascunse interstiţii ale fenomenului 
sonor, Sergiu Celibidache face din actul 
restitutiv o demonstraţie de probitate 
ştiinţifica, dar şi de virtuozitate stilistica, 
meritele lui in analiza semantica şi în 
descoperirea semnificatiilor unui text 
muzical fi ind incontestabile. Dirijorul 
practica astfel, la modul cât se poate de firesc, 
exerciţiul constituirii transcedentale a 
obiectului sonor, care oscileaza intre 
idealismul subiectiv (imaginarea acelor 
circumstanţe propice, benefice) şi idealismul 
obiectiv (adaptarea interpretarii la 
circumstanţele date), acordând in ultima 
instanţa prioritate unei poziţii idealist
subiective conform careia unica realitate 
muzicala verosimila se afla in însuşi actul 
intenţiona! al conştiinţei restitutive, care il 
constituie. Pe de o parte factura fizica sonora; 
pe de alta parte capacitatile conştiinţei 
noastre auditive de a se armoniza cu natura 
acustica a muzicii; de ambele parţi -
caracterul universal al strategici restitutive. 
Un exemplu: "riguroasa ierarhie a sunetelor 
melodiei, directa proporţionalitate dintre 
dinamica şi frecventa, profilul", cum spune 
Celibidache. Acest mod de a rosti melodia 
este absolut natural pentru vocea umana (deşi 
comporta corecţii in funcţie de celelalte 
dimensiuni ale muzicii). Era de altfel suficient 
sa-I auzi la repetiţii cum modeleaza frazele 
unor instrumentişti, cântând cu propria-i 
voce, demonstrând ca toate instrumentele 
sunt obligate sa cânte. Ierarhia este urmarita 
de Celibidache cu extrema consecventa atât 
în succesiunea, cât şi în suprapunerea 
sunetelor, şi aceasta la toate vocile orchestrei. 
Rezultatele se vadesc însa şi în planul formei 
de ansamblu, devenite un vast profil :  
unitatile arhitecturii se afla riguros 
ierarhizate, nimic nu e spus decât in funcţie 
de ce a fost şi de ce va fi" (Ştefan Niculescu: 
Reflecţii despre muzică, 358) .  Actul 
restitutiv devine in acest fel un ritual, iar 
dirijorul, un sacerdot ce oficiaza o slujba de 
invocare a spiritului muzicii intru geneza 
apusului sonor. La Sergiu Celibidache, ex
trema concentrare pe detaliu ne obliga sa 
contemplam clipa, sa ne detll.'jam de curgerea 

timpului. Dar aceasta nu presupune pierderea 
controlului asupra întregului. Dimpotriva, la 
sfârşitul (re)darii operei, regasim unitatea 
intregului, fireasca lui devenire, ceea ce 
releva prezenţa nedistorsionata a 
contemplatiei şi acţiunii intr-un dans, 
deopotriva inedit şi fascinant, al 
"antinomiilor coincidente". Cum se mani
festa concret aportul lui Sergiu Celibidache 
la implicarea fenomenologiei interpretative 
in actul restituirii unui text muzical? 
Cuvintele lui Ştefan Niculescu sunt, credem, 
inca o data, elocvente: "Din câte ne-am dat 
seama la repetiţii, punctul de pornire al lui 
Celibidache nu este ritmul, ca la Ricmann 
sau d'Indy, ci sunetul, adica timbru!. Fie un 
sunet în registrul grav; conţinutul lui în 
armoni ce este bogat pentru ca poate fi inclus 
integral zonei audibile; dimpotriva, un sunet 
din registrul acut este mai sarac, deoarece o 
buna parte dintre armonicele lui patrund în 
zona ultrasunetelor, adica dincolo de 
posibilitatile urechii noastre. Problema lui 
Celibidache este: cum putem echilibra -
desigur pentru limitata noastra conştiinţa 
auditiva, şi nu fizic sau acustic - conţinutul 
în armonice al tuturor sunetelor muzicale? 
Şi el raspunde: prin diferenţierea dinamica a 
sunetelor. Într-adevar, daca vom cânta mai 
slab sunetele grave, vom auzi mai putine 
armonice, iar daca vom cânta mai tare 
sunetele acute, vom intari inclusiv 
armonicele audibile. Prin urmare, echilibrarea 
culorii presupune dezechilibrarea dinamicii: 
urcând pe scara inaltimi lor trebuie sa creştem 
intensitatea, şi invers, coborând pe scara 
înalţimilor trebuie sa descreştem intensitatea. 
Dinamica este astfel direct proporţionala cu 
frecvenţa. Aceasta pare a fi legea fundamen
tala a frazarii la Cclibidachc. Consecintele 
ei sunt evidente nu numasi in planul 
melodiei, ci şi al armoniei, al timbrului etc." 

(Ştefan Niculescu: ibidem, 356). De aici 
rigoarea corespondenţei dintre curba 
inalţimilor şi cea a intensitaţilor. Şi tot de 
aici fluiditatea curgerii melodice, in ciuda 
discontinuitatilor timbrale şi a rupturilor 
dinamice ori agogice. Dar acest mod de a 
face muzica e absolut natural, firesc, chiar 
daca (sau tocmai pentru ca) aparţine unei 
doctrine fenomenologice ultrarafinatc. Îl 
regasim atât la intcrprcţii-savanţi cât şi la 
cântareţii de jazz sau de folclor tradiţional. 
Dar chiar şi in muzica psaltica, acolo unde 
principiile protasis-apodosis şi anabasis
katabasis rezolva problemele dinamice ale 
tesaturii monodice. În definitiv este o 
chestiune de bun-simţ muzical. Ceea ce 
aduce nou Sergiu Celibidache tine de 
obsesiva aplicare a acestei fenomenologii 
interpretati ve. Nederogabila. Aproape fanatic 
asumata. Dar şi asimilabila acelei arte prin 
care sa-şi poata închide in suflet framântarilc 
pentru a le livra apoi, purificatc, semenilor. 

Liviu DĂNCEANU 



Salonul internaţional al umorului - Bacau 2011 

La Bacau, la Bacau, 
cu umorul nu stam rau 

Copil rasfatat al muzelor, Bacau! a fost generos 
înzestrat cu straluciti reprezentanti ai graficii umoristice şi 
acest atu face posibila o invitatie şi întâlnirea dintre corifeii 
genului burlesc. 

Nume straluci te precum Constantin Ciosu, Constantin 
Pavel, Victor Eugen Mihai - VEM, Costica Cucoş şi, uneori, 
şi subsemnatul au fllcut istorie în seria turn irurilor grafice. 
În lista consistenta a acestor manifestari ponderea au 
deţinut-o cele patru editii gazduite de Centrul de Cultura 
"George Apostu", sub conducerea directorului Gheorghe 
Geo Popa şi organizate de ziaristul şi caricaturistul Victor 
Eugen Mihai - VEM. 

Cum toate minunile au un început, în acest regal al 
liniei, startul a fost dat în anul 1979 de Salonul republican 
"Umorul în arta", vernisat la Galeria de arta "Alfa" a 
Muzeului de Arta Bacau, ce lanseaza o invitaţie deschisa 
tuturor genurilor de arta: grafica de şevalet, pictura, ilustratie 
de carte, afiş, caricatura, colaj, sculptura mica, ceramica, şi 
onorate cu generoase premii acordate artiştilor. 

Actualul Salon, ajuns la a patra ediţie, desfllşurat în 
luna noiembrie 20 1 1 , având ca partener media trustul 
"Deşteptarea", se impune prin anvergura sa de talie 
internationala expunând lucrari ale unor artişti de faima 
mondiala. Argumentul calitativ este sustinut de nivelul 
profesionist şi de mare acurateţe al lucrarilor, execuţia 
tehnica şi virtuozitatea desenului se ridica la acelaşi nivel 
superlativ la care se afla ideea supranumita "gagul" sau 
poanta caricaturii . 

Am fost martorii unei evoluţii spectaculoase a desenului 
umoristic ce a pornit de la portretul-şarja devenit apoi 
caricatura de moravuri, mai întotdeauna insotita de un text 
intenninabil, dar care evolueaza rapid în prezent spre o forta 
de expresie şi de concentrare a continutului ideatic. 

Un desen poate fi mai elocvent prin mesaj decât un 
articol de fond, poate provoca majore evenimente politice, 
mişcari de strada sau revolutii. Am avut în aceasta ediţie 
lucrari de o asemenea calitate, cu premii pe masura. Ca 
suprema dovada de imparţialitate a juriului sta faptul ca 
majoritatea premiilor au fost câştigate de participantii de 
peste hotare. 

Membrii juriului au fost: Victor Eugen Mihai - VEM, 
Constantin Pavel, Vasile Craiţa. Mândra, Gina Şerbanescu -

critic de arta, Gheorghe Geo Popa - actor, directorul 
Centrului de Cultura "George Apostu". Şi care au binevoit 
sa acorde Marele Premiu caricaturistului Vladimir 
Kazanevsky, din Ucraina, un celebru "vânator" de premii 
internationale, Premiul 1, simpaticului Anatoliy Stanculov 
din Bulgaria, Premiul de excelenta, sirianului Raed Khalil, 
iar premiile speciale ale juriului, cunoscuti lor caricaturi şti 
români Pavel Botezatu şi Cristian Topan. 

Lucrarile de dezbatere şi triere ale juriului au decurs 
într-o atmosfera degajata, de perfecta comunicare. Geo Popa 
a surprins prin spontaneitatea cu care depista lucrarile de 
calitate, un motiv sa ne bucuram ca deseori actorii au mai 
mult umor decât umoriştii, Constantin Pavel, discret şi 
modest, ca de obicei, dar şi deosebit de eficient. Ma simt 
onorat sa declar ca mi-a fost în acelaşi timp elev şi discipol, 
dar mai ales ca am realizat un avantajos schimb 
"interjudetean": el, bacauanul a plecat în Vrancea, la 
Focşani, iar eu, focşaneanul, am venit la Bacau, ambii 
luptând în continuare pentru izbânda artei. 

Victor Eugen Mihai - VEM, impecabil organizator, a 
dus greul actiunii fara sa dea semne de oboseala, mai ales 
ca a avut grija şi deAnatoliy Stanculov, invitatul nostru, ce 
a fost aşa de încântat de experienţa sa bacauana încât nu 
mai dadea semne de plecare şi era foarte aproape sa piarda 
trenul de întoarcere în ţa.ra. 

Evenimentul a reunit, la vernisaj, un public numeros 
şi interesat de lucrarile expuse pe care le comenta cu o 
buna dispozitie în evident crescendo. În afara de con
curs, într-o zona discreta, au fost expuse lucrari premiate 
la diverse saloane internationale, creatii ale membrilor 
juriului. 

Prezentarea expoziţiei a fost succinta şi plina de 
humor, aşa cum se şi cuvine sa fie prezentate lucrarile 
"fura cuvinte". Printre ceilalţi vorbitori, criticul de arta 
G i n a  Şerbanescu a surpri ns esenţa şi farmecul 
momentului printr-o laconica analiza a genului burlesc. 

Apreciind succesul acţiunii ce a devenit deja 
tradiţie, nu ne ramâne decât sa speram la o ampla 
participare a artiştilor din ţara şi de peste hotare la 
viitoarele ediţii. 

Vasile CRĂIŢĂ MÂNDRĂ 
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În perioada 27 - 29 octombrie, s-a desfăşurat 
Microstagiunea de dans contemporan - Bacău 20 Il. initiata 
şi organizata de Centrul de Culrura "GeorgeAposru". Aceasta 
ediţie continua seria proiectelor Dans contemporan - Bacău, 
derulate anual, în intervalul 2007 - 2010, cu sprijinul 
Centrului Naţional al Dansului din Bucureşti, cu acela oferit 
de ArtistNe(s)t- Reţeaua Centrelor de Rezidenţa pentru Artişti 
şi de asemenea, cu suportul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. Proiecrului Microstagiune de dans 
contemporan - Bacău 20 Il i-au fost subsumate doua direcţii 
esenţiale: stagiile de rezidenţaArtistNe(s)t2011 şi, propriu
zis, o microstagiune de dans contemporan. Cu ocazia acesrui 
proiect, au revenit la Bacau, cu excepţia coregrafei Tania 
Soubry, toţi beneficiarii de rezidenţe în domeniul dansului 
contemporan, participanţi, în 2009 şi 201 O, la un program 
de parteneriat încheiat de Centrul de Cultura "George 
Aposru" din Bacau cu Centre de Creation Chonographique 
Luxembourgeois Trois C-L: Gianfranco Celestino, Andreea 
Tanasescu, Carmen Cotofana, Julie Barthelemy şi Valentina 
De Pianle Niculae. 

Microstagiunea de dans contemporan - Bacdu 20 Il a 
inclus totodata prezentarile informate ale proiectelor 
celor trei artişti coregrafi rezidenţi în cadrul programului 
E-MOTIONAL Bodies & Cities, la care Centrul "George 
Aposru" este partener asociat. E-MOTIONAL Bodies & 
Cities este un program european de mobilitate, schimburi 
artistice şi formare profesionala în domeniul dansului 
contemporan, reunind artişti şi manageri din şase ţari -
România, Cipru, Irlanda, Letonia, Marea Britanie şi Turcia. 
Organizatorul principal al E-MOTIONAL este Fundaţia 
Gabriela Tudor. Proiecrul este susţinut de Uniunea Euro
peana, prin programul Cultura 2007 - 20/3 şi este cofinanţat 
de Ministerul Culrurii şi Patrimoniului Naţional şi, de 
asemenea, de Centrul Naţional al Dansului din Bucureşti. 
Tot sub egida E-MOTIONAL Bodies & Cities, continua 
programul de rezidente ArtistNe(s)t, derulat de mai mulţi ani 
la Centrul "George Aposru". În 201 1 ,  el a fost organizat în 
parteneriat cu Asociaţia Coregrafilor Profesionişti din Riga, 
Letonia. În octombrie 20 I l , aceste stagii de rezidenţa au 
fost oferite coregrafilor Katr'ina Al buze (Letonia) şi echipei 
Paul Dunca (România)- Krassen Krastev (Bulgaria). 

În zilele de 27 - 29 octombrie, programul Microstagiunii 
de dans contemporan - Bacău 20 Il a inclus urmatoarele 
spectacole: Valentina De Pianle Niculae (România), The 
Thing Doesn 't Touch Me; Julie Barthelemy (Luxemburg), 
Get Dressed; Paul Dunca şi Krassen Krastev (România-Bul
garia), Test a Mental (prezentare in formala); Katr'ina Al buze 
(Letonia), Klip Klap Plaks s (prezentare informala); 
Gianfranco Celestino (Luxemburg), Travel Diaries; Catrinel 
Catana şi Cosmin Manolescu (România), Camera 1306 (1 
am Myse/fJ. 

O Camer/J cu mal multe chel şi vedere spre 
pslhodrama 

În general, cronicile şi comentariile la Camera 1306 (1 
am Myselj), compozitie semnata recent, în tandem, de 
Catrinel Catana şi Cosmin Manolescu, au fost formulate 
empatie, subliniindu-se mai ales dimensiunea intimista şi 
convenţia voaierista la care consimte spectatorul. Remarci 
întru torul vaii de, pe care însa nu-mi propun sa le reiau aici; 
a.o; schimba perspectiva, urmarind mai degraba modul în care 
se articuleaza spectacolul, a.o;a încât percepţia privitorului 
aluneca înspre "introspectia proprioceptiva". "Distanta 
contemplativa" (Annie Suquet) a salii de spectacol e anul ata; 
spectatorului i se cere o schimbare de "rol" şi angajarea di
recta, într-o interacţiune consumata. "aici şi acum". Ca în 
desrule alte creatii postmoderne, registrul percepţiei se 
deplaseaza iaraşi de la vizual la proprioceptiv. 

Compoziţia e o coproducţie a Fundaţiei Gabriela Tudor/ 
Compania Paradis Serial şi a Centrului Naţional al 
Dansului din Bucureşti, fiind realizata cu sprijinul Cullberg 
Balle! (Stockholm) şi al Asociaţiei 4Culrure (Bucureşti) - în 
cadrul Wild Cards - Jardin d'Europe - şi, de asemenea, cu 
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sustinerea oferita de Centrul de Culrura "George Aposru" 
din Bacau. 

Camera /306 (1 am Myse/fJ e un spectacol-instalatie, 
care îşi asuma, într-o maniera originala, nu tocmai comoda 
pentru public, poate nici pentru cei doi artişti, o anume 
orientare a dansului contemporan. Ea se intemeiaza pe o 
premeditata, dubla şi justificata infracţiune: estetica şi 
interacţionala. Voi încerca indata sa ma explic. 

Oricum, piesele lui Cosmin Manolescu (şi aceasta 
realizata împreuna cu Catrinel Catana nu face excepţie) nu 
sunt dintre acelea care vin sa-ţi spuna ceea ce ştii deja. Li se 
poate reproşa orice, mai puţin a.o;a ceva; poate deranja, even
rual, efecrul de şoc sau înlocuirea dansului cu alte forme de 
(ne )mişcare, ori bruscarea metodica a publicului care nu poate 
privi spectacolele cu tihnita delectare victoriana. (Nu poate, 
fiindca spectacolul îl pune, la propriu, în mişcare sau chiar 
pe fuga. Unii spectatori, nu prea mulţi, rup rândurile şi se 
refugiaza în afara ficţiunii şi a Camerei 1306, unde se 
performeaza nonconformist, sub deviza 1 am Myselj). 
Coregraful vrea cu orice chip sa-şi faca publicul sa vada şi sa 
se vada, chiar daca pentru aceasta va trebui sa treaca 
printr-un anume fel de spectacol. Unul care nu e nici comme 
il faut, nici tocmai pe gusrul clasicelor bienseances. Mai 
mult decât o construcţie estetica, e una estezica. 

Probabil, Camera 1306 nu e un spectacol la care sa-ţi 
duci, în scop educativ, copiii şi nici, în semn de gratitudine 
filiala, parintii. Dare unul dintre acelea cu care Hamlet, dupa 
ce-a fllcul sa cada măştile la curtea Danemarcei, ar fi putut 
pleca în rurneu, cu actorii lui ambulanti, sa încerce pe alţi 
"subiecti", puterea insidios demistificatoare a ficţiunii. E un 
spectacol care nu se mai vrea, pur şi simplu, privit. Ci unul 
care - nu se lasa pâna nu-ţi dovedeşte - te priveşte: te observa 
în circumstaţele unei ficţiuni verosimile, îţi cauta lungimea 
de unda la care raspunzi, adica aceea la care intri în jocul 
performerilor şi cu "realitatea" ta, construieşti ad hoc, 
împreuna cu ei, o poveste. Ficţiunea şi realitatea sunt mereu 
miscibile, în Camera 1306: se imita şi se tradeaza continuu 
una pe alta. Ca în arena cotidianului, unde individul e 
legitimat, limitat şi aparat de rolurile conjuncturale pe care, 
vrând-nevrând, şi le asuma. Te simti brusc un fel de Claudius 
pe care maestrul jocului, fllra sa hamletizeze explicit, îl aşaza 
în faţa unui simulacru - unul care corodeaza, cu chimia 
fictiunii, (supra)faţa securizanta şi demna a "pozei". Pâna la 
urma, spectacolul, ca "expresie concentrata a vieţii", e "de 
aceeaşi natura cu realul"; difera de el - o spune Peter Brook şi 
ştie ce face - numai prin gradul de intensitate. 

Se petrece, în Camera /306, un fenomen simptomatic 
pentru o buna parte a spectacolului postmodern: o continua 

ficţionalizare a realului şi deopotriva, o legitimare a ficţiunii 
prin inserţia ei în imediat. Scena nu mai e tocmai scena (de 
fapt, e peste tot şi totuna cu "sala"); "rolurile" cele mai 
interesante nu mai sunt pe scândură, ci în public; iar 
dansa(c)torii moşesc nişte personaje - emanaţii ludic
fantasmatice - pe care le da la iveala publicul. Spectatorii nu 
mai asista, ci intra în ficţiune. Nu mai privesc jocul din afara, 
ca observatori; ci din interior, ca participanti. Nu le mai revine 
doar descifrarea poveştii, ci chiar crearea ei. Performând, ei 
nu mai reprezintă un conţinut - sau "rol" - prestabilit; ci se 
prezintă, se autodefininesc, reacţionând în timp real la situaţia 
concreta din sala. Revine astfel o veche întrebare, un fel de 
lailmotiv în artele spectacolului, pe care fiecare epoca a 
rezolvat-o în felul ei :  în ce masura spectacolul e o 
reprezentare? poate fi el şi altceva? O "prezentare", de pilda, 
elaborata "în timp real", fllra dedublarea impusa de rol şi fllra 
imitarea altcuiva. 

Spectacolul Camera 1306 e gândit ca o constructie 
deschisa, modulara, flexibila, aşa încât sa poata integra, 
aproape în orice moment, intervenţia publicului. În afara 
câtorva elemente şi momente-cadru, care schiţeaza trama 
sentimentala, spectacolul se alcatuieşle interactiv. Repetat 
de spectator, subtitlul, 1 am Myself, devine un fel de 
autosugestie preliminara participarii la spectacol. (Participare, 
nu doar "vizionare", câta vreme publicul e invitat sa 
performeze.) 

Câteva principii interacţionale sunt vadit şi voit 
incalcate în Camera 1306: ceea ce pare sa fie un scenariu 
instrumentalizat, un mijloc de a sensibiliza şi de a face sa 
treaca un "mesaj". (Cuvânrul e dezagreabil esteţilor puri şi 
duri ai postmodernismului. Dar spre deosebire de multe alte 
compoziţii contemporane, eşuate în gratuitatea ludicului sau 
a grotescului, acestui performance, dincolo de provocarea 
continua pe care o arunca publicului, nu-i lipseşte aşa ceva). 
Un astfel de "principiu" este acela al "sacralitaţii persoanei"; 
el se manifesta în "ritualuri le" seculare de zi cu zi, prin nişte 
acte şi atribute simbolice, precum "tinuta" şi "deferenţa". 
(Nu vreau sa cad în pedanterie, dar nici sa trec sub tacere 
ceea ce-mi pare a fi aici un procedeu esential). "Individul 
rămâne, cu obstinaţie, o zeitate de o considerabila importanţa. 
El păşeşte cu demnitate şi primeşte un mare numar de mici 
ofrande. Îşi apara cu gelozie cultul şi totuşi, daca ştii cum 
sa-I iei, e gata sa-i ierte pe cei ce I-au putut ofensa" (Erwing 
Goffinan). 

Între "ofensa" şi "reparaţie" e, în Camera 1306, un 
echilibru fragil. Stânjeneala, confuzie, compasiune, ba chiar, 
uneori, amuzament... Etalarea intimitaţii protagoniştilor îl 
descopera pe privitor la fel de vulnerabil ca şi cei care se 
expun astfel. Şi-1 despagubeşte, printr-o emotie împartaşita, 
de eventualul prejudiciu. Cei doi îşi târâie tristeţea la 
picioarele spectatorilor, o scriu împleticit pe divan şi pe podea. 
Îmbrăţişează fiecare singuratatea celuilalt, se leaga la propriu 
de ea (cu nişte cordele roşii, metaforizate), fllra a putea face 
lotuşi una singura. Se iau în braţe, aparându-se parca de ei 
înşişi. Îi trag dupa ei pe spectatori, le iau pulsul şi temperatura 
angoasei. În fond, ar putea suferi de acela.o;i rau fllra nume ... 
"Scena" poate deveni epidermica, abandonul poate fi total, 
dar nici asta nu vindeca. Între ţârâitul strain al telefonului şi 
o intimitate fllra rest, individul se descopera expropriat de 
tot ceea ce, în afara de melancolie şi solitudine, este sau ar 
putea fi el însuşi. 

Proba labirintului. The Thing Doesn 't Touch Me 
Valentina De Pianle Niculae a beneficiat de o reziden(a 

la Centre de Creation Choregraphique Luxembourgeois 
Trois C-L, în perioada 7 august - 4 septembrie 20 I l ,  pe durata 
derularii proiectului The Thing Doesn 't Touch Me. A fost 
selectat.a pentru acest stagiu în urma unui concurs initiat şi 
jurizat de Centrul de Cultura "George Apostu" din Bacau. 
În cursul rezidentei, ea a pregatit un solo, în colaborare cu o 
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coregrafa din Italia. A organizat, de asemenea, un workshop, 
la care au participat dansatori şi artişti din alte domenii, 
interesaţi de formele de expresie specifice dansului 
contemporan. Proiectul realizat la Luxemburg a însemnat 
explorarea propriei identităţi corporale şi a relaţiei dansului 
cu diferite aspecte ale mişcarii. Ca de obicei, la final de stagiu, 
rezidenta a avut, la Luxemburg, o prezentare work-in
progress a proiectului la care a lucrat. L-a adus apoi pe scena 
Teatrului Municipal Bacovia, în cadrul Microstagiunii de 
dans contemporan - Bacău 2011. 

Din câte ştiu, Valentina De Pianle Niculae are, înca de 
acum câţiva ani, un program personal de studiere a mişcarii, 
inspirat din cercetările psihologului new yorkez Barry H. 
Cohen. Tema dezvoltata la Luxemburg, Yin, Jung şi Yang 
care nu-i nici superficiala, nici conjuncturala - şi spectacolul 
prezentat apoi la Bacau, The Thing Doesn 't Touch Me, 
constituie o dovada a continuitatii acestor preocupari. 
Concluziile lor pot fi relevante nu numai pentru domeniul 
strict artistic, ci - în masura în care pun în valoare nişte 
corelatii între nivelurile fizic, emotional şi intelectual-spiri
tual - pentru însaşi functionarea fi intei umane. Prin 
discemamânt, metoda şi consecventa, Valentina De Pianle 
Niculae e o figura aparte în mediul artistic românesc; 
contribuie, probabil, la aceasta o anumita structura de 
personalitate şi formaţia profesionala solida. "Urmez o cale 
proprie de studiu - marturiseşte coregrafa -, o cautare centrata 
pe legatura corp-minte, integrînd metode ca Body-Mind 
Centering, Feldenkrais şi Ideokinesis. Pornesc de la 
«mintea>> corpului, a diferitelor ţesuturi, de la locul 
senzatiilor, al imaginatiei, intuitici sau emoţiei. Am început 
sa ma preocup de alcatuirea noastra, pentru a descoperi cum 
anume functionam, prin vizualizare, ascultare şi mişcare" 
("Teaching The Teachers (TTT) - Un prilej de autocritica", in 
Observator cultural, no. 498, octombrie 2009). 

Se întrevede în aceasta. confidenta, ca şi în spectacolul 
de la Teatrul Bacovia, ceva din viziunea lui B.H. Cohen. 
Putem folosi corpul - remarca el - ca parte a procesului de 
gândire. (Drept dovada, "tindem sa mişeam buzele sau chiar 
sa. vorbim tare atunci când incercam sa ne concentram în 
împrejurari care ne distrag atenţia".) Mişcarea ochilor, de 
pilda, sau variaţiile tensiunii musculare sunt nişte indici ai 
diferitelor activitati cognitive. Mai mult, "gândirea se 
dezvolta. din comportamente" care o tradeaza şi pe care 
tocmai de aceea, învaţam, cu timpul, sa le disimulam. 

The Thing Doesn 't Touch Me exploreaza resursele 
kinezice ale corpului, în corelatie cu cele vocale şi 
emoţionale. E un spectacol de o intensitate ravaşitoare. Cele 
doua interprete îşi moduleaza emoţia şi o induc publicului; 
e un cutremur care urca din adânc imi elementare ale fiintei şi 
scutura totul, pâna la limpezirea din final. Piesa e un fel de 
Purgatoriu coregrafiat, o înfruntare cu demonii interiori ai 
angoasei, cu simptomele ei kinezice şi vocale. 

Dansatoarele se mişcau foarte aproape, scaunele 
publicului fusesera urcate pe scena, luminile deveneau uneori 
hipnotice. Tensiunea sporea treptat. Dupa un preambul 
interpretat de Timea Kovacs, a intrat Valentina De Pianle 
Niculae. Aveam senzatia ca ţipătul lui Munch, care îmi 
rasarise brusc în minte, coboara din tablou şi capata. un corp 
şi o voce; ca începe sa mişune, sa se zbata. şi sa strige pe 
scena, înspaimântat de "lucrul" acela misterios şi teri fiant, 
sau poate numai de el însuşi. O spaima de propria 
vulnerabilitate, incurabila ca naşterea şi moartea. O spaima 
din care orice reflex de defensiva raţionala s-a şters. Stând 
înca pe gradene, publicul s-a pomenit îmbarcat pe nesimţite 
pentru o incursiune în subteranele eului. Oricum ar fi, o 
asemenea experienta e întotdeauna solitara. Şi cu atât mai 
dramatica. Finalul compoziţiei e luminos; traversarea 
labirintului, pe apele tulburi ale unei furtuni interioare, s-a 
încheiat. 

În ciuda emoţiei pe care o iradiaza, Valentina De Pianle 
Niculae ia totuşi - dupa cum marturiseşte - o "distanţa 
brechtiana" de ea însaşi, analizându-se în timp ce 
interpreteaza. O sumedenie de "voci", de "vieţi", de 
experienţe traite şi uitate sau înca nedescoperite revendica 
diferit registrul ei de expresie sonora şi kinezica. Dubla 
prezenţa scenica, a Valentinei De Pianle Niculae şi a Timeei 
Kovacs, corespunde acestei fragmentari interioare, 
conflictuale, haotice. Obiectul incert, masiv, cu care danseaza 
Ti mea Kovacs e un fel de concretizare a obsesiei. 

Jurnal despre Ce/il/alt 
În Camel de voyage/ Travel Diary, Gianfranco 

Celestino şi-a propus sa monteze o suita de imagini 
înregistrate pc durata unui periplu amplu prin mai multe ţari, 
între care şi România. La capatul acestui lung voiaj - în fapt, 
o experienţa de cunoaştere interculturala - produsul final va 
fi el însuşi un dialog în spaţiul aceleiaşi opere, între culturi 
diferite. Ti·avel Diary e, deopotriva, o sursa documentara şi 
un produs artistic, în care experienţa directa capata o 
dimensiune (auto)rellexiva, implicit dialogica şi ficţionala. 

Impresiile de calatorie sunt transpuse în momente coregrafice, 
pe fondul unor înregistrari video şi audio. Dupa stagiul de 
rezidenta din 20 1 0, coregraful a revenit la Bacau, în 
octombrie 20 I l ,  pentru a-şi prezenta secţiunea pe care în 
proiectul sau, a rezervat-o României. "Jurnalul" acesta 
experimenteaza o anume forma de discurs artistic, apta. sa 
dea seama despre specificul alteritatii. El dezvaluie un 
anume etos-propune o anumita imagine despre sine, despre 
Celalalt şi despre relaţia cu acesta. 

Practica destul de raspândita în ultimele decenii, 
Gianfranco Celestino redescopcra tehnicile alternative ale 
anilor '70, inserând ca citat sau dezvoltând aluziv elemente 
coregrafice cu specific etno. Prelucreaza şi stilizeaza, 
combinându-i cu scheme de mişcare moderne, paşi de dans 
popular românesc, deprinşi la Ansamblul folcloric 
"Busuiocul". Din gestualitatea religioasa deriva o alta 
surprinzatoare secvenţa core grafica. În general, cu deferenta 
şi uneori, cu şfichiuiri ironice, Gianfranco Celestino surprinde 
rapid ceea ce este definitoriu pentru locurile pe care le 
viziteaza. Mucalit, nu se sfieşte sa-şi împartaşeasca impresiile. 
Semnul crucii - atent stilizat şi integrat unei fraze coregrafice 
- apare în spectacol, ca o emblema mai degraba turistica 
decât spirituala, a Bucovinei cu manastirile ei. 

Could Be Dancing 
Parte a unui proiect mai amplu, intitulat Could Be 

Dancing, Get Dressed aduce în scena o dansatoare cu cele 
trei rochii ale ei, câte una pentru fiecare moment al 
spectacolului. Decorul e minimal, dar îndeajuns de teatral, 
creat dintr-un joc de umbre şi lumini. Asortate cu muzica 
şi stilul de dans, cele trei ţinute corespund unor ipostaze 
diferite ale femi n i tati i .  Julie Barthelemy propune 
publicului "o incursiune într-o dimensiune universala a 
amintirilor"; în interviurile luate unor persoane vârstnice 
din Bacau şi Lorena, care vorbesc despre prima lor 
experienta de dans, se regasesc emoţii, situaţii şi inflexiuni 
de voce similare. În aceste marturisiri îşi gaseşte coregrafa 
o sursa de inspiraţie. Într-o secvenţa de virtuozitate, ne 
surprinde cu un corp complet transformat prin folosirea 
unui accesoriu textil .  Chipul interpretei este acoperit, iar 
schimbarea modului de depl asare şi a centrului de 
echilibru îi dezantropomorfizeaza prezenţa. Deşi danseaza 
la fel de bine, Jul ie  Barthelemy devine acolo de 
nerecunoscut. Din fericire însa, reîncepe sa semene cu ea 
însaşi spre finalul compozitiei. 

Nicoleta POPABLANARIU 



Din imaginarul "Cetateanului" 
care a sfidat iluminismul şi a inventat libertatea 

" Totuşi, la un nivel mult mai profund şi pe o duratiJ 
mult mai indelungati!, Rousseau a afectat o serie de 
convingeri fundamentale ale omului civilizat şi a 
schimbat datele de baziJ ale spiritului uman. " 
(Paul Johnson, "Intelectualii") 

. .  indrdznesc chiar sd cred că nu sunt alcătuit ca vreun 
alt murito� Dacii nu sunt mai bun, sunt cel puţin altfel. " 

(Jean-Jacques Rousseau, "Confesiuni") 

1. Dintre toate maretele "umbre" din 
Panteonul republican, aceea a lui Jean
Jacques Rousseau ( 1 7 1 2- 1 778) are un loc 
central. Din viata.. ironia sorţii s-a mulat in 
moarte şi in eternitate: nicio gândire n-a fost 
detestata de catre adversarii Republicii mai 
mult decât a sa. El, "Cetateanul", inventatorul 
libertatii, a fost facut responsabil pentru 
Teroare. I s-a reproşat totalitarismul. El, care 
s-a straduit intreaga viaţa sa fie sincer pâna 
la sfidare, care a vrut sa tie şi sa ramâna el 
însuşi, dezvoltând fara odihna aceasta idee, 
e victima nu numai a calomniei şi suspiciunii, 
dar şi a legendei pe care singur şi-a 
construit-o. Dar daca perceperea operei şi  a 
destinului lui Rousseau e stimulata şi  
organizata de astfel de paradoxuri e pentru 
ca acestea din urma sunt imaginea insaşi a 
contradicţiilor şi conflictelor sensibile ce I
au consumat pe omul J ean-J acques 
Rousseau. O spune chiar el: "Nimic nu mi-e 
atât de diferit ca mine insumi". 

2. În "Confesiuni", descoperim un 
Rousseau, pe de o parte, vinovat de moartea 
mamei lui, la propria naştere, şi, pe de alta 
parte, condamnat la cunoaştere printr-o 
sumedenie de lecturi dezordonate: "În scurta 
vreme am dobândit, prin aceasta 
primejdioasa metoda, nu numai o 
extraordinara uşurinţa de a citi şi de a ma 
intelege, ci şi o pricepere, unica la vârsta mea, 
a pasiunilor . . .  Aceste emotii confuze pe care 
le incerc_am una dupa alta nu alterau deloc 
raţiunea pe care n-o aveam inca: dar ele 
m-au format [ . . .  ] şi mi-au dat noţiuni bizare 
şi romaneşti despre viata omeneasca, de care 
experienţa şi reflecţia n-au reuşit niciodata 
cu adevarat sa ma vindece." Înţelegem ca 
viaţa lui Rousseau, in sens larg, se deruleaza, 
de atunci, sub semnul unei curioase ficţiuni 
romaneşti, judecate, de catre alţii, mai târziu, 
drept profund nociva. Ucenic la un maestru 
gravor, prima figura a tiranului, Rousseau 
fuge de la acesta, când avea doar 16 ani, şi 
incepe o viata de ratacitor, pe care o va duce 
pâna la moarte, in pofida unor opriri mai 
lungi, determinate de nevoi, de placere sau 
de nebunie. Ajunge la Annency, unde e in 
grija doamnei de Warens. Mama adoptiva 
incestuoasa şi nestatornica, aceasta il face sa 
descopere primele chinuri ale iubirii şi 
geloziei. Idila edenica se termina printr-un 
nou exil şi adâncirea reflecţiei sale va 
constitui un moment determinant in ceea ce 
priveşte condiţiile fericirii intr-o societate 
fundamental corupatoare. 

conferi un veritabil titlu nobiliar. Dupa ce, 
stabilit la Lyon, a exercitat meseria de pre
ceptor, seduce la Paris, in 1742, cu un proiect 
vizând notarea muzicala cifrata, distins de 
Academia de Ştiinţe. Devine repede un spe
cialist in domeniu, dupa ce scrie câteva 
articole despre muzica pentru 
"l 'Encyclopedie", in 1 749, şi  dupa 
reprezentarea, in faţa regelui Ludovic al 
XV-lea ( 1 752), a unei opere intitulate 
"Ghicitorul satului", opera ce trebuia sa 
cunoasca un mare succes şi în care se arata a 
ti foarte aproape de italianul Giovan Battista 
Pergolesi ( 1 7 1  0- 1 736) şi de conceptul 
acestuia de "opera. comica". 

Între timp, cariera sa de muzician, 
aproape sigura, e bulversata de ispitele 
filozofiei. În octombrie 1749, ii face o vizita 
lui Diderot, pe atunci întemniţat la castelul 
de Vincennes. Cu acest prilej, cum arata in 
"Confesiuni", afla, pe drum, din "le 
Mercure", tema propusa pentru premiul 
Academiei din Dijon: "Progresul ştiinţelor 
şi al artelor a contribuit la coruperea sau 
îndreptarea moravurilor?" Formularea 
problemei are darul de a se transforma 
intr-un fel de iluminare, într-o punere în scena 
ce datoreaza mult convertirii sf'antului Pavel 
şi îl condamna simultan la o forma de iertare 
şi de martir: "În momentul acestei lecturi, 
am vazut un alt univers şi am devenit un alt 
om . . .  Tot restul vieţii mele şi al nenorocirilor 
mele a fost efectul inevitabil al acestei clipe 
de ratacire." Reinventându-1 pe inco
ruptibilul om politic roman Caius Fabricius 
Luscinus, Rousseau scrie "Discursul despre 
ştiinţe şi arte

" (primul "discurs") şi obţine 

încoronarea Academiei din Dijon în 1750. 
Avea 38 de ani. Lucrarea, în care e aspru 
criticata decaderea moravurilor datorata, in 
parte, relei folosiri a ştiinţelor şi artelor, se 
bucura de un succes rasunator. Trebuie sa ti 
contribuit la asta apararea unei virtuţi rustice 
şi insuşirile expresive de netagaduit. 

O noua tema propusa de academicienii 
din Dijon ii ofera filozofului, cinci ani mai 
târziu, ocazia scrierii unui "Discurs despre 
principiile şi originile inegalitaţii dintre 
oameni", ce prelungeşte reflecţia din primul 
"discurs" şi constituie un moment detenni
nant atât în conturarea meditaţiei filozofice 
a lui Rousseau, cât şi in evolutia gândirii 
iluministe. Vedem cum se desluşeşte figura 

"omului natural", condamnat la munca prin 
suferinta saraciei, apoi la proprietate şi, prin 
asta, la alienare. Refuzând sa recunoasca 
omul în oameni, sa confunde natura omului 
social cu natura omului "gol", Rousseau 
pune bazele antropologiei. Într-o larga 
intoarcere la origine (din care nu ignora 
natura pur ipotetica a conceptului regula
tor), descâlceşte iţele a tot ceea ce 1-a 
indepartat pe om de asta: apariţia proprietatii, 
a limbajului, a artelor şi a societaţii civile. 
Cu mult înainte de Hegel, cum a remarcat 
Engels pe buna dreptate, Rousseau a 
descoperit dialectica: dogma progresului, 
atât de importanta în gândirea iluminista, e 
înţeleasa chiar in procesul sau 
contradictoriu: progresul civilizaţiilor şi 
decadenta morala, perfectionarea individului 
şi degradarea speciei. De parca ar ti un 
umanist de astazi, Rousseau incearca sa 
smulga de pe faţa omului masca sociala şi 

5 sa-i redea ceea ce Jean Starobinski va numi � "transparenta" sa pierduta. 

� 
e. 3. Perioada 1756- 1761 e extrem de fe-

Convertit la catolicism, Rousseau nu 
inceteaza sa calatoreasca intre 1729 şi 1739: 
va face din mers o condiţie esenţiala a 
inspiraţiei lui, iar geniului "plimbarii" ii va 

5 cunda, dar şi dramatica, mai ales din cauza 
5 rasunatoarei rupturi de Diderot şi de 
� enciclopedişti, ruptura provocata de 
g publicarea "Scrisorii catre d'Alembert in 
� legatura cu spectacolele", la inceputul verii 
§ lui 1758. În numele virtutii, Rousseau se 
]' distanteaza cu vehemenţa de tezele 
� dominante ale enciclopediştilor, extrem de 

._ ______________ __,;:; favorabile teatrului, chiar in momentul când, 
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alta ironie a sortii' ,  Diderot şi prietenii lui 
sunt ţinta unor atacuri violente. Atmosfera 
se inrautaţeşte dupa 1 757, când Robert 
Fran9ois Damiens atenteaza cu un briceag la 
viata lui Ludovic al XV-lea, avertizându-1 sa 
se gândeasca mai bine la obligaţiile sale; 
revocarea, în martie 1 759, a privilegiului 
"Enciclopedici" e urmarea intrigilor urzite 
de catre inamicii filozofilor, carora Rousseau 
le aduce un soi de cauţiune separându-se de 
prietenii sai. Imensul succes cu "Noua 
Eloiza", chiar de la punerea in vânzare in 
ianuarie 176 1 ,  nu va fi decât un scurt ragaz. 
Forma epistolara ii permite exprimarea unor 
sentimente violente şi autentice, cartea 
creând impresia unei corespondente reale. 
Sunt inserate scrisori ce dezbat chestiuni mo
rale (sinuciderea, duelul) şi pedagogice. E 
descrisa pe multe pagini mica societate creata 
de Wohnar şi Julie la Clarens, pe malurile 
lacului Geneva, prilej pentru o descriere 
pitoreasca a unei Elveţii idealizate dupa 
modelul patriei sale, Geneva. Gratie unei 
economii stricte şi unui patemalism social, 
comunitatea poate trai in autarhie. Primelor 
trei parţi, reprezentând chinurile amantilor, 
li se opun ultimele trei, care evoca fericirea 
de la Clarens, deşi persista contradicţiile 
dintre Wolmar, ateu!, şi Julie, pioasa, dintre 
datorie şi o iubire nestinsa de tot, dcpaşitc 
cu greu prin moartea eroinei. Romanul, care 
interpreteaza cu iscusinta partitura patosului, 
reuşeşte, dincolo de o forma romanesca fara 
voie aleasa, sa dezvolte unele interogaţii
cheie ale gândirii lui Rousseau: Cum sa traim 
impreuna? Cum sa fii tu însuţi? Ce sa faci cu 
pasiunile? Cu ce pret poţi fi liber? Ca 
"suferinţele tânarului Werther", putin mai 
târziu ( 1774), "Noua Eloiza

" 
a stors lacrimile 

Europei întregi şi a influenţat definitiv 
literatura pâna la romantism. 

Desigur ca acest triumf i-a disimulat, 
pentru o vreme, filozofului primejdioasa 
izolare in care se afla şi pe care o va resimti 
profund în momentul rcprimarii violente ce 
va urmari operele pe care se pregatea sa le 
publice: "Sunt sortit sa fiu neînţeles". Sa 



Din imaginarul "Cetateanului" 
care a sfidat iluminismul şi a inventat l ibertatea 

remarcam deja ca, în momente de criza, 
Rousseau reuşeşte sa scrie "Eseu despre 
originea limbilor", "Emile" şi "Despre 
contractul social". În mai 1 762, directorul 
Bibliotecii se opune intrarii în Franţa a 

"Contractului social", în iunie, "Emile" e 
condamnata de Parlament: Rousseau, gata 
sa fie arestat, e obligat sa fuga. Poposeşte, 
mai întâi, la Yverdon, apoi la Mâtiers, într-o 
regiune administrata de Prusia, caci la 
Geneva e urmarit el, "Cetăţeanul", dupa ce i 
s-au ars "Despre contractul social" şi "Emile". 
"Lettres ecrites de la montagne

" 
( 1 764) are 

aceeaşi soartă, "Le Sentiment des citoyens", 
pamflet al lui Voltaire ce-i reveleaza lumii ca 
Rousseau şi-a abandonat copiii şi 11 acuza 
de viata traita în desfrâu, se raspândeşte 
fulgerator la Geneva în acelaşi an, iar 
filozoful se hotaraşte sa scrie o mare opera 
autobiografica prin care sa se justifice şi sa 
se faca înţeles: "Confesiuni". 

Expulzat din insula Saint-Pierre, 
Rousseau accepta invitaţia lui Hume, dar 
relaţiile cu filozoful englez se învenineaza 
repede. Se întoarce în Franta, unde îşi termina 

"Confesiunile". Boala (o afecţiune a cailor 
urinare) şi neliniştile minţii nu-i dau pace. 
Scrierea "Dialogurilor" ("Rousseau, 
judecator al lui Jean-Jacques"), începute în 
1 773, poarta semnul acestor framântari. 
Totuşi "Visari le unui trecator solitar" ( 1 776-
1 778) ofera, pe alocuri, mici oaze de 
seninatate. Rousseau se stinge la 2 iulie 1778, 
în ultimul sau azil, Ermenonville, oferit de 
marchizul de Girardin, şi e inhumat în 1 'lle 
des Pupliers. Cum se ştie, ramaşiţele lui 
pamânteşti vor fi transferate, la 7 octombrie 
1 794, în Pantheon. 

4. O ciudatenie: în momentul în care 
enciclopediştii construiesc modernitatea şi 
când, într-o alianta tara precedent a tuturor 
elitelor culturale europene, se scrie epopeea 
progresului, gândi rea şi scrisul lui Rousseau 
se constituie, în raspar cu orice aşteptare cul
turala, într-un spaţiu al interogarii continue 

nu numai a ipocriziilor limbajului, ci şi a 
dogmei progresului. Paradoxal sau nu, 
tocmai în aceasta zdruncinare critica îşi 
gaseşte unitatea opera sa, care, departe de a 
fi s istematica, se afla într-o constanta 
dinamica. "Traumatismul" denunţator al 
celor doua. "Discursuri" permite, nu numai 
stilistic, gestul fondator din "Emile" şi 

"Despre contractul social". Rousseau, departe 
de ideile lui Locke, refuza sa fondeze 
societatea în natura; astfel, contractul social 
e, înainte de toate, o convenţie. Dar aceasta 
conventie nu trebuie sa fie nelegitima şi sa 
se reduca mai târziu la un raport de forte. 
Contractul e o convenţie anterioara tuturor 
celorlalte: e un act, obligatoriu unanim, prin 
care şi în care un popor devine un popor. 
Actul intervine în momentul critic când statul 
natural a devenit stat în situaţie de razboi, în 
sensul de care vorbeşte Hobbes. E o forma 
de asociere ce "protejeaza [ . . .  ] persoana şi 
bunurile fiecarui asociat şi prin care fiecare, 
unindu-se cu toţi, nu asculta decât de el 
însuşi şi ramâne la fel de liber ca înainte". 
Rousseau creeaza, astfel, chiar cadrul gândirii 
democratice: politicul îşi atribuie funcţia de 
a realiza individualul. Proiectul sau politic, 
precum acela pedagogic, vizeaza nu numai 
sa regaseasca, dar sa restaureze nu starea natu
rala, ci "ordinea" Naturii .  Anterioara tuturor 
celorlalte şi indestructibila prin definiţie, 
aceasta ordine e mai puţin limbaj decât 
armonie. Vicarul din Savoia o aude şi o 
înţelege în inima lui, pedagogul trebuie sa o 
asculte şi sa o respecte la elevul sau, 
legislatorul o regaseşte în vointa generala, 
iar scriitorul, în muzica originara. a cuvintelor, 
ce preexista limbii ca institutie. 

5. Societatea "Contractului" nu poate 
fi conceputa (Rousseau e, aici, aproape de 
Montesquieu) decât daca oamenii care o 
compun sunt realmente oameni liberi, 
crescuţi adica în libertate de catre Saint-Preux 
sau Wolmar, eroii din "Noua Eloiza", sau de 
catre preceptorul din "Emile". "Emilc" nu e 
o culegere de retete pedagogice, e cheia de 
bolta a întregii opere, în ordine teoretica. 
Rousseau propune o educaţie al carei 

obiectiv e formarea cetateanului. Cei care 
I-au citit superficial pe teribilul filozof francez 
au crezut ca e vorba de abandonarea 
copilului în libertate naturala. Nicidecum. 
Asta ar însemna sa-I livrezi unei a doua naturi, 
aceea care a fost  transformata de omul 
societatii perverse. E vorba de a-1 educa 
tratându-1 de la început ca subiect liber. Adica 
de a evalua în fiecare etapa masura pe care 
natura, doar ea, o da libertatii copilului. 
Libertatea naturala fondeaza egalitatea reala 
a elevului şi pedagogu lui, egalitatea 
cetatenilor, iar când Emile va descoperi 
inegalitatea condiţiilor, el va vedea în ea 
fructul unei societati rele. Rousseau nu 
preconizeaza o adaptare la real, ci un nou 
raport vizând transformarea dialectica a 
omului şi a realului. Un mod de a fi utopic? 
Nu, un mod de a fi profund modem. E şi 
solutia "moderna" a lui Kant, pe care o 
schiteaza distingând judecata (ca Loke şi 
Condillac, fi lozoful german exclude 
ineismul ideilor) conştiinţei morale, 
amprenta innascuta a naturii în inima omului. 

Ceea ce face Rousseau e uimitor: 

"inventeaza" subiectul plebeian al vârstei 
revoluţiilor democratice. Nu-i în cautarea 
reperarii unui nume propriu într-o filiaţie sau 
în ordinele Vechiului Regim. Vrea sa iasa 
din domeniul îngust al subiectului cartezian, 
al judecatii sau al gramaticii. Eul rousseauist 
e subiectul unei ştiinţe sensibile, morale, 
afective, chiar senzuale. E agent moral şi 
politic; se ştie liber, principiu al egalitatii 
dintre indivizi. Tocmai în numele drepturilor 
sale, scriitorul e combativ în "Confesiuni", 
"Dialoguri" sau în "Noua Eloiza". 
Contemporanii au simţit din plin şocul 
acestei gândiri "straine" de mersul lumii de 
atunci. Nu numai ca i-au atacat ideile, dar I-au 
calomniat de câte ori au avut prilejul. Însa 
Rousseau nu-şi construieşte opera 
autobiografica dupa modelul "Vieţii 
oamenilor iluştri". Nu exemplaritatea e 
modelul descris, ci sinceritatea scriitorului: 

"lata singurul portret de om, pictat exact 
dupa natura şi în tot adevarul sau, care exista 
şi care probabil va exista mereu", scrie el ia 
începutul "Confesiunilor", într-o încercare 
de justificare prin marturisire. Poate de aceea 
Rousseau vrea sa spuna totul fara sa 
ierarhizeze, pentru ca exhibiţionismul 
adolescentin spune tot atât cât abandonarea 
copiilor sai, zborul unei panglici determina 
evoluţia eului când minciunile sau gafele îi 
reveleaza faliile. Scrierea autobiografica 
serveşte şi urmaririi insistente a motivaţiilor 
celor mai secrete, permite, în parte, elucidarea 
lor cu o precizie, chiar cu o cruzime ce anunţa 
metodele lui Nietzsche sau ale lui Freud. 
Scriitorul francez descopera şi arata 
importanţa fundamentala a copilariei şi 
sexualitaţii: va înnoda, mai târziu, firele a 
ceea ce s-a scris ca destin. Aceasta "invenţie" 
psihologica e fondatoare. Montaigne 
afirmase, în "Eseuri" (III, II), ca" se asociaza 

� la fel de bine întreaga filozofie morala cu o 
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viaţa populara şi privata, precum cu o viaţa 
de stota bogata", dar Rousseau, vechi lacheu, 
nemernic, un om de nimic, este acela care 
inventeaza eul plebeian, funadament 
imaginar al dreptului sau la scris. Nostalgia, 
permi ţând întoarcerea la o origine 
iremediabil pierdută, confera valoare literara 
amintirii celei mai subtile, chiar daca se 
înregistreaza ca emoţie: "Cele mai marunte 
fapte de atunci îmi fac placere doar pentru ca 
sunt de atunci. Îmi amintesc toate 
imprejurarile locurilor, persoanelor, orelor. O 
vad pe servitoare sau pe valet dereticând în 
camera, o rândunica intrând pe fereastra, o 
musca aşezându-mi-se pe mâna, în timp 
ce-mi declamam lecţia". Rousseau invita la 
senzaţie pornind de la  l imbaj şi idee. 
Fericirea va confirma, atunci, pentru cititori 
şi pentru autor, veracitatea şi sinceritatea 
autobiografiei. 

În a doua parte a "Confesiunilor", 
momentele de fericire sunt rare, privirea in 
trecut a scriitorului e amara, scriitura insaşi 
e, ca în "Dialoguri", amenintata de lipsa de 
semnificaţie şi de monotonie. J. Starobinski 
a diagnosticat, aici, un întreg fenomen, literar 
şi cultural deopotriva: Jean-Jacques "a fost 
primul care a trait într-o maniera exemplara 
primejdiosul pact al eului cu limbajul, noua 
alianta in care omul se face verb." 

"Stilul" 
lui Rousseau, atât de admirat, insa şi atât de 
temut pentru puterile sale insidioase, nu-i 
un ornament, ci corespunde, in egala masura, 
unei nevoi vitale şi unei nevoi teoretice. De 
la "Eseu despre originea limbilor" şi de la 
,,Al doilea discurs", contestatarul ştiinţelor 
şi artelor vede in tropi nu o indepartare în 
raport cu o norma sau o infrumuse1are a 
gândirii, ci originea însaşi a limbajului, 
strigatul sau cel dintâi, singura lui legatura 
cu natura. A regasi unicitatea vocii limbajului 
e totuna, pentru Rousseau, cu a smulge textul 
literar de sub blestemul scrisului, cu a te 
intoarce din cultura şi limba la natura. Scrisul 
are un sens: ,,Ar trebui, pentru ce am de spus, 
sa inventez un limbaj la fel de nou ca 
proiectul meu". Anulând obstacolul 
reprezentarii, scrisul ideal, imposibil, de 
altfel, are drept ţinta stabilirea unei 
comunicari pure intre fiinţe prin mijlocirea 
unei limbi ce "ar persuada tara sa convinga 
şi ar descrie tara sa raţioneze". Un obiectiv 
de o ambiţie nemasurata, pe care unele pasaje 
din "Confesiuni" sau din "Visarile . . .  " nu sunt 
departe de a-1 atinge. Şi o provocare pentru 
generaţiile care i-au succedat acestui "suflet 
damnat", cum 1-a numit Diderot, fostul sau 
prieten . . .  

Gheorghe IORGA 
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O viata dedicata muzei Clio 

"Omul superior e [ . . .  ), în aproape unanimitatea cazurilor, 
[ . .  ) im ( . . .  ) - meseria� - afundat cu totul in specialitatea lui . . .  
Ceea ce împinge pe om mereu înainte în viata aceasta, adesea 
�a de mizerabila, e placerea pe care o vede ori o banuie�te 
undeva in drumul lui. Odata zarita placerea, vai de acela care 
I-ar impiedica de a ajunge la ea . . .  " SWJt rânduri consemnate 
in anul 1 923, in Memoriale, de catre Vasile Pârvan, 
fondatorul şcolii de arheologie moderna din România. 
Le-am reprodus pentru ca vechea şcoala de arheologie 
româneasca - şcoala faţa de care, noi, cei mai tineri într-ale 
domeniului, avem cel puţin W1 dram de invidie, dar �i unul 
de respect - are astfel de meseriaşi. Unul dintre aceştia, din 
elita breslei, este contemporanul şi bacauanul nostru, 
doctorul in istorie Ioan Mitrea. 

Nascut la 4 aprilie 1937, in satul Caciuleşti, comuna 
Caciuleşti, azi comunaGirov,judeţul Neamţ, profesorul Ioan 
Mitrea poarta pecetea celor nascuţi "in Moldova de sub 
poalele muntelui". A urmat cursurile şcolii primare in satul 
natal, Caciuleşti, iar clasele gimnaziale la Şcoala generala 
de 7 ani din Girov. Dupa absolvirea Liceului "Petru Rareş" 
(numit un timp, in vremea comunismului, Şcoala medie nr. 1 
din Piatra-Neamţ, a urmat, in perioada 1958-1963, cursurile 
Facultatii de Istorie-Filosofie, din cadrul Universitatii ,,Al. !. 
Cuza" din I�i. secţia Istoria românilor. 

Temele abordate in lucrarile de la seminariile anilor de 
studiu universitar, participarea la activitatea Cercului 
ştiinţific studenţesc de Istorie veche (al carui preşedinte a 
fost in anii III-V de facultate), sesiunile ştiinţifice pe 
Universitate - toate s-au circumscris înţelegerii procesului 
de continuitate autohtona, a ceea ce a rezultat in urma 
contactelor dintre autohtoni �i migratori, precum �i a 
influenţelor pozitive venite din partea civiliza�ei romana
bizantine �i bizantine. 

Student cu rezultate foarte bune la examene, ob�nând 
şi bursa republicana in anul V de studiu, a absolvit ca şef de 
promoţie secţia mai sus-mentionata, fiind numit apoi, prin 
repartitie guvernamentala, in învaţamântul superior - la 
Facultatea de Istorie-Geografie, din cadrul Institutului 
Pedagogic de 3 ani din Iaşi. In 1964, facultatea la care 
funcţiona a fost transferata la Institutul Pedagogic de 3 ani 
din Bacau. 

In anii care au urmat, în paralel cu munca la catedra 
universitara, rezultatele importante furnizate de activitatea 
de cercetare arheologica au constituit un stimulent principal 
pentru înscrierea la doctorat, în 1 968, la Universitatea din 
Bucure�ti, sub îndrumarea prof. univ. dr. doc. Ion Nestor, 
membru corespondent al Academiei. Tema aleasa, WJa de 
larga cuprindere, avea ca obiectiv, in special, "Moldova de 
sub munte", intitulându-se: Regiunea centrala a Moldovei 
dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX. Dupa decesul 
profesorului !. Nestor in 1 974, moment pâna la care susţinuse 
toate examenele şi referatele, elaborând şi cea mai mare parte 
a tezei, s-a transferat pentru finalizarea doctoratului la 
Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca, noul 
conducator ştiinţific fiind prof. univ. dr. doc. Kurt Horedt. 
Susţinerea tezei de doctorat a avut loc în ziua de 9 noiembrie 
1979, în fata WJei Comisii prezidate de acad. Ştefan Pascu, 

directorul institutului menţionat. Alaturi de Kurt Horedt, din 
comisie au mai ll!cut parte prof. univ. dr. doc. Mircea Petrescu
Dimbovita, prof. univ. dr. Ştefan Olteanu şi prof. univ. dr. 
Dan Gh. Teodor (teza de doctorat fiind publicata în 1 980). 

Prin susţinerea lucrarii de doctorat, profesorul Ioan 
Mitrea a fost consecvent �i tenace cu propriile opinii şi prin
cipii �tiinţifice, prin aceea ca o tema de seminar, din anul I de 
facultate, privind Moldova în secolele VI-X, a fost mereu 
imbunatatita, fiind prezentata la o sesiune a cercurilor 
studenţe�ti din Universitatea ie�eana (în 1961  ), apoi ca 
lucrare de diploma (în 1963 ), �i. în final, ca teza de doctorat 
(în 1 979). 

Dar, în etapele evoluţiei celui omagiat în rândurile de 
faţa, un moment deosebit este acela în care destinul sau se 
leaga, incontestabil, de oraşul de pe malurile râului Bistrita, 
prin şansa de a întâlni aici un OM CU SUFLET MARE, 
anume pe Iulian Antonescu, cel care 1-a stimulat atât în 
activitatea la catedra (au lucrat împreuna la Facultatea de 
Istorie-Geografie), cât �i în activitatea de cercetare 
arheologica, prin colaborari în cadrul Muzeului din Bacau. 
Dupa desfiintarea în 1975 a Facu] taţii de Istorie-Geografie 

din Bacau, timp de un an, Ioan Mitrea a funcţionat ca profesor 
titular la Liceul "George Bacovia" din Bacau. Şi-a continuat 
apoi activitatea timp de aproape un deceniu ( 1976-1985), la 
Muzeul Judeţean de Istorie �i Arta din Bacau, o perioada ca 
director, între 1976 �i 1982, apoi ca muzeograf principal, 
între 1982 şi 1985. 

Cercetari de durata �i de mare amploare a întreprins 
cercetatorul Ioan Mitrea pe �antierele arheologice de la 
lzvoare-Bahna Borşeni şi Davideni Uudeţul Neamţ) - ultima 
cercetata în întregime, precum şi la Bacau-Curtea 
Domneasca, Once�ti, Damiene�ti şi Ştefan cel Mare (toate 
localitaţi în judeţul Bacau). Câteva dintre aceste situri au 
impus în �tiinţa arheologica ceea ce am putea numi 

"amprenta" Ioan Mitrea, prin faptul ca au scos la lumina un 
numar considerabil de artefacte, unele fiincl unicat şi având 
o valoare �tiinţifica ce nu poate fi estimata. Lui Ioan Mitrea 
i se datoreaza şi recuperarea, în 1973, a tezaurului de vase 
romane imperiale de la Muncelul de Sus Uudeţul I�i), unicat 
în estul Europei, precum �i a tezaurului de denari imperiali 
de la Magura-Bacau, descoperit întâmplator în 1 976, 
cuprinzând 2.828 de denari imperiali şi doua drahme greceşti 
- fiind, pâna acum, cel mai mare tezaur de monede romane, 
descoperit şi recuperat, din spaţiul est-dacic. Ambele tezaure 
au fost valorificate �tiinţific de Ioan Mitrea, în colaborare cu 
dr. Virgil Mihailescu-Bîrliba, cunoscut arheolog �i numismat, 
cu o bogata activitate în ultima jumatate de secol. 

Cu siguranţa, aceasta "amprenta" a dus la decernarea 
Premiului A. D. Xenopol al Societaţii de Ştiinţe Istorice din 
România (în anul 2002) �i a Premiului "Eudoxlu 
Hurmuzakl" al Academiei Române (în anul 2003)- pentru 
lucrarea Comunltaţi sileşti la est de Carpaţi în epoca 
mlgraţillor.�ezarea din sec. V-VDI de la Davldenl, tiparita 
în 2001 la Editura "Constantin Matasa" �i având nu mai 
puţin de 400 de pagini. 

Aşa dupa cum evidenţiam mai sus, prestigiosul titlu 
ştiinţific de doctor în istorie este onorat, de-a lungul anilor, 
de o intensa activitate publicistica. Ioan Mitrea este autor 
sau coautor al altor 1 8  carţi de arheologie, numismatica �i 
istorie, dintre care evidenţiem: Tezaurul de la Magura (în 
colaborare cu dr. Virgil Mihailescu-Bârliba), Biblioteca 
Carpicae, I, Bacau, 1977, 80 de pagini text �i 26 de plan�e; 
Regiunea Centrala a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în 
secolele VI-IX e. n., editata de Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Arta Bacau, în 1980; Bacau - reşedinţa volevodala (în 
colaborare cu dr.AI.Artimon), Bacau, 1996, 1 5 1  p.; Aşezarea 
din sec. VI-IX de la Izvoare-Bahna, Piatra-Neamţ, Editura 
Nona, 1998, 173 p.; Membrii Academiei Române din judeţul 
Bacau, Editura Vicovia, Bacau, 2008, 1 92 p. (coautor); 
Studii şi evocari despre Iullan Antonescu, Editura Corgal 
Press, Bacau, 2008, 1 57 p. (editor şi coautor); Membrii 
Academiei Române din judeţul Neamţ, Editura Constantin 

Matasa, Piatra Neamţ, 2009, 199 p. (coautor); În descendenţa 
lui Pârvan, Editura Babel, Bacau, 20 1 2, 340 p. �i Din 
arheologia şi Istoria Moldovei in primul mileniu creştin, 
Editura Babel, Bacau, 201 2, 276 p. 

De asemenea, a publicat peste 200 de studii, articole, 
recenzii şi note în reviste de specialitate, din tara �i strainatate, 
dintre care amintim: Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi 
Arheologie), Dacia, N. S . ,  Materiale şi Cercetări 
Arheologice, Thraco-Dacica, Studii şi Articole de Istorie, 
Symposia Thracologica, Cronica Cercetărilor Arheologice 
- Bucureşti, Memoria Antiquitatis - Piatra-Neamţ, Arheologia 
Moldovei - I�i. Crisia - Oradea, Pontica - Constanta, Acta 
Moldaviae Meridionalis - Vaslui, Mousaios - Buzau, Studia 
Antiqua et Archaeologica - Ia�i, Vrancea - studii şi 
comunicilri, Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean, Carpica 
- Bacau, Zargidava - Bacau etc. şi peste 350 de articole 
publicate în reviste periodice de cultura �i cotidiane, precum: 
Ateneu, Deşteptarea, Vitraliu, Plumb, Monitorul de Baci'lu, 
Analele Brăilei, Ceahlăul- Piatra-Neamţ, Cugetul- Chişinau, 
Asachi - Piatra-Neamţ, Magazin istoric - Bucureşti etc. 
Articolele pe teme de istorie, din revistele de cultura �i presa 
cotidiana, pun în evidenţa �i talentul sau de jurnalist. În 
unele dintre aceste publicatii (de exemplu Ateneu şi Sinteze 
literare-critice-sociale}, a avut, mai mult timp, şi rubrici lu
nare sau saptamânale. Masura activitatii sale de cercetare 
este data şi de participarea la circa 270 de simpozioane, sesiuni 
şi congrese �tiinţifice, în tara �i peste hotare. 

OMUL Ioan Mitrea a transgresat condiţia de dascal, 
impunându-se în lumea �tiinţifica din domeniul istoriei �i. 
în special, din cel al arheologiei româneşti. Prin pasiune �i 
perseverenta, el a depaşit aşa-numitul "complex al 
provincialului", aducând prin aceasta o proba în sprijinul 
afirmaţiei ca "actul de cultura nu cuno�te limite". Lucrarile 
sale ştiinţifice au fost �i sunt apreciate, fiind citate în 
monografii şi tratate de specialitate, atât din �ara, cât �i din 
strainatate (în Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Bulgaria, 
Polonia, Germania, Italia, S.U.A. etc.). 

S-a distins în activitatea de la catedra, în învaţamântul 
preuniversitar şi universitar, a fost timp de peste 40 de ani 
preşedinte al Filialei Bacau a Societatii de Ştiinţe Istorice 
din România. Pentru rezultatele muncii sale la catedra 
precum �i în planul cercetarii ştiinţifice, pe lânga premiile 
menţionate, a fost distins cu alte numeroase diplome, medalii 
�i decoraţii naţionale. Intre altele subliniem ca în anul 1987, 
prin Ordinul numarul 7.700 al Ministerului Educatiei şi 
Învatamântului, a fost distins cu titlul de "Profesor 
evidenţiat". Prin Decretul prezidenţial numarul 525, din 1 
Decembrie 2000, privind conferirea unor decoraţii naţionale 
personalului din subordinea Ministerului Educaţiei 
Naţionale, cu prilejul Zilei Naţionale a României, prof. dr. 
Ioan Mitrea a fost distins cu Ordinul Naţional Pentru Merit 
în grad de Cavaler, fiind singurul profesor din învatamântul 
bacauan care a fost decorat prin decretul menţionat. In 2003 
a fost distins cu Premiul pe 2002 al revistei Cartea. Periodic 
de atitudine culturală, la Secţiunea ISTORIE, "pentru 
deosebita activitate ştiinţifica în domeniul istoriei şi 
arheologiei". Este inclus în The Contemporany Who "s Who, 
ediţia 2003-2004. In 2007 a primit Premiul "Gheorghe 1. 
Bratlanu", iar în 2008 Premiul A. D. Xenopol, acordate de 
Societatea de Ştiinţe Istorice din România pentru editarea 
revistei de istorie Zargldava, al carui fondator şi redactor
şef este. La 25 iulie 2006, i s-a conferit titlul de Cetatean de 
onoare al comunei natale Girov, judeţul Neamţ, "în semn de 
preţuire a contribuţiei sale deosebite pentru promovarea 
imaginii comWJei Girov" - cum se scrie în motivaţia Diplomei 
de cetatean de onoare. In 2008 i s-a conferit �i titlul de 
Cetatean de Onoare al municipiului Bacau. Este Membru 
de Onoare al Institutului de Arheologie laşi al Academiei 
Române (2007), Membru de Onoare al Consiliului 
profesoral al Colegiului Naţional "Ferdinand 1" (2007), 
Membru al Diviziei de Istoria Ştiinţei a Academiei Române 
(2009} �i Membru asociat al Academiei Oamenilor de 
Ştiinţa din România (20 I l ). 

La momentul aniversar al celor 75 de primaveri, nu 
putem decât sa-i omagiem întreaga sa activitate şi sa-i 
transmitem un LAMULŢIANI! cu sanatate �i acee�i putere 
de munca şi în continuare . . .  

Dimitrie-Ovidiu BOLDUR 
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Geneza, dupa Boca 

Opera lui Ilie Boca este una extrem de 
variata şi de o bogăţie rar intâlnită, atât in 
ceea ce priveşte intinderea propriu-zisa, cât 
şi anvergura ei lăuntrică. Ea s-a structurat 
de-a lungul a peste patru decenii in jurul 
unei viziuni perfect unitare şi al câtorva 
coordonate mari. 

în primul rând, pictorul şi-a identificat 
spaţiul de interes in zona de confluenţa a 
unui anumit spirit popular, ingenuu şi lipsit 
de orice crispare, cu un reflex religios ge
neric, in permanenta viu şi nefundamentat 
pe vreo dogma anume. Din aceasta 
perspectiva, pictura sa este o adevărată 
epopee in imagini ,  un imn inchinat 

spiritului, liber de orice constringere, dar 
mereu protejat, printr-un fel de bucurie 
transmisibi la ş i  printr-o pudoare 
consubstantiala, in faţa unor posibile excese 
de gesticulaţie. 

În al doilea rând, Ilie Boca trăieşte 
cultural in interiorul picturii aşa cum 
organismele traiesc biologic in propriul lor 
mediu vital. Lumea sa de imagini, de forme, 
de substante şi de iluzii, este una organizata, 
un Cosmos cu o coerenţa intrinseca, 
dincolo de orice reper fixat sau impus din 
afara. O peisagistica figurata eliptic, 
asemenea unei hieroglife, o zoologie to
temica şi o umanitate frustă, neprecizată 

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NATIONAL 

Periodic a! 
Centrului Cultural Internaţional 

"George APOSTU" - Bacău 

1 8, Crângului, Bacau, 600063 
Tel. 0234-54.55. 1 5  
Fax 0234-57. 10.83 

e-mail: cc.apostu@gmail.com 

ISSN: 1583 - 3151 

• Manuscrisele trimise pe adresa 
redacţiei se publica în ordinea 
necesitatilor redacţionale. Materialele 
nepublicate nu se restituie. 

Director 
Gheorghe Geo POPA 

Redactar coonlonalllr 
Dan PETRUŞCA 
Secretar general de redacţie 
Victor Eugen MIHAI-VEM 
Colectiv redacţjonal 
Gheorghe IORGA, Constantin DONEA, 
Ioan MITREA, Maria IGNAT, 
Mariana POPA 
Culegere texte şJ corectura 
Maria lGNAT 
Procesare roto 
Anca MIHAI LA, Marinela BUCUR 

Tipanll 
Tipografia "Columna" Bacău 
NoienDie2D11 

Pentru ilustrarea numarului 38 s-au folosit imagini din "Salonul internaţional al umorului 
- 20 l i", ediţia a IV-a, organizat de Centrul de Cultura "George Apostu" Bacau. 

psihologic, care trăieşte iner1ial şi expansiv 
intr-un Eden inca neabrogat, constituie 
secţiunile majore ale acestei picturi. 

În al treilea rând, arta lui Boca este un 
adevarat sinonim al  l ibertăţii şi al 
mobilitatii. Deşi in reprezentarile sale exista 
imaginea stabila unei existente generice, 
transcrisa printr-un hieratism arhaic, 
neincadrabil in vreun stil consacrat, Ilie 
Boca este o conştiintă artistica in continua 
stare de experiment şi intr-o neobosita 
mobilitate. Prin acţiunea sa nemijlocita, 
pictura, ca spatiu sensibil şi simbolic, a luat 
în stapânire cam tot ceea ce, fizic şi moral, 
este cu putinţa; de la tehnici la materiale şi 
de la organizarea stricta a imaginii până la 
orizonturile ample, integratoare. Ca viziune 
şi ca tip de sensibilitate, el nu poate fi asociat 
decât cu doi artişti plastici contemporani, 
unul de o discreţie aproape autista, din 
păcate, disparut, celalalt - uitat şi el prea 
repede de o posteritate instalata la fel de 
prematur. l-am numit pe Florin Mitroi şi pe 
Geta Naparuş. 

Cu primul, Ilie Boca are in comun 
sensibilitatea, rafinamentul unic al privirii 
şi un interes profund pentru un anumit gen 
de livresc al imaginii, pentru sursele fruste 
ale picturii populare care perpetueaza pâna 
astazi un fel de reprezentare matrici ala, fara 
identitate şi fără vreun profil moral. 

Cu Geta Naparuş, I l ie  Boca se 
invecineaza intr-un alt spaţiu şi anume in 
acela al vocaţiei epice. Epopeile, concen
trate pe spaţii mici la Geta Naparuş, acel 
amestec foşgaitor de universuri, de regnuri 
şi de indivizi, devin la Ilie Boca proiecţii 
monumentale, adevarate frize ale unei 
realitati paralele. Ceea ce prima realiza in 
filigran, cu vârful penelului, ajunge, prin 

gestul de tip eroic al lui Boca, partener 
nemijlocit, aproape vivant, pentru orice 
privitor atent. 

Prin chiar aceasta conciliere a unei 
sensibilitati delicate cu mişcarea ampla, 
monumentală, a contemplaţiei melancolice 
cu impulsul prometeic, de o amplitudine 
creatoare plina de patetism ingenuu, Ilie 
Boca este un singuratic, până la urma, in 
pictura noastră de astazi. Aşa cum un 
singuratic este chiar in propria sa pictura, 
pentru că pluridimensionalitatea lumii pc 
care a construit-o până acum ii lasa tot mai 
puţin spaţiu neocupat şi, probabil, tot mai 
puţine opţiuni. Boca este artistul care şi-a 
pierdut, in timp, prerogativele de stapân şi 
a devenit, incetul cu incetul, un instrument 
miraculos (şi captiv) al propriei sale creaţii. 

Pavel ŞUŞARĂ 

5 1  
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Nemurirea 
lui CARAGIALE . 

S-a afirmat, îndata dupa 
revoluţia din decembrie, ca am fi 
ieşit din zodia lui Caragiale. S-au 
facut chiar, pe aceasta tema, unele 
suave exercitii eseistice, entuziaste 
şi premature. Revanşa lui Caragiale 
n-a întârziat şi ea a fost, cum ştim, 
copleşitoare. Actualitatea lui s-a 
ridicat la cote nemaivazute, 
singurul concurent notabil fiind, în 
rastimpuri, Ion Budai Deleanu. 
Soarta scriitorului nu trebuie totuşi 
sa ne îngrijoreze; el a traversat cu 
bine şi alte perioade dificile, o va 
traversa desigur şi pe asta. 

În ultima vreme, din motive 
de ordin aniversar, vorbim mai des 
despre Caragiale. În restul timpului, 
Caragiale este acela care vorbeşte 
despre noi. Şi se parc ca o face mult 
mai bine. Ceea ce spunem noi 
despre Caragiale este supus 
revizuirii neîncetate. Ceea ce a spus 
Caragiale despre noi ramâne turnat 
în bronzul etemitaiii. Caragiale 
evadeaza mereu din formulele în 
care încercam a-1 prinde, pe când 
noi nu izbutim a evada din formula 
în care ne-a prins Caragiale. 

Autorul Scrisorii pierdute 
este un exponent de frunte al 
specificului national, pe care îl 
exprima şi, totodata, îl îmbogaţeşte. 
Specificul naţional nu e static, ci 
se afla într-o devenire neîncetata. 
Toţi contribuim la aceasta devenire, 
prin tot ce facem, bun sau rau. Marii 
creatori au o contribuţie decisiva. 
Un mare autor satiric ia ceaţa de pe 
ochii poporului sau. Prin Caragiale 
am devenit cu totii mai îndrazneţi, 
mai lucizi, poate chiar mai deştepţi. 
Am învaţat sa deosebim mai bine 
esenţa de aparenţa, fiinţa de masca, 
adevarul de minciuna. Nemurirea 
lui Caragiale . . .  Dar în ce consta, de 
fapt, nemurirea unei comedii? 
Moravurile, desigur, evolueaza, dar 
schema evoluţiei lor pastreaza un 
ce permanent: decalajul dintre ceea 
ce constituie, la un moment dat, 
idealul etic al unei societati şi 
nivelul la care se situeaza 
posibilitatea realizarii lui. Opera lui 
Caragiale e nemuritoare pentru ca 
fixeaza sentimentul decalajului. 

Iar acest decalaj e prin definiţie 
"etern", adica va dainui cât însaşi 
specia umana. 

Ştefan CAZIMIR 
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