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„Caragiale era născut om de teatru. De aceea piesele 
lui rămân veşnic vii, incisive ca gravurile marilor 
pictori olandezi, iar nuvelele se pot uşor amplifica pe 
scenă, păstrând aceeaşi vervă plină de seva unui adevăr 
nepieritor.”

(Cella Delavrancea)

„Caragiale e un îndrăzneţ şi viguros biciuitor al 
moravurilor din ţara noastră; un biciuitor, în special, 
al ridiculului şi al prostiei omeneşti. Şi cu cât el suferea 
mai mult din cauza răutăţii şi prostiei omeneşti, cu 
atât ironia şi ridicularizarea deveneau biciuiri de foc 
care brăzdau mai luminos şi mai usturător răutatea şi 
prostia omenească.”

(Paul Bujor)

„Ca Flaubert, prinţul chinuiţilor, Caragiale căuta 
ore-ntregi, zile-ntregi cuvântul cel bun, elasticitatea 
insinuantă, sau asprimea, sau ritmul unei fraze. Intuiţia 
lui, necunoscută la mulţi din scriitorii mai tineri, era a 
unui artist de vocaţie. El vedea stilul aproape material, 
cu scobituri, cu reliefuri, cu linii şi arabescuri, şi, cetind 

pe Caragiale, străvezi conturul şi graficul ideilor. Pe 
unele din paginile lui pare că ţi-ai plimba pipăitul, ca să 

descoperi sub fluiditatea degetelor, ca atunci când înconjuri cu mâna o tiară veche de aur, pietrele scumpe 
prinse definitiv în metalul de preţ...”

(Tudor Arghezi)

„Literatura lui Caragiale reprezintă cea mai expresivă şi mai îndrăzneaţă tentativă de acreditare artistică 
din întreaga noastră literatură.”

(Florin Manolescu)

Ion Luca Caragiale 
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Orice-am face, 
orice-am zice ne 

întoarcem la Caragiale. 
Cu atât mai mult cu cât 
anul acesta orice demers 
cultural se află sub zodia 
lui „nenea Iancu”.  Şi are el 
o vorbă înţeleaptă despre 
carte şi citit în articolul 
„O bună lectură”. Este o 
dreaptă punere în lumină 
a raportului literatură/
valoare: „nu e vorba de 
dimensiunile, de obiectul 

sau de pretenţiunile unei lucrări literare; e vorba numai de 
raportul între osteneala ce şi-a dat spiritul meu cu dînsa 
citindu-o şi folosul ce el a obţinut după osteneala sa.”

Lectura este o călătorie interioară! „Lectura este o 
formă a fericirii. Ultima la care vom renunţa”, spune 
Fernando Savater dând formă exterioară propriilor 
noastre convingeri. Lucrători într-o catedrală a 
lecturii suntem conectaţi permanent la fenomenul 
contemporan al osmozei mediilor de comunicare şi al 
impactului contradictoriu asupra publicului. Lectura, 
în sens tradiţional, este tot mai mult concurată, în rolul 
ei formativ, documentar, instructiv, de către internet,  
mass-media care cunosc o extensie a canalelor de 
comunicare şi o diversificare a mesajului, nu întotdeauna 
spre beneficiul receptorilor.

Este lectura cărţilor în pericol? După ultimele 
statistici, interesul pentru lectură a scăzut continuu, cauza 
fiind de cele mai multe ori pusă pe seama internetului, 
televiziunilor, pe impactul imaginii şi accesul facil şi 
comod la informaţii oferit de noile tehnologii. Realitatea 
virtuală şi imaginile de sinteză au devenit mai atractive 
pentru copii şi tineri în defavoarea paginilor scrise. 

Privilegiu cultural, cititul cărţilor este în zilele noastre o 
activitate la îndemâna tuturor, şi aşa cum cerinţele societăţii 
moderne o impun, ea trebuie să devină o activitate cotidiană 
fundamentală pentru valoarea contribuţiei sale la formarea 
şi dezvoltarea personalităţii, la îmbogăţirea vieţii fiecăruia 
dintre noi. Dar, pentru ca plăcerea de a citi să devină o 
necesitate de la dorinţă la faptă, ea trebuie cultivată înainte 
chiar de învăţarea alfabetului, prin preocuparea părinţilor 
de a-i obişnui pe cei mici cu farmecul inegalabil al lecturii 
basmelor, poveştilor, povestirilor. Atragerea la lectură nu 
este însă un scop în sine. Revenind la Caragiale, se pune 
atât problema calităţii obiectelor lecturii, cât şi a valorii 
subiectelor şi a textului. Dar nu numai atât. Ca în orice 
proces de comunicare contează şi calitatea, pregătirea şi 
„dotarea” intelectuală a receptorului. Este una din priorităţi 
în fundamentarea programelor de atragere la lectură, 

Editorial

Prof. Zanfir Ilie, 
Director 

Biblioteca Județeană „V.A.Urechia” Galaţi

Despre lectură 
sau cum să ajungi la izvoare

Galaţi, mai 2012

pentru că, nu-i aşa: „Mai vârtos să înţelegi ce citeşti, că a citi 
şi a nu înţelege este a vântura vântul şi a fierbe apa” - cum 
spunea Miron Costin.

Recent, Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, 
Oana Badea, declara pentru Mediafax, că „unul din doi 
tineri de 15 ani citeşte şi nu înţelege. Este analfabetism 
funcţional. Aşadar, reintroducerea lecturii în clasele I - 
VIII este obligatorie”. 

Atragerea spre lectura publică şi susţinerea accesului 
la cultură prin intermediul cărţii, care serveşte interesele 
publicului, indiferent de vârstă, pregătire profesională, 
provenienţă, reprezintă reperele aplicative ale politicilor 
manageriale ale instituţiei noastre. Experienţa colectivului 
nostru în acest sens confirmă adevărul exprimat de 
Paul Cornea în Introducere în teoria lecturii „… că nici 
computerul, nici televizorul nu vor duce la dispariţia cărţii, 
că lectura va continua să joace un rol cardinal în viaţa 
oamenilor, că accelerarea progresului tehnic va fi mereu 
însoţită de remedierea compensatoare a unui spaţiu liber 
pentru închipuire, visare şi căutare de sens… ”

Pentru că ne dorim să schimbăm impresii de lectură 
cu prieteni, sau să aflăm opiniile exegeţilor despre noile 
apariţii, Biblioteca „V.A. Urechia” a iniţiat Salonul literar 
„Axis Libri”, cu întâlniri săptămânale la care sunt invitaţi 
scriitori, cititori, iubitori ai lecturii, critici, oameni de 
litere, personalităţi din domeniul ştiinţei şi culturii. 
Festivalul Naţional de Carte „Axis Libri”, aflat la cea de-a 
4-a ediţie, revistele: „Axis Libri”, „Buletinul Fundaţiei  
Urechia”, „Asociaţia”, producţia editorială cu peste 40 
de titluri a editurii „Axis Libri” (între care se regăsesc: 
Oameni în memoria Galaţiului, Aniversări culturale, 
Brandul cultural „Axis Libri”, Ghidul municipiului Galaţi 
şi Ghidul Bibliotecii „V.A. Urechia”), expoziţiile tematice 
şi omagiale sunt dintre cele mai importante şi de impact 
acţiuni organizate pentru promovarea lecturii.

Ne aflăm în preajma deschiderii noii ediţii a 
Festivalului Naţional de Carte „Axis Libri” (23-27 mai 
a.c.) şi vă invit la lectură cu îndemnul geniului românesc, 
Mihai Eminescu: „Citeşte! Numai citind mereu, creierul 
tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi imagini.”

„Lectura tuturor cărţilor bune este ca o convorbire cu 
cei mai luminaţi oameni ai secolelor trecute.”(Descartes. 
Discurs asupra metodei)

Biblioteca „V.A. Urechia” este şi va rămâne o poartă 
larg deschisă pentru toţi iubitorii de lectură.

Poftiţi şi vă bucuraţi de comorile sale de frumuseţe şi 
înţelepciune!
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Venind astăzi la 
inaugurarea primei 

ediţii a simpozionului 
naţional „Valori bibliofile”, 
mă gândeam că asocierea, 
în formula acestui generic, 
a bibliofiliei cu noţiunea 
de „valoare” şi nu cu cea de 
„ediţie”, ne orientează spre 
o dimensiune esenţială a 
lumii cărţii româneşti. De 
bună seamă, atunci când 
stabilim că o publicaţie ţine 
de domeniul bibliofilic, noi 

avem în vedere mai ales nişte criterii formale, care se 
referă în special la suportul material al unei lucrări, 
al unei creaţii şi nu la conţinutul, la mesajul ei. E 
drept că bibliofilul, în virtutea mobilurilor speciale 
care constituie pasiunea sa de colecţionar, e firesc 
să fie interesat mai mult de ceea ce noi numim arta 
cărţii. În foarte multe cazuri însă numărul foarte 
mic de exemplare ale unei ediţii, sau un autograf 
rarisim devin un criteriu primordial pentru el, 
chiar dacă publicaţia nu comportă nici o calitate din 
punct de vedere al realizării poligrafice. Raritatea 
compensează, în calitate de criteriu de selecţie, 
lipsa de măiestrie, uneori chiar şi neglijenţa cu care 
s-a confecţionat o carte. Predominarea criteriilor 
formale face posibilă includerea în aceeaşi colecţie 
şi a unor lucrări cu conţinut banal, chiar vicios ori cu 
caracter de subminare, mai ales în perioadele tulburi, 
cum e tranziţia actuală la noi, când mediocritatea 
începe să aibă, nu ştiu de ce, un acces mai mare la 
sursele de finanţare, iar nonvalorile sunt editate, de 
regulă, în condiţii poligrafice luxoase. Şi dacă aceste 
kitschuri, în virtutea corespunderii lor criteriilor 
formale la care m-am referit, vor nimeri sau nu 
în colecţiile particulare, va depinde întru totul de 
alegerea ce o vor face bibliofilii înşişi. Aceasta e, să 
zic aşa, premisa subiectivă a bibliofiliei.

Dar există şi o altă premisă şi anume ea a generat, 
subiacent, asocierea celor două cuvinte din genericul 
simpozionului nostru. Mai multe comunicări vor fi 
consacrate, aşa cum arată programul, valorilor bibliofile 
din colecţiile marilor biblioteci şi muzee basarabene 
sau de peste Prut. Este clar că criteriile de selecţie în 
aceste instituţii diferă de acelea ale colecţionarilor 
particulari. Ediţiile bibliofile din aceste colecţii publice 

Valorile bibliofile şi condiţia noastră de neam (I)

Alexe Rău
Director general, 

Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova

sunt în primul rând valori ale patrimoniului naţional 
scris şi imprimat, lucrări incluse în circuitul naţional 
(multe din ele - şi în cel internaţional) de valori 
culturale şi spirituale, opere care au asigurat şi asigură 
continuitatea culturală a neamului nostru. Criteriile 
bibliofilice formale, deşi se ţine cont şi de ele, sunt 
subordonate aici unor principii de conţinut. Nu prea 
este probabil ca ediţiile bibliofile ca formă, dar având 
un conţinut compromis sau anticomunitar să-şi poată 
ocupa un loc onorabil în colecţiile speciale constituite 
şi întreţinute din contul banilor publici (cu excepţia, 
din păcate, a perioadelor totalitariste (comuniste), 
când, asemenea ediţii sunt introduse în mod abuziv, 
perioade care, slavă Domnului, s-au arătat a fi totuşi 
trecătoare. Se adaugă, prin urmare, aici şi un al treilea 
criteriu de selectare, cel etic, astfel încât colecţiile 
bibliofile ale acestor instituţii se confundă pe drept 
cuvânt cu moştenirea culturală scrisă, se pivotează pe 
criteriul valoric şi tocmai de aceea ziceam eu la început 
că sintagma „valori bibliofile” e o deschidere spre 
dimensiunea esenţială a universului cărţii româneşti.

Acest univers e o reflectare a conştiinţei 
naţionale şi este chiar una din premisele principale 
ale apariţiei şi existenţei acestei conştiinţe. Mircea 
Eliade spune că tot ce a fost până la apariţia scrierii 
este preistorie, iar istoria şi civilizaţia încep numai 
o dată cu apariţia cuvântului scris. Lucrul acesta se 
subînţelege şi din dictonul biblic „La început a fost 
cuvântul” - tabla cu Legea încrustată pe ea, primită 
de la Dumnezeu pe munte, a determinat constituirea 
conştiinţei istorice, iar aceasta, la rândul său, a dat 
naştere credinţei ca formă superioară de conştiinţă 
şi a întărit-o. În acelaşi timp, lumea cărţii naţionale 
se confundă cu istoria noastră (a fi conştient, după 
Janet, înseamnă a-ţi putea povesti experienţa), iar în 
acest sens importanţa ei pentru dăinuirea neamului 
este una majoră. Şi chiar importanţa pentru viaţa 
fiecăruia dintre noi, aşa cum îi plăcea lui Nietzsche 
să pună problema.

E drept că părintele lui Zaratustra ne atrage 
atenţia şi asupra pericolelor ce le poate comporta, 
în anumite circumstanţe, istoria. Vă amintiţi cum 
abordează el această problemă în eseul „Despre 
folosul şi dauna istoriei pentru viaţă”? Se spune 
acolo că, alături de alte simţuri şi sentimente, omului 
îi este caracteristic şi simţul istoric. În funcţie de 
avatarurile acestuia din urmă şi de sensurile în care 
omul apelează la istorie pentru viaţă, s-au constituit 
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trei genuri ale acesteia: monumental, de anticariat 
şi critic. În primul sens, omul se adresează la istorie 
ca fiinţă activă, avântată; în cel de-al doilea, ca fiinţă 
ocrotitoare şi veneratoare; în cel de-al treilea, ca 
fiinţă care pătimeşte şi are nevoie de eliberare.

Istoria monumentală, zice Nietzsche, aparţine 
mai ales omului dornic de afirmare, omului puternic 
care are nevoie de modele, de învăţători şi de 
consolatori şi nu-i poate afla printre contemporanii 
săi. Ea este ca o şcoală care formează conducători şi 
în acelaşi timp un mentor care ne ajută să înfruntăm 
cu bărbăţie nestatornicia fericirii, amintindu-ne de 
nefericirile altora. Ea se îndreaptă numai spre ceea 
ce este tipic, demn de imitat. Măreţia, în contextul 
ei, trebuie să fie ceva neschimbat, etern, drept care 
ea ignorează cauzele şi alege doar efectele, devenind 
astfel „o colecţie de efecte în sine”. Arhitectura şi 
arta monumentală au, în acest sens, un impact 
educativ efectiv. Cât priveşte istoriografia de acest 
gen, ea recurge adeseori la idealizare şi chiar la 
ficţiune, încât este aproape imposibil să tragi o linie 
de demarcaţie între trecutul monumental şi mit. 
Dar pericolul cel mai mare al ei, generat de excesul 
de zel al său, este acela al fanatismului. Mai ales 
atunci când un astfel de sentiment istoric „afectează 
minţile unor egoişti dotaţi sau ale unor răufăcători 
visători”. Se declanşează, pe această bază, următorul 
mecanism: eternul, neschimbătorul promovat de 
naturile active, făuritoare devin o provocare pentru 
naturile slabe, pasive care nu au decât interesul de 
a trăi aici şi acum şi dezaprobă orientarea spre cele 
veşnice în favoarea viului actual, consecinţele acestei 
contradicţii fiind revoluţiile, războaiele, nimicirea 
conducătorilor, distrugerea împărăţiilor, ţărilor; 
şi toate acestea se circumscriu principiului istoriei 
monumentale al efectelor fără cauze suficiente. 
„Întotdeauna, scrie Nietzsche, naturile creatoare 
sunt marginalizate ori înlăturate de cei care au fost 
numai spectatori şi nu au pus umărul la făurire”.
Depersonalizarea, umilinţa, sclavia ideologică, 
despotismul sunt fructele fanatismului.

Istoria „de anticariat” aparţine omului ca fiinţă 
care ocroteşte şi venerează trecutul, care îşi îndreaptă 
privirile spre originile sale şi prin atitudinea sa 
evlavioasă, ca şi cum şi-ar exprima recunoştinţa 
(înţeleasă ca datorie) pentru însuşi faptul existenţei 
sale. Sufletul conservator şi pios al acestui om ca şi 
cum ar transmigra în lucruri şi s-ar cuibări în ele. 
Pronumele „eu” este înlocuit la el de „noi”, iar cu 
ajutorul acestui „noi” el se înalţă deasupra trecătoarei 
şi enigmaticei existenţe individuale şi se redă sieşi prin 
geniul casei, oraşului, neamului. Dragostea pentru 
părinţi, pentru strămoşii concreţi, pentru baştină etc., 
îi va trezi o pasiune neostoită pentru adunarea datelor 

factologice şi colecţionarea a tot ce a existat cândva. 
Pasiunea aceasta devine cu timpul oarbă, încât se 
produce o îngustare a orizontului, însoţită de pierderea 
viziunii de ansamblu şi, mai ales, de pierderea simţului 
proporţiilor (el încetează să delimiteze lucrurile 
reprezentative de cele ce nu au vreo semnificaţie). „El 
este ca un copac, spune filosoful, care mai mult îşi simte 
rădăcinile decât le vede, iar puterea acestui sentiment e 
comensurabilă pentru el cu măreţia şi cu forţa cetinii. 
Despre pădurea înconjurătoare acest copac ştie numai 
ceea ce îl ajută sau îl împiedică să crească. Când acest 
copac se dezvoltă în mod exuberant, el înăbuşă celelalte 
metode de studiere a trecutului. O astfel de istorie este 
capabilă, în cel mai bun caz, să conserve viaţa, dar nu 
să o genereze”.

Tocmai din această cauză omul are nevoie 
uneori de un al treilea gen de istorie, de cel critic. 
„Din când în când omul trebuie să manifeste 
capacitatea de a demola trecutul pentru a avea 
posibilitatea de a trăi mai departe”. El îşi poate 
atinge acest scop „chemând trecutul la judecata 
istoriei”. Această judecată însă este îndreptăţită 
numai atunci când se face în numele vieţii. Dar 
şi atunci ea comportă un pericol evident prin 
faptul că este dificil să intuieşti momentul când un 
asemenea „proces” este necesar. Or, fiind un rod al 
generaţiilor anterioare, noi suntem în acelaşi timp 
şi produse ale rătăcirilor, pasiunilor, greşelilor, 
chiar ale crimelor acelora. Chiar condamnând 
aceste metehne ale trecutului şi declinându-ne de 
ele, noi nu putem înlătura faptul că suntem legaţi 
de ele prin obârşie. În cel mai bun caz, am ajunge 
la un conflict între calităţile ce le-am moştenit şi 
acelea pe care ni le-am dori, ne -am strădui să ne 
cultivăm deprinderi şi instincte noi, dar nici prin 
aceasta pericolul nu va fi depăşit. Pentru că, în 
primul rînd, o a doua natură ce ne-am crea-o ar fi 
iminent mai slabă decât prima, iar, în al doilea rând, 
e foarte greu să găseşti limita potrivită în negarea 
trecutului. Tăind în ceea ce a fost, s-ar putea să 
tăiem şi în ceea ce este, devenind astfel nihilişti şi 
pierzând orientarea în timp şi spaţiu.

Este incontestabil faptul că toate aceste trei genuri 
de istorie sunt necesare pentru viaţă. Problema însă 
constă în a găsi acel simţ al măsurii care să permită 
folosirea lor fără a crea careva pericole existenţiale. 
Nietzsche a făcut deducţiile sale bazându-se pe 
studierea sufletului german. Şi găseşte în acesta 
multă lipsă de măsură. Situaţia aceasta, judecând 
numai după referinţele bibliografice făcute de filosof, 
s-a răsfrânt şi asupra conţinutului universului cărţii 
nemţeşti. Ori mai curând, s-a răsfrânt, s-a oglindit 
nu asupra, ci în acest univers.

(Va urma)
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Colecţia de stampe a Bibliotecii 
„V.A. Urechia”, care numără 

2420 de piese, a fost donată aproape 
integral de istoricul V.A. Urechia şi 
a reprezentat o raritate în peisajul 
cultural al epocii.

 Nu vom schiţa bogăţia şi raritatea 
gravurilor, cunoscut fiind că această 
colecţie deţine inclusiv lucrări 
rembrandtiene în ediţie Basan, 
editate la Paris înainte de 1800, ci 
ne vom opri doar la reprezentarea 
în litografia de epocă surprinzând 
(real sau imaginar) Galaţiul în 
timpuri trecute. Pe lângă izvoarele 

scrise, există şi această categorie - reprezentarea oraşelor prin 
stampe, gravuri, vedute, acuarele realizate de contemporani 
care ne ajută la reconstituirea istorică a oraşului în care trăim.

Cele mai vechi imagini originale cu Galaţiul, conservate la 
secţia Colecţii Speciale din Biblioteca „V.A. Urechia”, sunt două 
gravuri semnate de Ludwig Erminy (sau Ermini), desenator 
vienez, care a călătorit pe Dunăre între anii 1823 şi 1824. Acest 
artist apare menţionat în albumul realizat de Adolf Kunike, 
după desenele lui Jacob Alt şi respectiv Ludwig Erminy, sub 
titlul Zwei hundert vier und sechzig Donau-Ansichten....Wien, 
Leopold Grund, 1826 (pe care biblioteca gălăţeană îl deţine 
în copie), un album turistic, un itinerar danubian din Europa 
centrală şi până la vărsare în Marea Neagră.

Se pare că au apărut şi litografii (identice) independente 
de albumul menţionat, iar Biblioteca „V.A. Urechia” deţine 
două dintre acestea (care se regăsesc şi în albumul editat în 
1826), cu titlul : Moldau. Stadt Gallatz. 1-2 Ansicht (Oraşul 
Galaţi – privelişte, gravură), semnate de Erminy (del.), ca 
desenator, şi A. Saar (lith.), ca litograf (tipograf specializat în 
litografie). Litografiile sunt nedatate, dar am optat să atribuim 
anul editării albumului, respectiv anul 1826.

În ambele lucrări Galaţiul este schiţat de pe ţărmul 
dobrogean, iar imaginile par plauzibile, redând cu destulă 
fidelitate aspecte ale falezei Dunării la acea dată (1823-1824).

Ambele litografii au fost reproduse în volumul „Galaţii”, 
apărut în 1927, şi semnat de profesorul Gh.N. Munteanu-
Bârlad, care a făcut şi următorul comentariu pentru imaginea 
- document Moldau. Stadt Gallatz 1 Ansicht:

„Pe malul foarte înalt şi râpos formând un cot în Dunăre, 
se văd casele clădite fără nici o regulă şi bisericile cu turnurile 
dărâmate sau crăpate de năvăliri 
şi cutremure. Clopotniţa este la 
o parte de biserică. Jos la vad, 
şapte corăbii aşteptau încărcarea 
cu cereale sau cherestele. La 
stânga e un foişor cu paznicii 
pentru poliţa Dunării. Pe malul 
opus, în Dobrogea, numeroşi 
negustori fac tocmeala pentru 
marfa din corabia ce a sosit de 
curând.”(1)

Din Colecțiile Bibliotecii

Vechi reprezentări iconografice ale Galaţiului 
(1826-1856)

Valentina Oneț
bibliotecar, Biblioteca 

„V.A. Urechia”

Numărând negustorii din imagine, 17 la număr, şi 
judecându-i după îmbrăcăminte, parcă am avea reprezentanţi 
din comunităţile care s-au format şi au convieţuit la Galaţi : 
turci, uşor de recunoscut după turbane şi narghilea, greci după 
costumul naţional, armeni şi evrei (care nu puteau lipsi fiind 
vorba de comerţ), sârbi, bulgari, dar şi negustori europeni 
(italieni, austrieci, francezi), echipaţi cu joben şi haine cu o 
croială occidentală.

Artistul plastic Erminy a surprins un fapt real – negoţul ca 
principala îndeletnicire a locuitorilor.

Luând în calcul numărul mare de corăbii cu pânze 
ancorate la mal, putem presupune că era zona portului, zona 
fierbine a târgului-port, pentru că un lucru este mai mult ca 
sigur – portul a înflorit în acelaşi timp cu oraşul sau, mai bine 
zis, oraşul a înflorit datorită existenţei portului. 

În documentata Istorie a oraşului Galaţi de la origini până 
la 1918, distinsul istoric Paul Păltănea, consemnează că la 
1799 „târgul Galaţiului [era] tot strâns în jurul vadului”(vadul 
de la Dunăre). (2)

Măsurile pregătitoare, de îmbunătăţire, cum ar fi 
construirea şanţului înconjurător, a barierelor, a depozitelor 
de cereale etc. pentru înfiinţarea viitorului port-liber la Galaţi 
vor fi luate puţin mai târziu, începând cu anul 1834, prin 
hrisovul semnat de domnitorul Mihail Sturza, care va decreta 
şi privilegiul de porto -franco al Galaţiului, cu data de 1 iunie 
1837.

A doua litografie, Moldau : Stadt Gallatz. 2 Ansicht, este 
însoţită de următorul text explicativ (din 1927):

„Pe deal se văd casele împrăştiate, cu străzi neregulate şi 
nepavate. Bisericile sunt cu totul transformate sau desfiinţate. 
Pavilionul din dreptul corăbiilor pare a fi al starostiei austriece, 
care avu titular în 1797, pe negustorul Iosif Manzuoli de 
Corrolari. Pe malul Dunării se văd numeroase stive de 
cherestea, gata să fie încărcate în corăbiile acostate. Peste Dunăre 
erau păduri, la umbra cărora negustorii preparau pastrama şi 

ghiudemul, cum se vede în 
figură, spre a le exporta în 
ţările Apusului”. (3)

În acestă imagine, malul 
este mai puţin înalt, dar, 
ca şi în prima imagine, are 
vaduri şi maidanuri şi putem 
presupune că era mahalaua 
principală a schelei, locul 
de plimbare a gălăţenilor. 
Am putea localiza aici, cu 
puţină imaginaţie, actuala 

faleză dintre zona Mazepa, altădată Mahalaua Râpii, şi Vadul 
Sacalelor, care era în apropiere de mahalalele Precistei (cu 
biserica fortificată, construită în 1647), a Sfântului Dumitru 
(cu biserica zidită la 1641) şi a Sfântului Gheorghe (cu biserica 
zidită în 1664, în care ar fi fost înmormântat, potrivit legendei, 
hatmanul Mazepa, în 1710).

 Când menţiona ţinutul Covurluiului în Descrierea 
Moldovei (1714), Dimitrie Cantemir spunea că „...aici 
se cade să pomenim Galaţii, un târg care nu bate la ochi 
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printr-o arhitectură frumoasă sau prin mărime, dar este târgul 
cel mai vestit al întregii Dunări... De două - trei ori pe an sosesc 
aci nu numai corăbii din porturile Mării Negre, din Cremeea, 
din Trapezunt, Sinope, Ţarigrad, ci şi din Egipt şi chiar corăbii 
din Barbaria (nume dat Africii de Nord), care pleacă de aici 
încărcate cu lemn din Moldova, cu stejar, corn, brad, precum 
şi miere, ceară, sare, unt, silistră şi grâu, din care toți locuitorii 
Moldovei trag mari foloase.”(4)

Încercând să reconstituim atmosfera din schela Galaţilor 
prin fragmente din descrierile de călătorie (existente în 
colecţiile bibliotecii) mai apropiate de data elaborării 
litografiilor, vom menţiona însemnarea consulului francez 
Peysonel, care scria că pe la 1760 la Galaţi existau 
şantiere navale „unde se construiesc cu preţ foarte 
ieftin bastimente comerciale de orice tonaj, pentru 
navigaţia pe Marea Neagră şi pe Dunăre”. (5) 

Iar consulul austriac St. Raicevichi, care a 
trecut prin Galaţi, în lucrarea Viaggio în Valachia e 
Moldavia, spunea că „pe timp de vară ancorează în 
porturile Galaţi şi Brăila, situate pe malul Dunării, 
numeroase vase turceşti”. (6)

În cartea prinţului Anatole Demidoff intitulată 
„Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée 
par la Hongrie, la Vallchie et la Moldavie”, în urma 
călătoriei efectuate în 1837, aflăm că Galaţiul se 
numără între primele şase oraşe principale ale Moldovei, 
menţionate în următoarea ordine: Iaşi, Galaţi, Focşani, Brăila, 
Botoşani, Bacău şi Târgu -Frumos. (7)

Perioada surprinsă în litografii este perioada de dinaintea 
înfiinţării unei Comisii de înfrumuseţare a oraşului (1836), 
este perioada premergătoare luării măsurilor de transformare 
a oraşului în porto-franco, regim sub care oraşul va prospera 
şi care a durat timp de aproape 50 de ani (1837-1883).

Artistul plastic, Erminy, pare să fi văzut cu ochii lui ceea 
ce a schiţat, dar asta nu înseamnă ca a reprezentat şi adevărul. 
Imaginea are un caracter pronunţat grafic, el nu desenează 
oraşul, ci marchează ideea de oraş. Impresia produsă de 
stampe este amplitudinea pe care o ia înregistrarea detaliului, 
claritatea desăvârşită a detaliului, în rezumat este imaginea de 
călătorie a epocii, în care oamenii par personaje pregătite să 
intre într-o scenă de operetă. Ilustratorul descrie o configuraţie 
a malului Dunării, partea cea mai vie a oraşului comercial.

Dar frumuseţea acestor imagini de epocă stă în bogăţia 
de informaţie furnizată, în claritatea desăvârşită a detaliului. 
Dunărea apare subdimensionată, dealul, pe care se desfăşoară 
în terase aşezări omeneşti, atrăgătoare, pare decorul unui act 
teatral încremenit în timp. Ansamblul, viziunea generală este 
determinantă.

Erminy realizează, de fapt, nişte autentice vederi turistice, 
insistă asupra activităţii febrile de la debarcare, descriind cu 
deosebită atenţie structura complicată a velaturii corăbiilor ce 
tocmai trăseseră la mal. Planul îndepărtat este luminos, bogat 
în amănunte, planul apropiat este foarte animat.

Destinaţia litografiilor era şi o reclamă, menită să facă 
propagandă, desigur, noii căi de navigaţie europeană care era 
Dunărea. Creşterea considerabilă a traficului comercial pe 
Dunăre şi mai ales progresul comerţului austriac, prin apariţia 
primelor companii de navigaţie fluvială încă din anul 1783, 
sunt determinante în abordarea acestui subiect.

Accentul pus pe redarea vieţii comerciale şi urbane 
riverane a dus şi la procesul de integrare în circuitul european 
a ţărilor din bazinul inferior al Dunării, în particular Ţările 
Române, şi în special Galaţiul.

O altă imagine cu Galaţiul apare într-o lucrare tipărită la Paris 
în 1856, cu titlul Provinces danubiennes et roumaines şi subtitlul: 
Valachie, Moldavie, Bukovine, Transylvanie, Bessarabie .(8)

Gravura Moldo-Valachie : Eglise à Galatz, semnată de Salvador 
Cherubini del (desenator) şi Lematre sc. (gravor), face parte dintr-o 
suită de 34 de imagini reprezentative pentru ţările danubiene 
descrise (Istria, Dalmaţia, Albania, Muntenegru, Bulgaria, Serbia 
şi Moldo-Valachia), reprezintă Biserica fortificată Precista (1647) 
şi o putem plasa în categoria documentarismului arhitectonic, 
în variantă urbană. „L’Eglise à Galatz” a fost aleasă să reprezinte 
Moldo-Valahia, alături de gravurile Monument de la Mânăstirea 
Câmpulung, Stepa din Valahia şi o imagine cu Hârşova.

 Litografia prezintă biserica fortăreaţă de pe malul Dunării 
cu două turle semeţe, încadrată într-un peisaj semisălbatic. Din 
istoria Galaţiului, aflăm că în 1653, călătorul „Paul de Alep a 

fost impresionat de construcţia acestei mânăstiri 
toată din piatră lustruită, cu trei turle înalte, zvelte, 
pe vârful cărora sunt cruci mari aurite. Înăuntru 
exista o foarte mare clopotniţă cu creneluri”. (9) Iar în 
monografia dedicată Precistei de istoricul gălăţean C. 
Căldăraru este reprodusă gravura din 1856, ca şi cum 
ar fi cea mai veche imagine a bisericii, „o construcţie 
de cărămidă şi piatră cu ziduri groase până la 1,80 m”. 
(10)

Putem presupune că gravura susmenţionată 
reprezintă un stadiu al bisericii fortăreţe între două 
incendieri sau distrugeri.

Gravura prezintă, în apropierea lăcaşului de cult, 
şi două personaje feminine, minuscule, în costum naţional 
(amănunt semnificativ pentru a putea considera că desenatorul 
a văzut aceste locuri) care duc carafe cu apă pe umeri. Biserica 
fortăreaţă este un simbol al Galaţiului, un simbol al rezistenţei 
în faţa tuturor nenorocirilor care au lovit acest oraş.

În textul tipărit (1856), în care apare gravura, autorul A. 
Ubicini notează:

„Importanţa Galaţiului ca port comercial creştea de la an. 
În 1845, acostaseră 663 de nave iar exportul de cereale depăşea 
240.000 de Kg.”(11)

Aceste trei litografii de epocă, prin prezentarea unor 
imagini specifice, emblematice pentru o realitate care valorifica 
stadiul comerţului, pitorescul ţinutului, au introdus imaginea 
Galaţiului în circuit european, iar pentru istoria iconografică a 
Galaţiului considerăm că sunt documente de valoare, fiind cu 
atât mai preţioase cu cât sunt şi rare. 

Litografiile originale cu imaginea Galaţiului la 1826 şi 
1856, păstrate în colecţiile speciale ale bibliotecii, sunt un dar 
pentru toţi gălăţenii, indiferent de generaţie, făcut cu bună 
ştiinţă de un mare român şi un mare iubitor al acestor locuri, 
istoricul V.A. Urechia. 

Note:
1. Munteanu – Bârlad, Gh. N. Galaţii. Galaţi: Societatea de 

Editură Ştiinţifică - Culturală, 1927, p. 24.
2. Păltănea, Paul. Istoria oraşului Galaţi : De la origini până la 

1918. Partea I. Ed. a 2a coordonată de pr. Eugen Drăgoi. Galaţi: 
Editura Partener, 2008, p.83.

3. Munteanu – Bârlad, Gh. N., op.cit. p. 25.
4. Cantemir, Dimitrie. Descrierea Moldovei. Bucureşti: Editura 

Academiei, 1973, p.75.
5. Buşe, C. Comerţul exterior prin Galati sub regimul de port – 

franc (1837-1883). Iaşi: Tipo Moldova, 2010, p. 24.
6. [Raicevich, Stephan]. Viaggio în Valachia e Moldavia. Milano: 

Per Giovanni Silvestri, 1822, p. 89.
7. Demidoff, Anatole. „Voyage dans la Russie méridionale et la 

Crimée par la Hongrie, la Vallchie et la Moldavie exécute en 1837. 
Paris: Ernest Bourdine et C.ie, Editeurs, 1840, p. 227.

8. Chopin, M.; Ubicini, A. Provinces danubiennes et roumaines, 
Paris, Firmin Didot Frères, Editeurs, 1856, p. 150.

9. Păltănea, P. op. cit. p. 116.
10. Căldăraru, C.D. Biserica fortificată Precista: Monument de 

cultură românească. Galati: Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi 
Dunării de Jos, 1989, p. 25.

11. Chopin, M.; Ubicini, op.cit, p. 168.
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Indexarea publica-
ţiilor este com-

ponenta cea mai com-
plexă a prelucrării 
biblioteconomice şi 
cea mai importantă şi 
sigură cale care mediază 
accesul la informaţie. 

„Această operaţiune 
constă în a exprima, 
după analizarea cărţii, 
subiectele tratate, cu 
maximum de precizie şi 

sub o formă lizibilă,...” (1)
Indexarea pe materii, calitatea ei, depinde de 

competenţa bibliotecarului, de nivelul intelectual, 
de cultura generală şi de experienţa sa pentru că, de 
cele mai multe ori, o indexare fără echivoc pretinde 
cunoşterea aprofundată a domeniilor specializate 
pe lângă cunoştinţele de tehnică de bibliotecă. Cu 
atât mai dificilă este sarcina unui bibliotecar într-o 
bibliotecă ale cărei colecţii au caracter enciclopedic, 
iar utilizatorii săi provin din medii sociale şi 
categorii de vârstă şi profesii extrem de variate. 

Practica indexării enciclopedice este arta realizării 
unui echilibru în diversitatea cerinţelor adeseori 
contradictorii. Este un exerciţiu de măiestrie care 
solicită preocupare consecventă pentru dobândirea 
de noi cunoştinţe profesionale, de specializare, dar 
şi de lărgire continuă a orizontului cultural. Este 
unanim acceptată opinia că un bun indexator se 
formează în 8-10 ani de muncă susţinută cu pasiune. 

Explozia informaţională actuală, apariţia de 
noi discipline, dezvoltarea limbajului ştiinţific ca 
şi tendinţele abordării pluridisciplinare a temelor, 
solicită indexatorului un foarte bun simţ de orientare 
în volumul mare de informaţii, ceea ce presupune pe 
lângă cunoştinţe multe, variate şi o experienţă bogată.

Comunicarea informaţiei pe diverse suporturi 
justifică existenţa serviciilor de prelucrare şi 
documentare din bibliotecă. Această funcţie este 
asigurată de acest tratament intelectual specific al 
documentelor numit indexare.

Indexarea, ca acţiune de descriere sau de identificare 
a unui document în ceea ce priveşte conţinutul său, 

Aspecte ale analizei documentelor 
în procesul indexării

este condiţionată de o fază prealabilă, ANALIZA, care 
extrage din texte toate elementele informaţionale care 
pot fi necesare unui beneficiar. Acestea sunt exprimate 
cu ajutorul unor cuvinte cheie, semnificative pentru 
conţinutul publicaţiei, care la rândul lor sunt transpuse 
într-un lexic documentar codificat ce va permite 
stocarea şi comunicarea informaţiei. Indexarea, ca 
proces „se efectuează în trei etape care, în practică, au 
tendinţa să se suprapună:
	 examinarea documentului şi definirea 

subiectului său;
	 identificarea şi selectarea noţiunilor 

esenţiale ale subiectului;
	 exprimarea noţiunilor în termeni de 

indexare. (2)
Cei patru factori antrenaţi în procesul de indexare 

sunt: documentul primar, purtător de informaţie; 
un document secundar care descrie şi identifică 
documentul primar prin caracteristicile sale externe 
şi prin conţinut; bibliotecarul care realizează 
indexarea; potenţialul beneficiar al informaţiei.

Precizia şi pertinenţa sunt cele două principii care 
guvernează etapa de examinare a documentului.

Analiza atentă şi detaliată a conţinutului 
documentului de indexat este o operaţie de a 
cărei exactitate depinde în măsură decisivă reuşita 
indexării. Diseminarea informaţiei şi identificarea 
corectă a subiectului este cheia reuşitei în 
optimizarea accesului beneficiarului informaţiei. 
O carte greşit caracterizată poate fi o carte pierdută 
pentru utilizator. 

Înţelegerea completă a documentului presupune 
cunoaşterea conţinutului. Parcurgerea integrală 
a textului nu este posibilă şi adesea nici necesară. 
Totuşi, indexatorul trebuie să se asigure că nu a 
neglijat nicio informaţie utilă acordând pentru 
aceasta atenţie sporită următoarelor elemente:
	 titlul;
	 rezumatul (dacă există);
	 introducerea (prefaţa, cuvânt înainte), 

începutul capitolelor şi paragrafelor, concluziile 
(postfaţa, aparatul critic);
	 cuvintele sau grupurile de cuvinte subliniate 

sau evidenţiate în text printr-o grafie deosebită;
	 bibliografia.

Mia Băraru
bibliotecar, Biblioteca 

„V.A. Urechia”
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Activitatea de indexare se realizează cu cartea 

în faţă. Textul propriu-zis al cărţii trebuie parcurs 
în diagonală pentru a desprinde liniile directoare 
urmărite de autor, mai ales atunci când nu există 
prefaţă, postfaţă sau cuprins sau dacă lucrarea 
aparţine unui domeniu de specialitate nefamiliar 
bibliotecarului indexator. Aşadar, analiza distinge 
o informaţie principală (subiectul sau subiectele 
tratate) şi informaţii complementare care încadrează 
subiectul în limite geografice şi cronologice, 
evidenţiază punctul de vedere al autorului sau 
precizează forma şi limba textului. Dacă analiza 
lucrării în ansamblu nu oferă suficiente informaţii 
pentru o indexare precisă sau dacă indexatorul nu 
are cunoştinţe temeinice în domeniul de indexat 
este absolut necesar să consulte materialele de 
referinţă – enciclopedii, dicţionare de specialitate 
şi, cu discernământ, să utilizeze internetul după ce 
se asigură de calitatea surselor.

Pentru o analiză conceptuală eficientă, 
indexatorul trebuie să cunoască atât ceea ce tratează 
documentul, adică să aibă o anumită înţelegere a 
subiectului tratat, cât şi o bună cunoaştere a nevoilor 
utilizatorilor sistemului. Într-o bibliotecă publică 
judeţeană, cu un fond enciclopedic care trebuie să 
satisfacă cererile de lectură ale tuturor categoriilor 
de vârstă şi a unei mari diversităţi de profesii 
şi ocupaţii este foarte important ca procesul de 
indexare să ţină întotdeauna cont de adresabilitatea 
lucrării şi calitatea beneficiarului. 

„Mediator între document şi cititor, bibliotecarul 
trebuie să creeze condiţiile unei comunicări 
eficiente.” (3)

O bună comunicare înseamnă o calitate 
superioară a indexării pentru că de ea depinde 
fiabilitatea regăsirii informaţiei. Calitatea şi coerenţa 
indexării depind de:

1. competenţa indexatorului (cultură generală, 
cunoştinţe profesionale temeinice, experienţă;

2. calitatea instrumentelor de indexare.
În condiţii de optim profesional, specificitatea 

termenilor de indexare atribuiţi unui document şi 
exaustivitatea indexării nu trebuie să difere de la 
un indexator la altul. „Obiectivitatea indexatorului 
este un factor necesar pentru realizarea coerenţei 
indexării, cu atât mai mult cu cât funcţionarea 
sistemului de indexare este inevitabil influenţată de 
un raţionament subiectiv...” (4)

Indexatorul trebuie să cunoască atât domeniul 
corespunzător documentelor pe care le analizează, 
terminologia de specialitate, cât şi structura şi 
tehnologia de utilizare a limbajului de indexare 

specific sistemului. Colaborarea dintre indexatori 
şi utilizatori favorizează eliminarea riscurilor unor 
regăsiri nepertinente.

Calitatea instrumentelor este o componentă 
decisivă în realizarea calitativă a indexării. Este 
de apreciat efortul depus de Biblioteca Naţională 
a României iniţiatoarea proiectului de traducere 
şi adaptare a tezaurului francez RAMEAU şi a 
întregului grup de lucru constituit din specialişti 
ai bibliotecilor judeţene şi universitare, pentru 
furnizarea unui instrument ştiinţific eficient 
menit să îmbunătăţească activitatea de prelucrare 
a resurselor şi să asigure o mai mare uniformitate 
indexării.

Măsura în care se realizează calitatea indexării 
este oferită de calculul coeficienţilor de regăsire şi 
de pertinenţă.

Nu în ultimul rând, utilizatorii vor resimţi 
pozitiv avantajele folosirii tezaurelor în activitatea 
de indexare, dacă şi programele pe calculator sunt 
capabile:
	 să genereze, ori de câte ori se face o trimitere, 

trimiterea reciprocă (ex.: UP→Vezi, TA, TG, TS);
	 să ofere posibilităţi multiple de afişaj (ex.: 

alfabetic, ierarhic);
	 să asigure viteză de navigare printre ierarhii.
O casă a cărţii, indiferent cât de mare ar fi colecţia 

sa de documente-tezaur deschis al cunoştinţelor 
omeneşti, pentru a îndeplini cu adevărat rolul 
de bibliotecă, trebuie ca aceste documente să fie 
identificate, dezvăluite şi consultate cu uşurinţă. 
De aici, s-a născut şi prima condiţie a existenţei 
bibliotecarului, a unei persoane anume pregătite 
profesional şi înzestrată cu capacităţi intelectuale 
distinctive, capabile să transforme documentul 
depozitat în document consultabil.

Note:
1. Richter, Brigitte. Ghid de biblioteconomie. 

Bucureşti: Grafoart, 1995, p. 63
2. STAS 12598-87: Metode de analiză a 

documentelor, de determinare a conţinutului lor 
şi de selectare a termenilor de indexare. Bucureşti: 
Institutul Român de Standardizare, 1987, p. 2

3. Zecheru, Mihaela. Catalogul alfabetic pe 
subiecte. În: 100 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii 
„V.A. Urechia” Galaţi. Galaţi: Biblioteca „V.A. 
Urechia”, 1991, p. 125

4. STAS 12598-87: Metode de analiză a 
documentelor, de determinare a conţinutului lor 
şi de selectare a termenilor de indexare. Bucureşti: 
Institutul Român de Standardizare, 1987, p.4
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Biblioteca trebuie 
să aibă o politică 

şi un plan strategic care 
să definească misiunea ei, 
obiectivele, priorităţile şi 
serviciile, să excludă pe 
cât posibil constrângerile 
şi obstacolele în difuzarea 
serviciilor şi produselor de 
bibliotecă.

Prin urmare, factorii 
relevanţi de decizie de 
la toate nivelurile şi 

comunitatea bibliotecară trebuie să stabilească 
şi să finanţeze adecvat bibliotecile şi sistemele 
de bibliotecă pentru ca acestea să ofere servicii 
cât mai complete, complexe şi eficiente.

În Constituţia României Art. 33 se face referire la 
accesul la cultură după cum urmează:

•	 Accesul la cultură este garantat în condiţiile 
legii;

•	 Libertatea persoanei de a-şi dezvolta 
spiritualitatea şi de a accede la valorile 
culturii naţionale şi universale nu poate fi 
îngrădită;

•	 Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii 
spirituale, sprijinirea culturii naţionale, 
stimularea artelor, protejarea şi conservarea 
moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii 
contemporane, promovarea valorilor cul-
turale şi artistice ale României.

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice 
informaţie de interes public este definit şi prin Legea 
544/12 oct. 2001 în art. (1), iar art. (2), alin. (b) din 
aceeaşi lege arată că, prin informaţie de interes 
public, se înţelege orice informaţie care priveşte 
activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi 
sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de 
forma sau modul de exprimare a informaţiei. 

Facilitatea accesului tuturor în sistemele de 
educaţie şi de formare spre lumea largă a fost 
evidenţiată în indicatorii pentru educaţie continuă 
în Europa, la întrunirea Consiliului Europei de 

Constrângeri şi obstacole în politica 
de distribuţie a serviciilor de bibliotecă

la Lisabona din martie 2000 care a prefigurat 
scopurile strategice pentru Europa până în 2010 
regăsite în Aria B-Acces şi participare cu două 
componente :

•	 Acces la educaţie;
•	 Participare la educaţia continuă.

Obiectivele strategice definite în documentele 
elaborate cu ocazia acestei întruniri sunt menite să 
influenţeze dezvoltarea sistemelor de educaţie şi de 
formare din Europa. 

Politica de distribuţie a bibliotecilor se referă 
în principal la anumite facilităţi (amplasamentul, 
mobilierul, microclimatul, atitudinea personalului 
etc...)  pe care acestea ar trebui să le ofere utilizatorilor 
pentru a-i stimula să apeleze la serviciile prestate în 
cadrul acestora.

Retoric, punem următoarele întrebări pentru 
a evidenţia factorii care influenţează politica de 
distribuţie în bibliotecă:

- Prezentarea ofertei are loc într-o ambianţă 
atrăgătoare?

- Bibliotecarul este cel indicat pentru a deservi 
serviciul public ?

Constrângerile împiedică promovarea valorilor 
esenţiale şi ele pot fi formale şi informale. 
Practic, oamenii îşi impun aceste constrângeri 
sub formă de ritualuri, convenţii, adică instituţii, 
unele sunt formale ca: reguli şi norme juridice, 
drepturi de proprietate, drepturi şi responsabilităţi 
individuale,  altele sunt informale (nescrise) 
sub forma codurilor de conduită, normelor 
comportamentale, convenţii etc.

Regulile formale completează şi cresc eficacitatea 
constrângerilor informale. Acestea pot fi de natură 
politică, juridică, economică şi contractuală, în 
vârful lor se află regulile constituţionale, iar la bază 
statutele şi instrucţiunile de aplicare a legilor.   

Constrângerile informale sunt evidenţiate dacă 
avem răspunsurile întrebărilor:

- Dacă informaţia este preluată de activul social 
şi cum?

- Dacă intervine filtrul cultural în receptarea şi 
prelucrarea informaţiei noi şi cum? 

Cornelia Spiridonescu
bibliotecar, Biblioteca 

Universității 
„Dunărea de Jos”
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Întâlnim în practică o varietate de constrângeri. 
Considerăm că sunt mai evidente următoarele:

- constrângeri de natură instituţională, care sunt 
legate de statutul bibliotecii, de poziţia ocupată 
de aceasta în cadrul ierarhiei instituţionale şi sub 
raport teritorial, geografic, de secretul anumitor 
surse;

- constrângeri de natură tehnică, precum ar 
fi decalajul între achiziţia şi tratarea informaţiei, 
absenţa echipamentelor şi/sau a personalului, 
necunoaşterea unor forme şi modalităţi de difuzare 
a informaţiilor care limitează cantitatea şi calitatea 
serviciilor şi produselor de bibliotecă;

- constrângeri de natură financiară, care limitează 
satisfacerea nevoilor de informare ale utilizatorilor, 
biblioteca fiind obligată să ofere servicii şi produse 
standard, nepersonalizate;

- constrângeri legate de unele lacune de 
gestiune, cum ar fi lipsa de contact sau ineficientul 
contact dintre bibliotecă şi utilizator, absenţa unei 
activităţi de promovare a serviciilor şi produselor, 
concentrarea atenţiei asupra serviciilor şi produselor 
„tradiţionale” care pot fi anacronice nevoilor reale 
ale utilizatorilor;

- constrângeri datorate diversităţii nevoilor de 
informare ale utilizatorilor sau preferinţelor pentru 
anumite moduri de comunicare a informaţiilor, 
ambiguităţilor, exigenţelor şi a criteriilor de 
satisfacţie, necunoaşterii de către aceştia a 
activităţilor de informare şi posibilităţilor reale ale 
bibliotecii.

Pentru a controla, a reduce sau chiar a elimina 
aceste constrângeri şi dificultăţi de difuzare a 
serviciilor şi produselor de bibliotecă sau pentru 
a reduce perioada de timp în care operează aceste 
constrângeri, este necesară o gestiune dinamică şi 
inteligentă a lor.   

Sunt multe obstacole care-i opresc pe oameni să 
utilizeze biblioteca, nu toate pot fi eliminate de către 
personalul bibliotecii, aceştia trebuie să gândească 
mereu creativ la ceea ce pot face pentru a reduce sau 
elimina obstacolele.

Promovarea serviciilor de bibliotecă este 
afectată şi de marile obstacole culturale şi juridice 
care îngreunează difuzarea informaţiilor prin 
intermediul bibliotecilor, acestea sunt abordate 
în comunicări cu privire la dreptul la cunoaştere 
al cetăţenilor noştri, pentru ca vastul patrimoniu 
al bibliotecilor să devină mai accesibil publicului 
activ.

Biblioteca şi serviciile de informare trebuie să 
includă pregătirea de servicii pentru toate tipurile 
de utilizatori ai bibliotecii. Este necesar să se acorde 
o atenţie specială grupurilor cu dizabilităţi sau 
cele marginalizate în societăţi culturale diverse: 
persoane cu handicap (nevăzători), muncitori 
imigranţi, rezidenţi cu permis de şedere temporară, 
minorităţi, cei care solicită azil politic, comunităţile 
indigene.

Declaraţia universală UNESCO privind 
Diversitatea Culturală, 2001, arată că „Respectul 
pentru varietatea de culturi, toleranţă, dialog şi 
cooperare într-un climat de încredere reciprocă şi 
înţelegere sunt printre garanţiile cele mai bune de 
pace şi securitate internaţională”.    

Concluzionăm că în societatea noastră modernă, 
relaţiile publice în bibliotecă cunosc o nouă structură 
ca urmare a modificărilor survenite în activitatea şi 
în funcţiile fiecărui tip de bibliotecă.

În vederea minimizării constrângerilor şi 
a obstacolelor în bibliotecă trebuie să luăm în 
consideraţie următoarele:

- biblioteca trebuie să fie considerată un spaţiu 
„comunicaţional şi informaţional concentrat”, de 
aceea, serviciile de bibliotecă au obligaţia să aplice 
principiile fundamentale de libertate şi echitate în 
ceea ce priveşte accesul la informaţie şi cunoaştere 
exhaustivă, să lucreze pentru dialogul intercultural 
şi cetăţenia activă;

- bliotecarii sunt factori decizionali în politica 
de distribuţie a serviciilor de bibliotecă, sunt cei 
care trebuie să răspundă unor cerinţe diversificate 
ale unui public numeros şi exigent care doreşte să 
înveţe, să se cultive sau să-şi petreacă în mod util şi 
plăcut timpul.
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Din 1961, mo -
mentul apa-

riţiei primelor prin-
cipii de catalogare 
(Declaraţia de prin-
cipii de la Paris), 
preocupările cataloga-
torilor s-au îndreptat 
constant către îndepli-
nirea obiec tivului 
primordial pe care îl 
are orice bibliotecă: 
acela de a asigura 
utilizatorilor accesul la 
informaţie prin crearea 

unor instrumente cât mai competitive, respectiv a 
cataloagelor performante de bibliotecă.

Odată cu evoluţia tehnologiei şi cu apariţia 
programelor şi a sistemelor în mediu electronic, 
evoluţia regulilor de catalogare s-a realizat în 
concordanţă cu diversificarea tipurilor de materiale 
şi a informaţiilor înmagazinate în colecţiile 
bibliotecilor, precum şi a suporturilor pe care 
acestea sunt stocate.

Dezvoltarea concepţiilor internaţionale de 
catalogare în condiţiile informatizării au condus 
la crearea unor viziuni noi asupra funcţiilor pe 
care trebuie să le îndeplinească înregistrările 
bibliografice, creând premisele apariţiei mode-
lelor conceptuale: FRBR, FRAD, FRSAD, 
dezvoltate şi publicate de IFLA în perioada 1992-
2011.

Primul model al familiei, FRBR (Cerinţe 
Funcţionale pentru Înregistrările Bibliografice), 
este un model conceptual dezvoltat de un grup 
de studiu al IFLA în perioada 1992-1997, al cărui 
raport a fost publicat pentru prima oară în 1998. În 
urma amendamentelor aduse de grupul de lucru 
între 1998 şi 2008, în februarie 2009 a fost publicată 
varianta revizuită a acestuia.

În FRBR universul bibliografic este conceput prin 
prisma entităţilor, cărora le sunt asociate anumite 

Modelele conceptuale 
în catalogare : Familia FR

atribute şi între care se stabilesc legături numite 
relaţii. Entităţile abordate în FRBR sunt grupate în 
trei categorii:

1. Entităţile din grupa 1 (bibliografice): lucrare, 
expresie, manifestare, exemplar;

2. Entităţile din grupa 2 (nominative – 
reprezintă responsabilitatea intelectuală): persoană, 
colectivitate;

3. Entităţile din grupa 3 (servesc drept subiecte 
pentru lucrări): concept, obiect, eveniment, loc.

Modelul FRBR se referă numai la înregistrările 
bibliografice şi la legăturile dintre ele. IFLA a căutat 
să-şi extindă eforturile asupra tuturor informaţiilor 
conţinute într-un catalog de bibliotecă, incluzând 
referinţe asupra datelor de autoritate. FRANAR, 
grupul de lucru al IFLA privind cerinţele funcţionale 
şi numerotarea înregistrărilor de autoritate, înfiinţat 
în 1999 de către diviziunea „Control bibliografic” şi 
programul UBCIM (Control bibliografic universal 
şi MARC internaţional), cu misiunea de a stabili/
cerceta conţinutul datelor de autoritate, a extins 
modelul FRBR asupra acestora, dezvoltând FRAD 
(Cerinţe Funcţionale pentru Datele de Autoritate), 
publicat în 2009.

Acest model conceptual a fost elaborat pentru 
entităţile întâlnite în înregistrările de autoritate 
- datele de autoritate (puncte de acces controlate 
conţinând forme autorizate şi variante de formă 
stabilite de catalogatori pentru a identifica o 
entitate).

Entităţile descrise în FRAD sunt în mare parte 
cele întâlnite în FRBR, la care se adaugă entităţi 
definite în GARR (Ghidul pentru Înregistrările 
şi Referinţele de Autoritate). În cadrul entităţilor 
reprezentând responsabilitatea intelectuală este 
introdusă, ca noutate, familia. Apar o serie de 
entităţi specifice înregistrărilor de autoritate: nume, 
identificator, punct de acces controlat, reguli, 
agenţie.

FRAD nu a abordat anumite aspecte referitoare 
la înregistrările de autoritate pentru subiect. 
Având în vedere acest lucru, în anul 2005 a fost 

Violeta Moraru
şef  serviciu Dezvoltarea, 

evidența şi prelucrarea colecțiilor,
Biblioteca „V.A. Urechia”
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creat Grupul de lucru IFLA privind Cerinţele 
Funcţionale pentru Înregistrările de Autoritate 
Subiect – FRSAR, cu rolul de a  investiga şi de a 
trata utilizarea directă şi indirectă a datelor de 
autoritate referitoare la subiect. Acesta a creat 
FRSAD – Cerinţe Funcţionale pentru Datele de 
Autoritate Subiect, publicat în iunie 2010.

În FRSAD au fost alese ca denumiri ale 
entităţilor termeni latini, neutri din punct de vedere 
cultural şi care nu necesită traducere: thema – o 
entitate utilizată ca subiect în lucrare – şi nomen 
– orice semn sau secvenţă de semne (caractere 
alfanumerice, simboluri, sunet etc.) sub care o temă 
este cunoscută. O thema are unul sau mai multe 
nomen, iar un nomen se poate referi la mai mult de 
o thema.

De remarcat este legătura primelor două modele 
ale familiei cu cel de-al treilea (fig. 1): în general, 
orice entitate bibliografică definită în FRBR şi/sau 
FRAD poate deveni un tip de thema, deci poate 
reprezenta subiect pentru o lucrare. Orice lucrare 
are ca subiect o temă. Persoana, colectivitatea sau 
familia, locul, obiectul, conceptul sau evenimentul 
pot reprezenta teme pentru lucrare, deci lucrarea 
are ca subiect temele definite prin entităţile 
respective. Însăşi lucrarea poate reprezenta 
subiectul altei lucrări, deci poate fi thema pentru 
aceasta.

Apariţia FRBR a reprezentat un moment 
deosebit de important în domeniul catalogării 
şi a influenţat toate normele din această sferă 
concepute ulterior, constituind totodată punctul de 
plecare al următoarelor două modele conceptuale: 
FRAD şi FRSAD. Se poate afirma, fără îndoială, că 
familia de cerinţe funcţionale, prin cele trei modele 
elaborate de grupurile profesionale de lucru ale 
IFLA, a determinat crearea unei viziuni noi asupra 
obiectului catalogării, în special asupra funcţiilor 
înregistrărilor bibliografice şi de autoritate.

Bibliografie:
1. FUNCTIONAL Requirements for Authority 

Data: Final Report, 2009. Disponibil la: http://www.
ifla.org/publications/functional-requirements-for-
authority-data. Data: [2012/03/10]

2. FUNCTIONAL Requirements for 
Bibliographic Records: Final Report, 2009. 
Disponibil la: http://www.ifla.org/files/cataloguing/
frbr/frbr_2008.pdf. Data: [2011/08/20

3. FUNCTIONAL Requirements for Subject 
Authority Data: Final Report, 2010. Disponibil 
la: http://www.ifla.org/files/classification-and-
indexing/functional-requirements-for-subject-
authority-data/frsad-final-report.pdf.Data: 
[2012/03/10]

Fig. 1
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Biblioteca „V.A. Ure chia” 
a câştigat un proiect 

de curând la ultima sesiune de 
proiecte organizată şi finanţată 
de Fundaţia IREX, în cadrul 
Concursului „Instruieşte-ţi co-
munitatea”. Tema anunţată 
de către IREX pentru această 
sesiune a fost Educaţie pentru 
viaţa cotidiană. Suma acordată 
Bibliotecii pentru implementarea 
proiectului este de 1500 de dolari, 
iar perioada de implementare 
este de şase luni.

Biblioteca „V.A. Urechia” a implementat de la sfârşitul 
anului 2011 un nou serviciu în cadrul paletei de servicii 
şi anume: formarea utilizatorilor. Primul curs care se 
desfăşoară gratuit în cadrul Centrului de Formare al 
Bibliotecii (dotat prin Programul Biblionet) este destinat 
persoanelor de peste 50 ani, care doresc să se iniţieze în 
utilizarea calculatorului şi a Internetului. Până acum au 
absolvit aceste cursuri 100 de utilizatori.

O altă categorie de persoane care are nevoie de 
instruire este categoria şomerilor. La nivelul judeţului 
Galaţi, rata şomajului este, în luna decembrie, 7,25 % 
(conform statisticii ANOFM), în creştere faţă de lunile 
precedente, iar cei care reuşesc să se încadreze ulterior în 
câmpul muncii sunt foarte puţini. În general, şomerii nu 
au o cultură a reorientării profesionale spre deschiderea 
unei mici afaceri, din lipsa unei educaţii antreprenoriale. 
Comunitatea vizată a proiectului/cursului o reprezintă 
şomerii înregistraţi la AJOFM Galaţi, care doresc să se 
iniţieze în noţiuni introductive despre antreprenoriat. 
Marea majoritate urmează un curs de operare pe 
calculator sau de practicare a unei meserii. Din păcate, 
se opresc aici. Sustenabilitatea investiţiei făcută în ei nu 
este deplină fără oportunitatea de a şti că pot fi şi patroni, 
nu doar simpli angajaţi. Pentru aceasta s-a încheiat un 
protocol de colaborare cu această instituţie.

În urma solicitărilor adresate de către utilizatori la 
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi şi în urma analizei 
propunerilor de achiziţie s-a observat nevoia de informare 
şi instruire în dobândirea de abilităţi şi competenţe pentru 
a deschide o mică afacere (a deveni întreprinzător).

Pentru reintegrarea în muncă a şomerilor, Biblioteca 
a contactat AJOFM Galați, de la care a obţinut informaţii 
despre interesul şomerilor pentru a învăţa ce paşi trebuie 
parcurşi pentru derularea procedurii de înfiinţare a 
unei mici afaceri. Interesul este de ambele părţi. Pe de 
o parte administraţia doreşte ca şomerii să participe la 

Businessmanul din noi – proiect câştigător la 
Concursul „Instruieşte-ţi comunitatea”

cursuri care să le asigure sustenabilitatea după ieşirea 
din perioada de şomaj. Pe de altă parte, şomerii caută o 
soluţie de a învăţa.

Scopul general al proiectului/cursului este să ofere 
comunităţii oportunitatea de a dezvolta competenţe 
legate de antreprenoriat, utile pentru deschiderea, 
administrarea şi închiderea unei afaceri. În acest 
scop biblioteca va organiza 3 serii de curs cu câte 10 
participanţi selectaţi dintre şomerii din Galaţi. 

Obiectivele organizării programului de instruire 
sunt: 

•	 Dezvoltarea şi perfecţionarea unui curs pentru 
formarea competenţelor de bază privind deschiderea 
unei organizaţii cu scop lucrativ în regim privat;

•	 Livrarea cursului pentru 3 serii a câte 10 
persoane selectate dintre şomerii din oraşul Galaţi;

•	 Dezvoltarea portofoliului de cursuri al 
Centrului de Formare al Bibliotecii Judeţene prin 
includerea în oferta bibliotecii a cursului de alfabetizare 
antreprenorială pentru adulţi.

Cursul îşi propune să transmită competenţele de 
bază specifice educaţiei antreprenoriale în asociere cu 
practica necesară. 30 de şomeri vor avea ocazia să fie 
primii dintr-o serie mult mai mare, care să aibă suportul 
necesar pentru luarea unei decizii importante.

Furnizarea unui curs specializat, în acest sens, se 
alătură celorlalte servicii specifice de informare şi 
asistenţă specializată organizată individual. Cursul 
furnizat de către bibliotecă, în spaţiul bibliotecii, de 
către un formator specializat asistat de bibliotecari, 
reprezintă o scoatere din contextul, încă formal, al 
învăţământului oferit prin sursele alternative oferite 
de instituţiile statului. În plus, cursul beneficiază de 
imersarea controlată de către bibliotecar a beneficiarilor 
în sursele de informare şi instrumentele specifice care-i 
înconjoară, în bibliotecă.

Cursul în sine este o etapă în procesul de eradicare 
a şomajului. Prin natura sa este o continuare a unui 
proces social iniţiat de stat. Dincolo de finele proiectului, 
cursul poate deveni un serviciu oferit constant tuturor 
categoriilor de utilizatori, nu doar pentru şomeri. 
Numărul celor care îşi închid astăzi afacerile este destul 
de mare. Cursul poate preveni şi chiar scădea rata 
abandonului activităţilor care implică întreprinderea.

De asemenea, colaborarea Bibliotecii Judeţene 
cu formatori în această specialitate poate conduce la 
extinderea serviciilor specifice de bibliotecă în sensul 
perfecţionării bibliotecarului de business în înţelesul 
anglo-saxon al termenului din biblioteconomia 
internaţională.

Titina Dediu
bibliotecar, Biblioteca 

„V.A. Urechia”
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Salonul literar „Axis 
Libri”, ajuns deja în 

al treilea an de activitate, 
şi-a urmat cursul de fiecare 
joi şi a adus în atenţia 
publicului gălăţean noi apa-
riţii editoriale gălăţene şi 
naţionale. 

În ediţia de joi 16 
februarie au fost lansate 
volumele „Anonimul gălă-
ţean”, autor a.g. secară şi 
„Hotel în Atlantida”, autor 

Andrei Velea. Seara a debutat cu un moment artistic 
dedicat Anului Caragiale, în interpretarea actorilor 
de la Teatrul Dramatic „Fani Tardini”: Grig Dristaru, 
Stelian Stancu, Dan Căpăţână şi Vlad Vasiliu. Aşa 
cum ne-am obişnuit deja cu formatul salonului 
literar, directorul Bibliotecii, Zanfir Ilie, a prezentat 
cv-ul biobliografic al fiecărui autor şi a predat ştafeta 
moderatorului, Theodor Parapiru. Acesta a făcut mai 
întâi o scurtă trecere în revistă a celor două volume, 
dând apoi cuvântul bibliotecarelor Leonica Roman 
şi Violeta Opaiţ care au prezentat recenziile celor 
două cărţi. Despre autori şi cele două volume au 
mai vorbit scriitorii Speranţa Miron, Alina Cheşcă 
şi Dan Plăeşu. Zanfir Ilie, Directorul Bibliotecii 
a oferit, ca de fiecare dată, diplome de participare 
celor doi autori şi o diplomă aniversară istoricului 
Dinu C. Giurescu la împlinirea a 85 de ani de la 
naştere, în semn de recunoştinţă pentru întreaga 
sa activitate şi pentru generoasa donaţie de carte 
făcută Bibliotecii 
„V.A. Urechia” la 
finele anului 2011. 
Seara s-a încheiat cu 
nelipsita şedinţă de 
autografe.

Lansarea din 23 
februarie a fost din 
nou una specială care 
a făcut sala de lectură 
iarăşi neîncăpătoare 
pentru toţi gălăţenii 
dornici să participe 
la eveniment. Des-

Salonul Literar „Axis Libri” 

Silvia Matei
şef serviciu Săli de lectură
Biblioteca „V.A. Urechia”

chiderea a fost făcută cu un microrecital muzical 
susţinut de artiştii Teatrului Muzical „Nae Leonard”. 
Evenimentul a fost dedicat lansării a trei cărţi. Este 
vorba de romanul autobiografic „Memoria lui 
Femios”, semnat de Sterian Vicol, apărut la editura 
Timpul în 2011, volumul de proză „Procuror în 
provincie”, apărut la editura Pax Aura Mundi în 
2011, autor Ana Călin Almăşanu şi studiul lui Ionel 
Necula pe marginea publicisticii lui Eminescu, 
apărut sub titlul „Eminescu în tentaţii metafizice”, 
la Editura Rafet, în 2012. Recenziile cărţilor au 
fost făcute, din partea Bibliotecii „V.A. Urechia”, de 
Mihaela Bute, Camelia Găvănescu şi Simona Felea. 
Au avut intervenţii pe marginea operelor, scriitorii: 
Gheorghe Gurău, Alina Cheşcă, Dan Plăeşu, Ion 
Manea, Maximilian Popescu şi alţii. Întâlnirea s-a 
încheiat ca de obicei cu oferirea diplomelor de 
participare şi sesiunea de autografe.

În ediţia specială din 24 februarie a fost lansat 
volumul „Combinatul Siderurgic Galaţi”, autor prof. 

Elena Stela Marinescu şi ing. Nicolae 
Aurel Constantin Marinescu.  Mode-
ratorii acestei întâlniri speciale au 
fost Ştefan Prică şi Zanfir Ilie. În sală 
au fost prezenţi ca invitaţi, specialişti 
ai siderurgiei gălăţene. Volumul are 
la bază Lucrarea pentru gradul I, 
specialitatea istorie, autor prof. Elena 
Stela Marinescu şi este un istoric al 
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Combinatului Siderurgic 
din Galaţi de la început 
(1962) şi până în anul 
1982, revizuită şi adăugită 
de ing. Nicolae Aurel 
Constantin Marinescu, la 
aniversarea a 50 de ani de 
activitate.  

Ediţia din 15 martie 
a fost una bogată în 
evenimente, fiind 
lansate nu mai puţin 
de patru cărţi, trei ale 
criticului literar Theodor 
Codreanu, venit de pe 
meleaguri moldave şi una de versuri, ce se 
doreşte a fi o antologie a operei cunoscutului 
poet gălăţean, Viorel Dinescu. Theodor 
Codreanu ne-a adus în atenţie cea de-a şaptea 
ediţie a lucrării „Eminescu în captivitatea 
nebuniei”, care este o revizuire biografică a 
ultimilor şase ani din viaţa lui Eminescu şi 
apare la Editura  Universul din Chişinău, în 2011, 
„Valori din două veacuri”, apărută la editura Axis 
Libri în 2012 şi monografia „În oglinzile lui Victor 
Teleucă”, apărută la editura Universul din Chişinău, 
în 2012. Recenziile cărţilor au fost prezentate 
ca de obicei de bibliotecarele instituţiei gazdă: 
Letiţia Buruiană, Violeta Opaiţ, Ioana Chicu, Iulia 
Băncilă şi Simona Felea. Viorel Dinescu ne prezintă 
volumul de versuri „Dimensiunea ascunsă”, ce se 
vrea a fi o ediţie critică realizată de Viorel Dinescu, 
cu o prefaţă de acad. Mihai Cimpoi şi postfaţă 
de Theodor Codreanu. Volumul apare la editura 
Princeps Edit, în 2011. Atmosfera a fost destinsă 
încă din deschiderea salonului literar de către tinerii 
actori de la Şcoala de Arte, care au prezentat în regia 
actorului Grig Dristaru, piesa de teatru Five o’ clock 

a inegalabilului prozator Ion Luca Caragiale. Au 
luat cuvântul apreciind operele prezentate, scriitori 
binecunoscuţi ai Galaţiului precum Sterian Vicol, 
Dumitru Tiutiuca, Apostol Gurău, Ghiţă Nazare, 
Ion Manea sau Dan Plăeşu.

Joi 22 martie, sala de lectură Mihai Eminescu a 
fost neîncăpătoare pentru numărul mare de invitaţi 
care au ţinut să fie alături de cei doi autori care şi-au 
lansat lucrările. Este vorba de Constantin Trandafir 
şi lucrarea sa „Cititul prozei, de la 1960 până azi”, 
apărută la Cluj-Napoca, editura Dacia XXI, în 2011 şi 

Mihai Androne cu lucrarea 
filozofică „Jean Calvin – 
providenţa, predestinarea şi 
estetica simbolului religios”, 
apărută la Iaşi, la Editura 
Institutul european în 2011.

Recenziile lucrărilor 
au fost făcute de  Dorina 
Bălan, Titela Trif, Florica 
Şerban şi Andrei Parapiru. 
Scriitorii Sterian Vicol, 
Dan Plăeşu, Constantin 
Vremuleţ şi profesorii 

Dumitru Tiutiuca, Viorel Rotilă, Ivan Ivlampie 
au făcut referiri pertinente la opera şi activitatea 
literară a celor doi autori.

Întâlnirea din 29 martie i-a avut ca protagonişti 
pe Maximilian Popescu-Vella, un fidel participant 
la saloanele literare, cu volumul de proză „A şaptea 
poartă”, apărut la editura Axis libri în 2011 şi 
lucrarea dedicată marilor enigme egiptene, cu titlul 
„Marea piramidă a lui Osiris, stăpânul platoului 
Ghiza”, autori Costel Daniel Marcu şi Filuş Julea.

Întâlnirea de joi 5 aprilie a fost una de excepţie 
pentru lumea culturală gălăţeană datorită prezenţei în 
cadrul salonului literar a istoricului,  doctor în ştiinţe 
istorice şi vicepreşedinte al Academiei Române, Dan 
Berindei, „un senior al cercetării istorice”, după cum 
îl numea în deschidere moderatorul salonului, prof. 
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Theodor Parapiru. Dan Berindei 
a prezentat publicului gălăţean 
atât lucrările proprii: „În mijlocul 
cetăţii” şi „Românii între trecut 
şi viitor” cât şi volumele 12, 13 
şi 14 din „Jurnalul politic al lui 
Ioan Hudiţă. Dan Berindei are 
meritul de a scoate în lumina 
tiparului o bună parte din acest 
jurnal, semnând totodată studiul 
introductiv şi notele pentru 
fiecare volum. Recenziile lucrărilor au fost 
realizate, ca de obicei, de bibliotecarii din 
cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia”. Despre 
volumele „În mijlocul cetăţii” şi „Românii 
între trecut şi viitor” a vorbit Mia Băraru,  iar 
despre „Jurnalul politic vol. 12-14”, au vorbit 
Spiridon Dafinoiu şi Silvia Matei.

Cel de-al doilea oaspete al salonului 
literar „Axis Libri”, scriitorul Constantin 
Fântâneru s-a prezentat cu două lucrări: 
„Poezia lui Lucian Blaga şi gândirea mitică” 
şi două volume din „Jurnale”. Recenziile acestor cărţi 
au fost făcute de Catrina Căluian şi Maricica Târâlă-
Sava. Editurile la care au apărut lucrările lansate, au 
fost reprezentate de Lucian Pricop, director Editura 
Comunicare.ro şi Valentin Ajder, director Editura 
Eikon. O interesantă şi documentată trecere în revistă 
asupra arborelui genealogic al academicianului 
prezent la Galaţi a făcut Radu Moţoc, care a subliniat 
printre altele prezenţa în familia Berindei a nu mai 
puţin de 3 arhitecţi de valoare ai României care 
au lăsat posterităţii peste 20 de clădiri importante 
din Bucureşti. Prelegerea despre trecutul şi viitorul 
românilor ţinută de academician la această întâlnire 
a subliniat câteva dintre aspectele sociale, politice 

şi istorice care guvernează existenţa românilor şi 
„identitatea noastră în Europa”. Academicianul Dan 
Berindei a răspuns şi la o serie de întrebări venite de 
la invitaţii prezenţi la salon precum Ghiţă Nazare, 
Tudose Tatu sau Dumitru Tiutiuca.

Scriitorul Ion Grosu i-a dedicat istoricului poezia 
„Un cartier liniştit”, după care a destins atmosfera, 
aşa cum ne-a obişnuit, cu câteva catrene umoristice. 
Moderatorul Theodor Parapiru a  încheiat această 
seară subliniind că punctul cheie al întâlnirii a fost 
„globalizarea”.

Joia Mare (12 aprilie) i-a avut ca protagonişti 
ai întâlnirii pe Dan Căpruciu cu volumele 
„Sonatele sonete” şi „Orfan de soacră”, Ion Avram 

Dunăreanu cu volumul de poezii 
„Transcendenţe prin geneze” 
şi Rareş Strat cu voumul de 
proză „Între Dionys şi Afrodita”. 
Prezentările au fost făcute de 
Daniela Pruteanu, Titina Dediu, 
Paula Balhui şi Mihaela Pavel.

Întâlnirea din 19 aprilie a fost 
dedicată scriitorilor Mariana 
Solomon Lazanu, Coriolan 
Păunescu şi Ionel Jecu. Maria 

Solomon Lazanu ne-a prezentat volumul de versuri 
„Caisul din vis”, Coriolan Păunescu „Aleargă cu 
mine” şi Ionel Jecu s-a prezentat cu două volume: 
„Căruţa de la miezul nopţii” şi „5 povestioare pentru 
copii”.

Având în vedere numărul mare de participanţi la 
întâlnirile săptămânale ce au loc în cadrul bibliotecii 
putem spune cu certitudine că Salonul şi-a atins 
scopul, iar participanţii fideli ai evenimentelor 
culturale au remarcat evoluţia acestuia şi 
transformarea într-un solid punct de reper în viaţa 
culturală a gălăţenilor iubitori de frumos. Ne bucură 
şi ne onorează prezenţa săptămânală în spaţiul 
Bibliotecii a elitei culturale gălăţene.
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Născut pe 1 aprilie 
1945, Theodor 

Co dreanu reiterează în 
contemporaneitate, încă de la 
momentul debutului, ceva din 
stilul tradiţional al românului 
mucalit. El însuşi se declară, 
pe propriul blog, un prozator 
trecut prin disciplina rigorii 
expresive de tip aforistic, ce 
rezonează cu temperamentul 
de polemist, moştenit de 
la tatăl d-lui, un „aprig şi 
îndemânatic fierar”.

O amintire pioasă îi 
păstrează profesorului Constantin Parfenie, poetului 
Geo Dumitrescu, sub a cărui oblăduire a debutat, 
dar şi Liceului „M. Eminescu“ din Bârlad. Biblioteca 
acestui liceu şi ambianţa vegetală de dincolo de ziduri 
a constituit „paradisul“ adolescenţei sale, în contrast cu 
atmosfera cazonă din internat. 

Prozatorul Theodor Codreanu mărturiseşte cu regret 
că a pierdut trenul generaţiei 70, cele două romane ale 
sale Marele zid şi Varvarienii, marcate de proletcultism, 
cât şi de experienţa trăită în satul românesc colectivizat 
în 1962, răzbătând foarte greu spre tipar abia în 1981, 
respectiv 1998. 

Pentru că profesorul Theodor Codreanu este 
preocupat de soarta naţiei şi a cetăţii, programul său 
cultural include şi un militantism cultural declarat, cum 
ar fi Proiectul Basarabia, incitat de vizionarele articole 
eminesciene despre Basarabia, dar şi de descoperirea 
unor scriitori prieteni ca Grigore Vieru, Ion Druţă 
şi Mihai Cimpoi, după 1978. Astfel apar volumele 
Basarabia sau drama sfâşierii (2002, 2003) şi Duminica 
Mare a lui Grigore Vieru (2004). 

Totodată, Theodor Codreanu se simte suficient de 
înarmat spiritual pentru a lua poziţie faţă de formatorii de 
opinie, „teleintelectualii” adepţi ai postmodernismului, 
hotărâtori de destine culturale „şi pentru morţi şi pentru 
vii”, identificându-i la acest capitol pe Gabriel Liiceanu, 
Tudor Octavian, Ioan Bogdan Lefter sau Liviu Antonesei.

Exegetul Theodor Codreanu este permanent 
preocupat de fundamentarea unei grile teoretice 
care să îmbine tradiţia cu noile achiziţii din teoria şi 
critica literară. Constatând că absolutizarea cercetării 
literare la nivelul „complexelor de cultură“ a favorizat 
neglijarea aprofundării literaturii române la nivelul 
„complexelor de profunzime“, încât scriitorii români 
par a fi condamnaţi la epigonism prin veşnica obligaţie 
a sincronizării, teoreticianul îşi propune o schimbare 
de paradigmă. El găseşte în transmodernism o nouă 

Letiția Buruiană
director adjunct, 

Biblioteca „V.A. Urechia”

Eminescu în captivitatea „nebuniei”, 
de Theodor Codreanu

grilă de interpretare, o nouă hermeneutică (1), bazată 
pe teoriile transdisciplinarităţii, ai cărei promotori sunt 
Basarab Nicolescu, Lima de Freitas, Edgar Morin. 

Nucleul acestei teorii - logica terţului inclus - 
contracarează limitele reducţioniste ale logicii care 
nu este capabilă să treacă la un referenţial superior. 
Transmodernismul are meritul de a integra teoria 
şi critica literară într-un sistem complex în corelaţie 
cu teoria haosului. Sistemele complexe, cum ar fi 
societatea, civilizaţiile, ecosistemele, în care variabilele 
independente interacţionează în diferite moduri, au 
capacitatea de a se autoregla, de a face ordine în haos. 

Pornind de la aceasta, Theodor Codreanu relevă 
cititorului în prefaţă metoda dublului referenţial utilizată 
în volumul Eminescu în captivitatea „nebuniei”, care este 
considerat a şaptea ediţie, unele anterioare având, în fapt, 
alte titluri: Dubla sacrificare a lui Eminescu, De ce a fost 
sacrificat Eminescu? Mitul Eminescu, Eminescu – martor al 
adevărului, Eminescu şi mistica nebuniei. Ediţia a apărut şi 
în 2010 în 15 exemplare editată de Gabriel Stănescu.

Această metodă este bazată pe „o achiziţie modernă 
a cunoaşterii relativiste – referenţialul sau sistemul de 
referinţă – practicat de Gonseth sau Bachelard”, dar 
şi pe psihologia jungiana a inconştientului colectiv 
şi a „complexelor de cultură”. Totodată, teoreticianul 
atrage atenţia asupra unei posibile confuzii între 
metoda dublului referenţial şi dubla măsură. Prima 
simultaneizează complexele de cultură şi cele de 
profunzime, iar a doua duce la schizoidie, la dedublare.

Prin investigarea sistematică a biografiei lui Eminescu, 
Codreanu se aliază unor investigatori biografici cum 
ar fi Ovidiu Vuia sau Nicolae Georgescu, Ion Filipciuc, 
Călin L. Cernăianu, de care se distanţează, pe alocuri, 
păstrând prudenţă faţă de unele accente legate de „teoria 
conspiraţiei”. Exegetul nu se cantonează în vechiul 
biografism, lucru pe care el însuşi îl subliniază, studiul său 
fiind o probă a noii hermeneutici pe care o promovează.

În epocă, Eminescu a fost captivul convenţionalităţii 
romantice care promova modelul mitic al geniului nebun 
şi care a bântuit multă vreme în imaginarul românilor. 
Cercetând cu acribie şi talent detectivistic, Codreanu 
remarcă însă, în fatidica dată de 28 iunie 1883, o bifurcare 
a percepţiei publice care a planat păgubos multă vreme: 
poetul – salvat de geniul nebuniei şi jurnalistul – asociat 
cu mizeria şi vulgaritatea patologică. 

Ziua de 28 iunie 1883, numită şi „ziua cea neagră” 
este laitmotivul acestei cărţi, căruia autorul îi dedică o 
analiză complexă, pe mai multe planuri de semnificaţie. 
În plan individual – o mare eroare de diagnostic medical 
şi începutul unui calvar de 6 ani, a unui martiraj, a unui 
sacrificiu pe care Eminescu şi l-a asumat în virtutea de 
apărător al adevărului. În plan social, ziua a marcat, 
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ceea ce a calificat şi Nicolae Georgescu drept „moartea 
civilă” a lui Eminescu. De ce este atât de important 
diagnosticul? Autorul observă, în capitolul Mistica 
„nebuniei” - noutatea acestei ediţii - că în secolul al XIX-
lea maladia respectivă era considerată un stigmat social, 
aşa cum în secolele anterioare erau ciuma sau bolile 
venerice. Nebunii erau trataţi dur, excluşi din societate - 
„nebunii sunt morţii vii pentru viaţa civilă”. Diagnosticul 
a permis atunci, dar şi mai târziu, atât unor detractori, 
cât şi unor „susţinători” să pună sub semnul întrebării 
fie valoarea operei literare, fie publicistica sa. Care a fost 
scopul, intriga şi lupta de interese din culisele acestui 
episod dramatic din viaţa lui Eminescu, semnificaţiile 
ezoterice din referenţialul superior în cazul unor situaţii 
contradictorii – sunt chestiuni cercetate cu minuţiozitate 
şi acribie de Theodor Codreanu în capitolele: Miza morţii 
civile, Ce spune corespondenţa. „Martor al adevărului”, 
Incomodul ghem al politicii etc.

Alte trei capitole din volum sunt dedicate unora din 
cei mai importanţi oameni din viaţa lui 
Eminescu: Maiorescu, Veronica Micle, 
Caragiale, devenite adevărate legende 
ale literaturii române. Figura primului 
este umbrită, în mod regretabil, de 
susţinerea diagnosticului nebuniei, 
supralicitându-şi, cel puţin formal, 
cunoştinţele în psihiatrie, şi de obligaţia 
angajamentului politic pe care Eminescu 
nu l-a acceptat în totalitate.

Caragiale suferă o mare transformare 
de percepţie, de la cinism şi ironie, la 
suferinţă, documentele cercetate probând 
şocul acestuia la constatarea dramei lui 
Eminescu, care a fost arestat, purtat prin 
spitale şi ospicii şi tratat inadecvat prin 
injecţii cu mercur. După acest episod 
Caragiale îşi pierde umorul, nu mai 
publică nimic până în 1889, apoi trece 
în registrul dramatic scriind „Năpasta”, care are ca 
temă centrală nebunia. Codreanu reţine, ca mărturie 
relevantă, şi afirmaţia dramaturgului la moartea lui 
Eminescu: „n-am plâns de moartea lui; am plâns de 
truda vieţii, de cât suferise această iritabilă natură de 
la împrejurări, de la oameni, de la ea însăşi...era un om 
dintr-o bucată şi nu dintr-una care se găseşte pe toate 
cărările”. Astfel, Caragiale iniţiază ideea unei drame 
eminesciene sacrificiale (2). 

Un capitol special, o paralelă între cei doi iluştri 
reprezentanţi ai literaturii române, este „De la cinismul 
lui Caragiale la kynismul lui Eminescu”. Pornind de la 
concepte ale filosofiei antice, autorul analizează condiţia 
intelectualului în Cetate, transgresată în societatea 
modernă, în care creştinismul profund este mascat de un 
comportament de Diogene, imprudent, ignorând jocurile 
politice, manipulările mediatice şi interesele oculte cu 
ramificaţii în plan politic naţional şi internaţional.

Veronica Micle beneficiază în cartea lui Codreanu 
de o reabilitare de imagine, de o dreaptă evaluare etică 

avându-se în vedere şi corespondenţa inedită publicată 
relativ recent la Editura Polirom. Ea este identificată ca o 
apărătoare a adevărului, a lui Eminescu cel viu, încercând 
să-l scoată şi chiar reuşind temporar din această agonie. 
Numită şi „martorul mut”, muţenia fiind impusă de 
tratamentul de „persona non grata” suferit din partea 
celor (amici sau inamici) care aderau la mitul unui 
Eminescu victimă a femeii infidele, uşuratice, Veronica 
se dovedeşte perfect conştientă de sacrificiul asumat al 
iubitului ei, pe care-l susţine, în clipele de trezire din 
agonie, publicând ea însăşi poeme în stil eminescian. 
Devenind primul epigon eminescian publică un poem 
sinteză în „Convorbiri literare”: „Adânca mea cucernicie/
De mitul tău când s-a legat, /Pe dulcea ta zădărnicie/
Sufletu-mi de jertfă ţi l-a dat.”

Volumul reprezintă nu doar un studiu complex 
de critică şi istorie literară, o reuşită lucrare 
transdisciplinară – aplicaţie a noii paradigme a 
exegetului. Importanţa pentru cultura română este 

mult mai pregnantă deoarece travaliul 
lui Theodor Codreanu la cele şase ediţii 
reprezintă un demers de „restitutio 
ad integrum” al unui simbol, al unui 
vârf spiritual al românilor, apărut la 
momentul oportun, acela al făuririi 
României moderne, pentru a amprenta 
întreaga cultură românească. Autorul 
impune posterităţii imaginea lui 
Eminescu eliberată din captivitatea 
prejudecăţilor, a judecăţilor false, 
eliberată de diferitele etichete cum ar fi 
cea de geniu romantic, răzvrătit, nebun, 
de persoană conflictuală, certată cu 
logica simţului comun şi convenienţele 
sociale. Răsturnarea imagologică, 
sugerată chiar în titlu, prin ghilimelele 
adăugate cuvântului nebunie (poate 
fi vorba şi de „nebunia” unei societăţi 

care funcţionează pe principiul „cercului strâmt” şi 
al patului procustian), îl plasează pe Eminescu la un 
alt nivel de realitate: el este un model ontologic al 
românilor, este cel care a găsit calea iluminării prin 
sacrificiu pentru adevăr, prin bătălia pentru spiritul 
autentic al culturii române, asumându-şi o „călugărire 
laică” şi o verticalitate comparabilă cu a marilor spirite 
civilizatoare ale culturii universale. 

 
Note:
1. Noua hermeneutică a lui Theodor Codreanu îşi 

are „premisele româneşti principale întru întemeierea 
doctrinei «noului antropocentrism» transmodern sunt 
ontologia arheităţii lui Eminescu, filosofia lui Blaga şi 
cea a lui Noica, teologia Părintelui Stăniloaie şi antitetice 
filosofiei lui Ştefan Lupaşcu, la care se aliază logica fuzzy 
[pe româneşte, logica ideilor vagi – n. m. F. D.] a lui 
Constantin Virgil Negoiţă”

2. „un Mântuitor în mijlocul unei pături superpuse” 
„corupte sau zămislitoare de false modele”, p. 306.
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A realiza critica 
criticii este un 

domeniu special de 
exercitare a actului critic, 
care nu se află la îndemâna 
oricui şi care presupune, 
pe lângă abilităţile 
hermeneutice de rigoare, 
şi un orizont de cultură de 
un nivel academic. Ceea ce 
îmi propun în această seară 
este doar o trecere în revistă 
a intenţiilor autorului de a 
da „seama de dimanica 
genului şi de imaginea 

reprezentativă” a operelor scriitorilor gălăţeni, nu 
puţini studiaţi de acesta. 

Volumul în discuţie, generic denumit „Cititul 
prozei de la 1960 până azi”, continuă seria intitulată 
„Cititul cărţilor”, primul volum ocupându-se cu 
studiul poeziei de la Nichita 
Stănescu până în prezent. El 
grupează, aşa cum însuşi autorul 
afirmă, o „selecţie şi o sudură” 
de texte publicate de-a lungul 
timpului, în paginile unor reviste 
şi care se constituie, în linii 
generale, într-o pledoarie pentru 
un anumit mod de a recepta 
şi de a evalua contribuţia unor 
scriitori în domeniul culturii 
şi literaturii, aşa încât autorii 
selectaţi să beneficieze de o 
privire monografică.

Structurată în trei capitole, 
interpretarea operelor ar mai 
putea fi configurată sub titlurile: 
trecut, prezent şi viitor, luând în 
consideraţie denumirile extrem 
de sugestive date acestora. În al doilea capitol, „Greii 
trupei în acţiune”, apar aprecieri critice privitoare 
la literatura a doi dintre prozatorii gălăţeni 
contemporani. Astfel, nefiresc de „modestul” 
Constantin Vremuleţ este „scriitorul care se 

Operele scriitorilor gălățeni în viziunea lui 
Constantin Trandafir

situează pe linie kafkiană şi la graniţa de întâlnire 
cu prozatorii sud-americani, dar şi cu prozatorii 
români”, având „vocaţia tragicului autentic, dar şi o 
prodigioasă fantezie caricaturală” şi o scriitură „de o 
expresivitate rarisimă”. Cel de-al doilea radiografiat 
al criticului este „prozatorul de cotă superioară 
încă aflat într-un nedrept con de umbră”, Apostol 
Gurău, scriitorul care creează „impresia benefică 
de obiectivitate rebreniană, corelativă fantasticului 
gogolian, ...voiculescian, sud-american”. 

Este semn că autorul nu şi-a uitat sorgintea 
gălăţeană, fapt demonstrat prin preocupările 
domniei sale de a pune în valoare o seamă de 
personalităţi gălăţene, consăteni chiar, cărora 
le-a dedicat sau continuă să le consacre ample 
monografii: este vorba despre „Introducere în opera 
lui Ştefan Petică” în care încearcă „recuperarea 
unui premergător, în multiple sensuri, al literaturii 
interbelice” şi are pe masă încă o carte la care 
lucrează de aproximativ 7-8 ani, pe care şi-o doreşte 

a fi cea mai valoroasă scriere a 
domniei sale, o lucrare închinată 
autoarei genului dramatic, 
considerată drept cea mai 
modernă dintre prozatorii noştri 
din prima jumătate a veacului XX 
- „Hortensia Papadat-Bengescu - 
convergenţe europene”. 

Nu trebuie să pierdem 
din vedere faptul că domnul 
Constantin Trandafir este primul 
scriitor care a realizat un eseu 
monografic de mare dimensiune 
dedicat creatorului de veritabile 
simfonii poematice, poetul bu-
jorean Grigore Hagiu.

 Remarcându-se prin stil şi 
rigoare, socotind criteriul valoric 
indispensabil în definirea unei 

scrieri literare, criticul Constantin Trandafir se 
întoarce mereu la clasici cu credinţa că aici trebuie 
căutată adevărata modernitate şi specificitate a 
literaturii române, neuitând comparaţia cu literatura 
străină de referinţă. 

Dorina Bălan
şef birou Catalogarea 
Colecțiilor. Control de 

Autoritate
Biblioteca „V.A. Urechia”



An V, nr. 15, iunie 2012AXIS LIBRI

18 19

R e c e n z i i  •  R e c e n z i i  •  R e c e n z i i  •  R e c e n z i i  •  R e c e n z i i  •  R e c e n z i i

Istoricul şi criticul literar 
Constantin Trandafir, 

prin volumul intitulat ,,Cititul 
prozei – de la 1960 până azi” 
ne demonstrează că proza are 
un traseu bine definit, şi nu 
întâmplător, după cum însuşi 
autorul spune, anul 1960 este 
anul de creştere al poeziei şi 
prozei româneşti. Volumul de 
faţă, tipărit la Editura Dacia 
XXI, în Colecţia Discobolul 
XXI, este structurat în trei 

capitole: Garda Veche, pe aliniamente; Greii trupei, 
în acţiune şi Competiţia continuă. Prin parcurgerea 
acestor capitole autorul ne oferă o imagine de 
ansamblu a prozei româneşti din ultima jumătate 
de veac, în care sunt prezentate nume de referinţă 
ale genului care demonstrează diversitatea stilurilor 
abordate. Observaţiile, notele, conceptele, reliefate 
de criticul literar Constantin Trandafir, dau claritate 
şi nuanţă operelor literare prezentate 
în acest volum.

Garda Veche,  pe aliniamente,  primul 
capitol al volumului, ni-l înfăţişează 
în prim plan pe George Călinescu în 
ipostaza scriitorului total, prin trecerea 
în revistă a celor mai cunoscute romane 
ale sale: Enigma Otiliei, Bietul Ioanide 
şi Scrinul negru. Un alt prozator la care 
autorul face referire, este Mircea Eliade 
cu romanul Noaptea de Sânziene, 
considerat de Constantin Trandafir un 
roman ambiţios de o complexitate unică 
în literatura noastră, un roman total. În 
rândul marilor scriitori ai „vechii gărzi” sunt prezentaţi, 
tot din generaţia şaizecistă, Marin Preda, Fănuş Neagu, 
Nicolae Breban, Ştefan Bănulescu, Augustin Buzura şi 
alţii. 

A doua secţiune a cărţii, Greii trupei, în 
acţiune, debutează cu prezentarea unui scriitor 
care „simte enorm şi vede monstruos” după cum 
îl caracterizează Constantin Trandafir. Şi tot 

Trandafir, Constantin. Cititul prozei: 
de la 1960 până azi 

Cluj-Napoca: Dacia XXI, 2011, 340 p.

acesta spune: ,,Bun eseist este M.H. Simionescu, 
şi comentator care vrea să lase impresia de 
improvizaţie. Iar când citează, abundent, deşi îi 
trece în iad pe citatomani, inventează, se joacă, 
deci produce literatură’’ Despre cum se scrie un 
roman ne învaţă Costache Olăreanu, inclus de 
Ctin Trandafir în acest volum prin povestirile din 
,,Vedere din balcon’’, care dau la iveală un autor 
bine antrenat şi cu o specială perspectivă literară, 
situat în compania confraţilor din gruparea 
târgovişteană. Atenţia criticului Constantin 
Trandafir este îndreptată şi către ,,proza feminină’’ 
privită cu unele rezerve, cu înţeles pro şi contra, 
însă fără victoria vreunei părţi. Să fie oare vorba 
de prea multă sensibilitate, lirism, emoţie, 
visare, patetism în operele scriitoarelor de proză 
românească? Exclus! Dana Dumitriu, Rodica 
Braga, Alexandra Târziu, Gabriela Adameşteanu, 
ne demonstrează că în cazul operelor cu greutate 
axiologică discriminarea nu mai funcţionează 
aproape deloc. În lucrările menţionate în acest 

volum, dau dovadă de spirit critic, 
spirit literar, bărbăţie şi creaţie literară.

Tot în acest capitol îi găsim printre 
alţii pe: Eugen Uricaru, Ioan Lilă, Radu 
Ulmeanu, scriitori de seamă ai generaţiei 
optzeciste, care vin să întregească 
tabloul  ,,greilor’’ în acţiune. Autorul 
nu uită nici spaţiul gălăţean, unde îi 
regăsim pe doi dintre prozatorii noştri 
locali: Apostol Gurău şi Constantin 
Vremuleţ. 

În ultimul capitol intitulat sugestiv 
,,Competiţia continuă’’, criticul literar 

îşi focalizează analiza către prozatorii 
tineri, dornici de afirmare în proza românească. 
Mircea Cărtărescu este considerat poetul cu cea 
mai mare vizibilitate din vremea optzecismului, 
urmat de Radu Aldulescu, Dan Stanca, Radu 
Voinescu, Doina Ruşti şi alţii, ce vin să dea contur 
şi o nouă viziune prozei româneşti. În ansamblu, 
putem spune cu certitudine că: dacă proză nu e,  
nimic nu e! 

Constantin Trandafir

Titela Trif
bibliotecar, Biblioteca 

„V.A. Urechia”
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Poetul Andrei Velea, 
care a debutat în 

toamna anului 2010 cu 
volumul de versuri Gimnastul 
fără plămâni, a publicat în 
2011 la Fundaţia Culturală 
Antares, în apreciata serie 
„Poezii de colecţie”, un alt 
volum de poeme, intitulat 
Hotel în Atlantida.

După cum autorul însuşi 
mărturisea, într-un interviu 
acordat domnişoarei Ni-

coleta Onofrei, poeziile, creaţiile sale lirice, 
cuprinse în volumul Hotel în Atlantida au fost scrise 
în perioada 2007-2010. Poetul a luat decizia de a le 
publica gândindu-se că „destinaţia poemelor nu e 
întunericul sertarului, ci lumina tiparului” (1), un 
alt motiv pentru publicare fiind eliberarea definitivă 
a poetului de „poemele trecutului” (2).

Volumul este parţial bilingv cuprinzând 10 
poeme în limba engleză, în traducerea de excepţie 
a cunoscutului profesor Petru Iamandi.

Lucrarea structurată în trei secţiuni: „o atlantidă 
care nu s-a pierdut”, „poemele din ultima cameră 
de hotel” şi  „maşina de poetizat”, te îndeamnă la 
cugetare. 

Mitul Atlantidei i-a fascinat pe oameni din cele 
mai vechi timpuri. Atlantida despre care vorbeşte 
poetul Andrei Velea nu este altceva decât „lumea 
meditaţiei poetice”: „poemul rar, care te salută 
din zborul unei păsări pheonix / deasupra unei 
atlantide / unde poeţii au adormit la umbra unei 
flori de zgură” (poemul fără intenţie p. 16) sau 
„probabil m-am împiedicat de-o pasăre / pe țărmul 
unei atlantide care nu s-a scufundat niciodată / şi 
am căzut în mine” (anantomia unei întâmplări, p. 
22) şi „nu mai e nimeni şi nimic / pe continentul 
reinventat / între copertele acestei cărţi” (notă 
găsită într-o cameră de hotel din Atlantida, p. 79).

Autorul include în versurile sale oraşul natal: 
„maşina de poetizat umblă liberă pe străzile 

Velea, Andrei. Hotel în Atlantida. 
Galaţi: Fundaţia Culturală Antares, 2011, 84 p.

Galaţiului,” (Gimnastica firii, p. 72) sau „maşina de 
poetizat a transformat strada brăilei / într-o imensă 
broderie” (Metamorfoza, p. 74) ori „câinii poartă 
covrigi în coadă, iar pe dunăre, / la galaţi, curge 
numai lapte şi miere / (oricine se plimbă pe faleză 
are câte o cană / în fiecare mână)” (echilibristica, 
p. 75).

Poetul utilizează des expresia „maşina de 
poetizat” în mai multe poeme, ca un laitmotiv, 
deoarece, în viziunea scriitorului, „poezia înseamnă 
«poetizare» a realităţii” (3).

Andrei Velea este un scriitor care promite şi de 
care sigur vom mai auzi. Îi aşteptăm cu interes cel 
de-al treilea volum de poezii ce va fi intitulat Lumea 
e o pisică jigărită (4).

Note:
1. Onofrei, Nicoleta. Dialog într-o cameră de hotel 

din Atlantida : Interviu cu Andrei Velea. În: Dunărea 
de Jos, nr. 113-115, iulie-septembrie 2011, p. 40.

2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. Ribinciuc, Angela. Andrei Velea colecţionează 

premii literare – Interviu. În: Viaţa Liberă, nr. 6773, 
21-22 ianuarie 2012, p. 7. 

Leonica Roman
bibliotecar, Biblioteca 

„V.A. Urechia”
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Cu mult talent şi acribie 
profesională, doamna 

Ana Călin Almăşanu aşterne în 
volumul „Procuror în provincie” 
17 capitole care redau o etapă 
importantă din munca de procuror 
pe care a desfăşurat-o la începutul 
carierei. Jurnalul reprezintă o 
oportunitate excelentă pentru 
prezentarea atât a experienţelor 
proprii, cât şi a viziunii asupra 
lumii înconjurătoare şi se situează 

la intersecţia dintre liric şi epic.
Avocat cu o bogată activitate publicistică, atât strict 

profesională cu numeroase lucrări de drept penal şi 
al transporturilor, cât şi literară, concretizată în mai 
multe opere, dintre care enumerăm: Poveste de iarnă, 
O pată albă pe harta ţării, Parfum de liliac, Ana Călin 
supune atenţiei publicului cea mai recentă creaţie a sa, 
o monografie ce reconstituie, din amintiri, activitatea sa 
profesională dintr-un oraş de provincie.

Scrisă la persoana întâi, povestea care se desfăşoară 
pe 318 pagini, curge fluent, literar şi captivează prin 
relatarea întâmplărilor şi trăirilor. În fapt, acest 
jurnal literar se prezintă şi ca un bildungsroman 
care redă etapele devenirii tinerei stagiare Ana Călin 
şi transformarea exercitării profesiei într-o carieră 
de succes, printre anchetele conduse fiind şi cea 
a naufragiului vasului „Mogoşoaia”, în calitate de 
procuror-şef al Procuraturii Galaţi. Rigoarea de care 
a dat dovadă în anchetarea cazurilor sale provine atât 
din pregătirea sa universitară, cât şi din experienţa 
acumulată de la începutul carierei. Fiecare capitol 
evocă paşii importanţi pe care autoarea i-a parcurs în 
familiarizarea, cunoaşterea şi desfăşurarea profesiei de 
procuror. Cartea nu se adresează numai specialiştilor, 
ci şi iubitorilor de lectură. Astfel, autoarea evocă unele 
din cazurile cu care s-a confruntat în perioada cât a fost 
la Procuratura oraş/raion Bîrlad: „Reconstituirea”, „Pe 
urmele Cantemireştilor”. 

Autoarea redă cititorilor fapte de viaţă, multe 
comentate, alături de aspiraţii şi piedici într-o lume 
care pare situată foarte departe, sfârşitul anilor 60-70, 
descriind un tablou veridic al epocii respective.

Chiar dacă sunt istorisite întâmplări trăite, deci 
adevărate, scriitoarea depăşeşte în „Procuror în 
provincie” condiţia de simplu jurnal personal, cartea 
fiind cu atât mai interesantă la lectură.

Mihaela Bute
bibliotecar, Biblioteca 

„V.A. Urechia”

Almăşanu, Ana Călin. 
Procuror în provincie. 

Galaţi: Pax Aura Mundi, 2011, 318 p.

Cartea domnului Theodor 
Codreanu, În oglinzile 

lui Victor Teleucă, una dintre cele 
mai temeinice lucrări dedicate 
activităţii literare a „lirosofului 
de la Cepeleuţi”, îmbogăţeşte 
colecţiile Bibliotecii „V.A. Ure-
chia” alături de cele trei apariţii 
– două de versuri Momentul 
inimii şi Răsărit de Luceafăr şi 
una de critică Victor Teleucă- 
Un heraclitean transmodern. 
Informaţiile cuprinse în volum sunt deosebit de 
importante pentru cunoaşterea detaliată a unuia dintre 
cei mai mari poeţi ai Basarabiei postbelice. 

Monografia debutează cu un tabel cronologic 
amplu din care aflăm că poetul basarabean s-a născut 
în satul Cepeleuţi, a debutat cu volumul Răscruce în 
1958 şi, pentru că era un scriitor incomod în perioada 
1985-2000, nu a fost editat. Urmează o suită de pagini 
dedicate „omului” Victor Teleucă apreciat şi comentat 
atât de personalităţi basarabene: Arcadie Suceveanu, 
Haralambie Corbu, Mihail Dolgan, Ion Ciocanu, Petru 
Ababii, cât şi de personalităţi române: Marian Popa, 
Adrian Dinu Rachieru.

În secţiunea Victor Teleucă şi Eminescu, este evidenţiat 
cultul poetului din Basarabia pentru Mihai Eminescu pe 
care, ca mulţi alţii, l-a avut drept model.

Talentul de critic literar al scriitorului este ilustrat de 
Theodor Codreanu în secţiunea Criticul prin comentariile 
referitoare la operele lui Ion Creangă, Lucian Blaga, Nichita 
Stănescu, Nicolai Costenco, Grigore Vieru, Serafim Saka.

La rându-i, Heracliteanul transmodern cuprinde 
referinţe critice care relevă complexitatea derutantă a 
scriitorului Victor Teleucă ce pare prea sofisticată prin 
barochismul care amestecă diverse limbaje poetice.

În Testamentul Carpatic este descris destinul 
basarabean ce se constituie de fapt în testamentul întregii 
sale vieţi şi opere.

Aşa cum afirma Vasile Gavrilan cu ocazia omagierii 
poetului, „Victor Teleucă a creat cele mai temeinice 
monumente ale poeziei noastre care încă nu au fost 
descoperite.” 

Prin conţinutul cărţii de astăzi, Theodor Codreanu 
îl readuce în prim plan pe Victor Teleucă făcându-l 
cunoscut şi în rândul celor interesaţi de critica literară 
şi cu atât mai mult pentru literatura de specialitate de pe 
ambele părţi ale Prutului.

Codreanu, Theodor. 
În oglinzile lui Victor Teleucă. 
Chişinău : Universul, 2012, 272 p.

Iulia Băncilă
bibliotecar, Biblioteca 

„V.A. Urechia”
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Eminescu în tentaţii 
metafizice, cartea 

dom nului Ionel Necula, 
apărută la Editura Rafet 
anul acesta, este un studiu 
impresionant prin gama 
largă de aspecte pe care 
le ia în considerare. Nu 
lipsesc reperele istorice, 
politice şi filosofice, care 
conturează o imagine clară 
a poetului. 

Autorul insistă asupra 
gândirii filosofice a lui Eminescu, deoarece această 
gândire stă la baza creaţiei sale artistice. 

Într-o scrisoare, rămasă însă neexpediată, 
Eminescu îşi exprima 
dorinţa de a elabora 
un sistem de gândire 
original, aşezat pe baze 
româneşti solide, vechi, 
pornind de la conceptele-
cheie de naţionalitate şi 
religie, dar, din păcate, 
nu s-a angajat efectiv în 
elaborarea acestuia.

Domnul Necula 
operează o distincţie 
esenţială în analiza 
operei eminesciene, 
arătând pe de o parte 
caracterul filosofic al 
scrierilor literare, iar pe 
de altă parte distanţa pe 
care poezia sa o rezervă 
faţă de filosofie, distanţă care se manifestă la nivel 
cognitiv. Astfel, poezia se împleteşte cu viziunea 
metafizică a lui Eminescu, dar, spre deosebire de 
rigoarea studiului filosofic, prin poezie acesta caută 
să umple un spaţiu detemporalizat şi despaţializat 
printr-o experienţă asumată subiectiv.   

Această natură duplicitară dă caracterul 
metafizic operei eminesciene, a cărei scop este, în 
ultimă instanță, acela de a împleti latura lucidă şi 

logică a cunoaşterii cu aceea subiectivă şi artistică. 
Metodologia pe care o urmează domnul Ionel 

Necula are în vedere în primul rând observarea 
atentă, la firul ierbii, a acestei distincţii. Dar nu 
este singurul fir pe care autorul îl urmăreşte pentru 
zugrăvirea portretului poetului. Nu lipsesc din 
această carte nici unele incursiuni în viaţa politică 
din ultimii ani, precum şi referiri la relaţia sa 
cu Titu Maiorescu. Autorul nu este de acord cu 
acei istorici şi profesori care doresc să submineze 
imaginea unor importante personalităţi ale culturii 
noastre, precum Titu Maiorescu sau P. P. Carp, care 
n-ar fi împărtăşit opiniile lui Mihai Eminescu ca 
jurnalist politic. Aceste discuţii, consideră domnul 
Ionel Necula, nu ar avea decât un caracter negativ 
– nu avem destule personalităţi pentru a ne permite 

luxul de a căuta înadins un punct sensibil 
de la care să se pornească o deconstruire a 
imaginii acestora.

În loc de concluzii, am să recurg la 
îndemnul pe care autorul îl adresează tuturor 
românilor: „În loc să-l propunem congelării, 
ar fi bine să ne întoarcem la irizările lui, să 
încercăm câte-o baie de eminescizare, dar 
nu doar din şase în şase luni, la aniversarea şi 
comemorarea lui, ci ca exerciţiu permanent şi 
întremător. Ar fi bine să facem din Eminescu 
locul nostru geometric, o permanenţă a 
spiritului şi norocul nostru din totdeauna. Iar 

atunci când toate acestea 
vor fi aşezate în act, în 
partitură productivă 
şi-n diagramă ritualică, 
atunci putem spune că 
miracolul eminescian 
încă mai dăinuie, că 
neamul românesc încă 
nu este dat pierzării şi se 
mai poate salva.” (1)

Note:
1. Eminescu în 

tentaţii metafizice / Ionel Necula -. Râmnicu-Sărat : 
Rafet, 2012, pp. 9-10.

Necula, Ionel. Eminescu în tentaţii metafizice. 
Râmnicu-Sărat: Rafet, 2012, 141 p.

Simona Felea
bibliotecar, Biblioteca
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Ulise ajuns acasă îi ucide 
peţitorii ne vestei sale, 

cruţându-l pe poetul Femios, 
feciorul lui Terpias, purtător 
de liră, cam „dus cu mintea”, 
miluindu-se pentru viaţa sa, 
arătând că zeii i-au insuflat 
cântecele, deşi la peţitori nu cu 
drag le-a cântat, ci fiind silit: 

„Ci oameni mulţi şi mult 
mai tari ca mine

Mă tot purtau pe-aici să le 
cânt cu sila” (1) – după cum 

sună vorbele sale în „Odiseea”, tradusă, la noi, de 
George Murnu.

Alegând ca titlu pentru cartea domniei-sale, 
„Memoria lui Femios”, Sterian Vicol   aduce citi-
torilor sensibili la poezie două micro-romane de 
structuri diferite, dar coerent reunite în nostalgia şi 
aplecarea spre trecutul deloc romanţat, ci viu colorat 
şi real: prima parte a lucrării, „Râpa Zbancului”, 
îl trece pe lector, alături de copilul Terică, printre 
nisipurile de pe Dealul Bobocilor, acolo unde găsim 
satul natal, până în Dobrogea, unde Terică este deja 
Terian, militar în termen, într-o altă lume, la fel de 
tristă şi rea, „unde bate vânt şi creşte piatră” (2), şi 
iarăşi în satul de pe malul Prutului, 
un sat pe care moş Mitrea, tatăl lui 
Terică îl descrie vecinului Meluţă, 
negustor de tăuraşi, ca fiind un uriaş 
cosmic, un uriaş căzut aici, pe spate. 

Conţinutul primului micro-
roman dezvăluie măiestria autorului, 
poet consacrat, aflat la prima carte, 
dar ce mare carte!, de proză: „Uriaşul 
căzut cu faţa în sus, către norii 
care plângeau, el, satul abia mai 
trăgând o gură de aer, amestecat cu 
fum, funingine, resturi de icoane 
carbonizate şi cruci descompuse, 
se scufunda şi mai mult, cu vii şi 
cu morţi, o dată şi încă o dată, sub 
pleoapa neagră a pământului...” (3).

Poate că vulturul din final, care se 
sinucide când nu mai poate iubi, este 

vulturul lovit de avionul în care poetul merge, de la 
Petrograd (Leningrad) la Moscova, în a doua parte 
a cărţii, în micro-romanul „Cel ce-şi arde corabia. 
Jurnalul lui Terian”. Oricum, poetul merge noaptea 
prin bisericile Moscovei, găsind chiar un bulgăre de 
pământ într-una. Sau citeşte Dostoievski în timp 
ce o pasăre rănită trece pe deasupra, plouându-i cu 
puţinul său sânge de mesager al iubirii. 

„N-am voie să râd, n-am voie să plâng,
Priviţi-mi dreptul şi ochiul meu stâng,
Eu merg pe muchea unui cuţit subţire
Înfipt sus, în nori, cu nuntă şi mire.” (4)
Acesta este plânsul unui poet care are oroare de 

filele albe, crede că teii de pe Strada Domnească au 
măşti, vede camionul enorm în care este cărată la 
groapă bătrâna oglindă din Primărie, care suferă 
pentru porumbeii din podul Primăriei, împuşcaţi 
de „cei care pun ţara la cale, cu capul, mereu, la 
vale...” (5), care are curaj să danseze pe Cutia 
Pandorei, un nou Zorba de la Prut, vede petecele 
de transcendenţă, scrie poeme pe scândura 
vânzătorului de mărar, crede că Prutul este Mirele, 
iar Dunărea Mireasa, el visând la a avea un râu, nu 
crede că lumina doare, simte infernul de seminţe, 
privind la o piramidă a bogăţiei şi a efemerului, 
una de grâu, cel care mărturiseşte, hristic, sincer, 

curat, iubind, iubit de cititori, în 
aşteptarea Iubirii: „După un singur 
lucru mai tânjesc. Să întâlnesc 
femeia, femeia aceea anume care 
să-mi ascută total simţămintele 
mele câte mai am, tocite sau nu, 
să mi le-ascută ca pe propriile cuie 
pentru crucea care va tăia cerul şi 
orizontul în două.” (6)

Note:
1. Homer, Odiseea, Univers, 

Bucureşti, 1979, p. 492.
2. Sterian Vicol, Memoria lui 

Femius, Timpul, Iaşi, 2011, p. 72.
3. Ibidem, p. 86.
4. Ibid., p. 113.
5. Ibid., p. 143.
6. Ibid., pp. 186-187.

Vicol, Sterian. Memoria lui Femios. 
Iaşi: Timpul, 2011, 190 p.

Camelia 
Găvănescu
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Ion Ionescu’s Story, 
volum scos de sub 

teascurile Editurii „Axis 
Libri” în 2011, reuneşte în 
paginile sale 53 de „pastile” 
umoristice, menite să 
surprindă plăcut cititorul 
tot de atâtea ori. Autorul 
a publicat o parte dintre 
aceste proze scurte în 
„Buzunar” – suplimentul 
magazin al „Vieţii libere”, 
al cărui prim  redactor 

şef a fost. Jurnalist profesionist, sociolog, scriitor, 
redactor şi colaborator la diverse reviste, Ion Manea 
reuşeşte să surprindă în cartea sa caractere diverse. 
În materie de subiecte „cu haz”, are o inventivitate 
ce pare inepuizabilă, dublată de o vervă epică pe 
măsură.  Prozele scurte se încadrează când într-un 
fantastic ce vizează absurdul - vezi laptele şi mierea 
ce curgeau de la robinete, când într-un absurd al 
realităţii propriu-zise, cum ar fi deschiderea unei 
coride în satul natal de către căpşunarul recent întors 
din Spania, nimeni altul decât Ion Ionescu. Acţiunea  
reflectă contextul românesc, dramatic în esenţă, 
însă lipsit de tragic. Astfel, în „Toreadorul comunal” 
taurul condamnat la moarte 
reuşeşte să se salveze şi, deşi calcă 
în picioare prea înalţii oaspeţi ai 
comunităţii, nu se opreşte până nu 
ajunge în dreptul Oficiului pentru 
Protecţia Consumatorului pentru 
a reclama calitatea îndoielnică 
a spectacolelor de coridă din 
România.

Ion Ionescu este un personaj 
generic desprins din lumea reală; 
el poate întruchipa atât cetăţeanul 
obişnuit, cât şi un tânăr doctorand 
în caprologie sau un doctor 
psihiatru.

Protagoniştii povestirilor dlui 
Ion Manea păţesc câte ceva sau 
intră adesea în câte-o încurcătură 
care le modifică destinul: 
Geta bruneta, de exemplu, cu 

Simona Milica
bibliotecar, Biblioteca 

„V.A. Urechia”

Manea, Ion. Ion Ionescu’s Story.
Galaţi: Axis Libri, 2011, 167 p.

frumuseţea ei nepământeană – aşa cum o descrie 
autorul, îl tulbură pe Ion Ionescu într-atât încât se 
căsătoreşte cu vecina sa de apartament în doar o 
săptămână. 

Hazul de necaz aparţine adesea chiar personajelor 
care intră singure în impas. În „Impozit pe lapte şi 
miere”, locatarii unor blocuri, surprinşi plăcut de 
utopicul situaţiei -  „Laptele şi mierea, lichide benefice 
şi echivalente metaforice ale bunăstării supreme 
şi generale”, care  curg „tăcute şi nedeclarate” la 
robinete - ajung să regrete întâmplarea  atunci când 
primarul care locuieşte la vilă şi care nu beneficiază 
de aceeaşi binecuvântare cerească, se vede nevoit 
să ia măsuri urgente şi să impoziteze cetăţenii 
pentru veniturile directe şi indirecte  din laptele şi 
mierea consumate într-un fel sau altul. Derizoriul 
surprinzătoarelor soluţii  existenţiale, adoptate de 
protagonişti, provoacă râsul.  

Beneficiile cititorilor sunt de fapt pastilele de 
râs pe care autorul i le oferă. Chiar dacă situaţiile 
comice sunt puţin amare, relatând, de multe ori,  
contextul românesc actual, totuşi ele induc gândirea 
pozitivă, iar efectul lecturii e unul revigorant. De 
exemplu, în „Piramida de la stână” acelaşi Ion 
Ionescu, de astă dată primar al unei comune, recent 
întors din Egipt, stăpânit de invidie patriotică, 

pune la cale un plan egoist de 
a-şi construi o piramidă în locul 
unei stâne părăsite. Personajele 
par autentice; fără a lua în seamă 
nevoile electorilor, edilul visează la 
piramide şi criogenie : „Am un văr 
la Academia Medicală. Pentru el e 
floare la ureche. Mă îngheaţă şi mă 
etalează în piramidă. La vedere, ca 
Lenin! Voi sta acolo în frigul meu 
istoric! ... Am şi alte perspective! 
Peste sute de ani voi trage şi-un 
ochi pe-afară şi, pe cinstea mea, 
dacă văd că la putere e tot partidul 
meu, cer să mă învie.”

Lectura în registrul comic 
propus de autor e captivantă. 
Cartea dlui Manea e scrisă cu har, 
are umor şi invită la meditaţie.
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În urmă cu doi ani, la 
17 dec. 2009, apărea 

cartea lui Gabi Michailescu, 
ediţie bilingvă (română-
franceză) „Leonard, sol-
datul de ciocolată” o 
reeditare apărută la Editura 
„Eikon” din Cluj-Napoca 
în colaborare cu Biblioteca 
„V.A. Urechia”, Primăria şi 
Consiliul local Galaţi.

Acum, cu ocazia 
împlinirii a 125 de ani de la naştere, gălăţenii au 
adus un omagiu preţiosului tenor Nae Leonard 
prin intermediul volumului „Gălăţeni despre Nae 
Leonard şi Teatrul Muzical de la Dunăre”.

Acest volum jubiliar este scos de Editura 
„Partener”, care a colaborat cu autorii ce au făcut 
posibilă alcătuirea acestui volum şi Biblioteca „V.A. 
Urechia”, cea care a pus la dispoziţie fotografiile ce 
privesc persoana tenorului gălăţean.

Memoria şi personalitatea distinsului tenor sunt 
puse în valoare datorită celor 28 de articole, ce 
constituie acest volum.

Personalitate marcantă a oraşului Galaţi, celebrul 
şi inconfundabilul Nae Leonard a adus acest oraş 
pe culmile celebrităţii, prin interpretarea, talentul 
şi simţirea sa, dând viaţă personajelor pe care le 
interpreta cum numai el ştia să o facă.

Simţea să joace fiecare rol în parte ca şi cum 
ar fi fost ultimul. Nae Leonard prin complexitatea 
sa, profesionalism şi dăruire în domeniul pe care-l 
adora, a făcut cunoscut pe plan internaţional atât 
oraşul, cât şi ţara.

Nae Leonard supranumit „Prințul operetei” 
- datorită vocii sale minunate, un contratenor – 
dovadă fiind rolul lui Orlof din opereta „Liliacul”-, 
era înzestrat cu un suflet cald şi blând, cu care capta 
atenţia publicului, aceste lucruri fiind spuse şi de 
cronicile din acea vreme. El a iubit în aceeaşi măsură 
atât rolurile şi personajele pe care le întruchipa, cât 
şi oamenii care-i erau alături atât pe scenă, cât şi în 

viaţa de zi cu zi, şi aici vorbim de prieteni, colegi de 
breaslă şi publicul care îl venera, iar el îi respecta în 
adevăratul sens al cuvântului.

Cartea de faţă constituie un mănunchi de impresii 
alese – pentru cel ce a făcut mare onoare neamului 
românesc, impresii despre felul său de a fi, spunându-se 
de cele mai multe ori că se confundau, deoarece nu-ţi 
puteai da seama care este personajul şi care este el cu 
adevarat; oricum s-ar fi văzut, era sublim.

Existenţa sa a fost una de poveste; rolurile i se 
potriveau de minune. A jucat numai la superlativ, 
ceea ce denotă că a fost mereu la apogeu şi interpreta 
în aşa fel încât nimic nu mai exista.

Sănătatea i s-a şubrezit şi, în cele din urmă, la 
numai 42 de ani părăseşte doar scena vieţii, deoarece 
cea artistică a rămas în sufletele noastre, îngroşând 
linia artiştilor acolo sus, în cer.

Într-un articol intitulat „A murit Leonard” 
ziarul „Galaţii Noi” din 30 decembrie 1928 nota: 
„Cu Leonard, un fiu al Galaţilor, a plecat dintre 
noi un mare artist, un artist neîntrecut în geniul 
său, un artist răsfăţat, simpatic prin excelenţă, un 
vrăjitor...”

Voi cita în continuare ceea ce avea să scrie marele 
Tudor Arghezi în cronicile din acele vremuri: „Viaţa 
lui Leonard a fost o existenţă de Hamlet. Leonard a 
cântat ca o vioară şi a murit ca o vioară, înfăşurat în 
crepul violet al regretatului oftat al unei lumi”.

Într-un material expus de Corneliu Stoica se 
spune: „Leonard nu s-a cruţat,...”.

În memoria cântăreţului, municipalitatea a dat 
numele său unei străzi, a fost instituit Festivalul de 
operetă „Leonard”, iar la 17 oct. 2003 s-a dezvelit 
bustul celebrului tenor în faţa clădirii Teatrului 
Muzical ce-i poartă numele.

În încheiere, vom enumera pe câţiva dintre cei ce 
au scris despre Nae Leonard în cartea de faţă: prof. 
dr. Eugen Dan Drăgoi, pr. Eugen Drăgoi, Dumitru 
Sandu, Lică Rugină, Corneliu Stoica, Costel Ilie, 
Ioan Petrulias, Marcel Ionescu, Luminiţa Vologa, 
Georgiana Munteanu, Angela Ribinciuc, Victor 
Cilincă, Laura Sava ş.a. 

Gălăţeni despre Nae Leonard şi 
Teatrul Muzical de la Dunăre. 

Galați: Partener, 2011, 128 p.

Daniela Pruteanu
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Filosoful Mihai Androne 
este autorul a peste 20 de 

articole de specialitate dintre 
care menţionăm câteva ce pot 
fi corelate cu studiul prezentat 
nouă astăzi: Calvin şi Filosofia 
Creştină, Deschidere către o 
antropologie a Calvinismului, 
Jean Calvin şi Reforma. 

A susţinut primul doctorat 
la Iaşi în anul 2006, iar al 
doilea doctorat îl va susţine 

în Elveţia cu teza: „După chipul lui Dumnezeu: O 
nouă abordare antropologică a teologiei calvine”.

Profesorul gălăţean Mihai Androne a scris însă şi 
poezie, frecventând o perioadă cenaclul condus de 
regretatul poet Ion Chiric, dovedind, la fel ca şi alţi 
colegi de-ai domniei sale, că mintea 
de filosof se poate împăca bine cu 
sensibilitatea de poet.

Cartea pe care o lansează astăzi la 
Salonul Literar „Axis Libri” a văzut 
lumina tiparului în anul 2011, la 
Iaşi, la Editura Institutul European. 
Această complexă lucrare se adresează 
îndeosebi specialiştilor în filosofie şi 
teologie, precum şi studenţilor acestor 
specializări, dar şi publicului interesat 
de aceste domenii ale cunoaşterii. Ea 
vine să umple un gol în spaţiul cultural 
românesc, îmbinând perspectiva 
teologică cu cea filosofică în abordarea 
teoriilor reformatoare ale lui Jean Calvin, apărute în 
secolul al XVI-lea  în opoziţie cu dogma catolică.  

Conţinutul ideatic şi informaţional, foarte dens, 
bazat pe o bibliografie amplă, vizează aspecte 
teologice şi filosofice ale Reformei protestante 
în contextul Renaşterii şi teme precum: păcatul 
originar, liberul arbitru; libertatea; mântuirea - sub 
forma unor dezbateri dintre metafizică şi teologie.

Prefaţa cărţii este semnată de filosoful Ivan 
Ivlampie, decanul Facultăţii de „Istorie, Filosofie 
şi Teologie” din cadrul Universităţii „Dunărea de 
Jos” Galaţi, şi reprezintă girul dat de un specialist 

textului cărţii. Totodată, ne oferă o introducere în 
conţinutul acesteia. 

Primul capitol, Jean Calvin şi gândirea Reformei, 
dezvăluie amănunte privind viaţa, activitatea şi 
opera reformatorului, precum şi o perspectivă 
teologică şi filosofică a celor trei mari principii ale 
Reformei: soli Deo gloria, sola Scriptura, sola fide. 
Cel de-al doilea capitol al cărţii intitulat Omul şi 
căderea adamică ne propune o perspectivă inedită 
teologico-filosofică asupra păcatului originar şi 
asupra consecinţelor lui asupra voinţei umane. Cel 
de-al treilea capitol, Providenţa şi predestinarea, ne 
indică modul în care reformatorul Jean Calvin a 
conceput pronia şi predestinarea lui Dumnezeu, cu 
accent asupra legăturii strânse dintre ele. 

Al patrulea capitol, intitulat Etica protestantă 
şi spiritul capitalismului, urmăreşte o reevaluare 

aprofundată şi critică a legăturii 
dintre etică şi capitalism, aşa cum a 
fost ea zugrăvită în binecunoscuta 
lucrare a lui Max Weber. Despre 
aceasta, prefaţatorul Ivan Ivlampie 
remarcă: „Faptul că reforma lui 
Calvin a reprezentat un succes pe 
linia realizării proiectului unei bune 
rânduieli politico-economice justifică 
profunda dezbatere a capitolului al 
IV-lea cu întrebări şi problematizări 
având ca nucleu tezele lui Max 
Weber.” Ultimul capitol, Dimensiunea 
estetică a doctrinei calvine urmăreşte 
să ne arate o ipostază inedită a 

reformatorului, aceea de iubitor al valorilor de 
ordin estetic.  

Recomand călduros publicului gălăţean cartea 
lansată astăzi deoarece - după cum sintetizează 
filosoful Ivan Ivlampie în prefaţă - “Miza 
întreprinderii lui Mihai Androne este rodul unei 
cercetări truditoare la capătul căreia el a demonstrat 
că, aşa cum ateii nu pot ignora din sufletul lor 
credinţa, frământarea sufletească şi sentimentul 
vinovăţiei pentru faptele lor inumane, tot astfel 
Frumuseţea nu poate fi abolită din aşezarea noastră 
socială”.

Florica Șerban
bibliotecar, Biblioteca

„V.A. Urechia”

Mihai Androne. Jean Calvin:
Providenţa, predestinarea şi estetica simbolului religios. 

Iaşi: Intitutul European,  2011, 346 p.
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Contribuția ştiințifică a lui Mihai Androne 
referitoare la reforma lui Jean Calvin

Mihai Androne, autorul 
acestei lucrări filosofice 

despre contribuţia lui Jean Calvin 
la universul valoric, se dovedeşte 
un sistematizator bine pus la punct 
pentru a-l încadra pe reformatorul 
protestant francez în epoca sa de 
referinţă şi între personalităţile 
de seamă ce l-au contextualizat 
specific, privitor la exprimare şi 
interacţiune.

Dacă ar fi să luăm în discuţie 
însuşi titlul volumului, se poate observa accentul său 
central – reevaluarea contribuţiei teologice, filosofice 
şi indirect artistice a unui spirit de referinţă, prea uşor 
etichetat drept rigid prin acuzaţia de exces dogmatic. 
La Jean Calvin, dacă omul trece uşuratic de marele 
bine al providenţei – grija miraculoasă a lui Dumnezeu 
pentru creaţia Sa şi, în special, pentru om – să nu se 
mire nimeni cu privire la rezultatul de la admiterea 
în fericirea vieţii pământeşti, iar apoi în paradis, 
urmare ce-i va scrie predestinarea: „Totul este supus 
providenţei divine, nimic nu se petrece la întâmplare; 
toate evenimentele sunt guvernate de planul tainic al lui 
Dumnezeu.” Divinitatea nu improvizează, ci aranjează 
mai dinainte derularea tuturor evenimentelor, ideea de 
providenţă se sprijină pe ideea de ordine, pe ideea de 
plan (p. 150).” Dar, deoarece taina Divinităţii este cu 
totul copleşitoare şi imposibil de cuprins, oamenii sunt 
practic de la început cunoscuţi a fi înspre salvare sau 
pieire, consolidându-şi sau nu chemarea inalienabilă 
ce li se face. Ceea ce este dramatic rămâne faptul că 
Dumnezeu, precum este reflectat de Calvin, despică tot 
mai adânc istoria între un grup de oameni restauraţi 
prin Iisus Hristos, deja martori ai gloriei Sale, şi un altul 
care se afundă neîncetat în autojustificarea tenebrelor 
neîmplinirii ce-l înghite tot mai mult, cu tot mai mare 
iuţeală. 

În ceea ce priveşte consecinţa estetică a abordărilor 
tipice acestui părinte al Reformei, miza omului este 
foarte bine redată în următoarea reflecţie din volum: 
„Învăţătura religioasă trimite la estetică, dar şi estetica 
face apel constant la planul religios: omul este o fiinţă 
creată, iar toate disponibilităţile lui artistice îi sunt 
conferite, dăruite de Sus. Dumnezeu creează capacităţile 
artistice ale omului pentru ca omul să poată fi fericit în 
viaţă şi să se întoarcă, omagial, printr-un gest creator, 
către Ziditorul său.

Omul este creat spre a fi creator. El este o creatură 
creatoare, el este configurat după chipul şi asemănarea 
Creatorului. (p. 246)” Întemeiat pe o asemenea 
concepţie, reformatorul se focalizează doar asupra 
omului sfinţit, adică asupra omului ca transfigurare 
permanentă a lui Dumnezeu, aşa încât mesajul iubirii 
hristice – sacrificiul de sine pentru ca slava să-i revină 
Domnului – să fie actual nu doar în cel credincios, ci 
şi-n cei dimprejurul său, aşadar şi-n lucrarea sa de artă. 
Se poate spune aşa, deoarece chiar Biblia îl defineşte pe 
omul credinţei lui Hristos drept un artizanat divin, o 
operă de artă restaurativă, în vreme ce Dumnezeu Se 
odihneşte în el, făcându-i loc în istorie, în parteneriatul 
cu semenii săi şi ca administrator resuscitativ al 
naturii. În mod constant, Noua Creaţie a Divinităţii 
se mulează pe aparenţele trecătoare ale celei căzute, 
până la punctul în care supravieţuirea încetează să mai 
fie problema individului, încăpând pe de-a-ntregul în 
mâinile Creatorului său. Simbolul religios este, astfel, 
opera de artă ce rezultă dintr-o abordare contemplativ-
cooperantă a creaturii supreme, este progresia 
Domnului Însuşi în exprimarea durabilă din inima 
oglinzii Sale – făptura umană.

Jean Calvin consideră că vehicolul istoriei este o 
anumită revelaţie ascetică a credincioşilor, în termeni 
biblici vorbind, o revelaţie cu ochii spre Hristos şi 
spre lucrarea înnoitoare a Duhului Sfânt, fapt opus 
dialecticii materialiste. Această mişcare se desfăşoară în 
făptura născută din nou pentru ca esenţa ei inefabilă, 
ataşată de Dumnezeu, să nu se mai poată corupe. Ca 
atare, izvoarele inimii răscumpărate trebuie să curgă 
din şi în Mâna Domnului. Pe acest fond, prosperitatea 
este doar o binevenită consecinţă. Economia capitalistă, 
fundamentată pe aceste considerente, este gândită să fie 
transparentă şi uşor de suportat, afirmă sociologul Max 
Weber. Omul este protejat de abuzul puterii banului (fie 
spre sărăcie, fie spre bogăţie) şi este ocrotit împotriva 
şocului economic prin chibzuita abordare a vieţii în 
familie ca şi-n societate, lucrând în favoarea sa şi a 
semenilor săi sub lumina lui Iisus Hristos. Domnul 
Noii Creaţii este garanţia interioară, printre altele, atât 
a stabilităţii, cât şi a incoruptibilităţii în afaceri.

Autorul volumului de faţă, Mihai Androne, 
configurează un reformator cu o inimă mai mare decât 
aparenta asprime a doctrinelor sale. Scriitorul este 
capabil să sublinieze cursul valoric supraconfesional, 
prevăzut şi de Jean Calvin, al intenţiilor binefăcătoare 
ale lui Dumnezeu peste istoria umanităţii. 

Andrei Parapiru
bibliotecar, Biblioteca 

„V.A. Urechia”
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Galaţiul la începutul veacului al XX-lea
fragmente din impresiile unei străine (II)

Sâmbătă 

Azi este zi de 
îmbăiere şi nimeni 

nu o poate confunda! Baia 
publică (sau, mai curând, 
una dintre ele, pentru că 
sunt numeroase) nu este 
departe de strada Carol. 
Şiruri lungi de şcolari trec 
toată ziua (cel mai lung 
fiind al celor de la seminar) 
în direcţia aceea, fiecare 
băiat cărându-şi lenjeria 
curată într-o legătură. 

Soldaţii noştri se duc şi ei acolo şi se întâlnesc cu 
camarazii lor şi toţi revin cu feţele îmbujorate şi 
strălucitoare. Sunt băi de aburi şi sunt pe diferite 
categorii – cele cu adevărat de clasă costă 40 de 
cenţi. Ca o regulă, românii nu consideră că baia 
în apă curăţă cu adevărat; chiar şi cei care au căzi 
moderne de zinc în casele lor se duc 
o dată pe săptămână, în mod regulat, 
la băile de aburi. B., care a călătorit 
atâta, îmi spune că el nu are niciodată 
o senzaţie de curăţare mai profundă 
în afara celei de la baia turcească cu 
care este obişnuit încă din copilărie.

În multe gospodării, baia este o 
clădire separată, cu un cuptor special 
cu un cazan care să încălzească 
apa care, atunci când fierbe, umple 
camera cu aburi şi este folosită o dată 
pe săptămână. Baia vieneză, emailată 
în alb, cu un boiler alimentat cu 
gaz şi cu duş ataşat, este prima de 
acest fel pe care prietenii noştri au 
văzut-o şi atunci când vin în vizită alte cunoştinţe 
ei cer permisiunea să le arate noilor veniţi baia. De 
Sf. Gheorghe, am fost foarte amuzată să văd cum 
deasupra vehiculelor care transportau bunurile 
casnice era aşezată,  invariabil, o cadă de baie. Cada 
este considerată mobilier şi nu ceva imobil şi fiecare 
proprietar trebuie să o aibă pe a lui. (p. 55-56)

(...) Când eram debutantă şi participam la 
petreceri, regretam că un fel de mâncare precum 

icrele era considerat ceva care putea fi oferit unor 
oaspeţi, deoarece consideram că era ca şi cum aş 
fi mâncat doar sare. Nu aş fi ştiut niciodată cât de 
delicioase pot fi icrele, dacă nu aş fi venit pe aceste 
ţărmuri. 

Sunt diferite feluri de icre. Sunt icrele proaspete 
(caviarul) – bobiţe lucioase, de un gri deschis, 
servite reci ca ghiaţa, cu felii de lămâie; mai este 
şi „presata” - icre puţin sărate, care se întind pe 
pâine, la fel ca untul; mai este şi „tescuita” care 
este uşor diferită; apoi, mai sunt „icrele de ştiucă” 
(„icri de stuka”) care sunt roşii şi se mânâncă sub 
forma unei creme, amestecate cu ulei de măsline şi 
picături de suc de lămâie – toate aceste delicatese 
pot fi cumpărate tot timpul anului, la preţuri destul 
de rezonabile. 

Un alt fel de mâncare care îmi place este un 
amestec de carne tocată, cu multe condimente, 
învelit în frunze de viţă de vie şi servit cu smântână, 
care este un fel de frişcă acră. Alte feluri de mâncare 

cu carne preparate cu ulei de măsline 
nu mă tentează, pentru că par grase, 
deşi am încercat să mă conving că 
sunt mult mai digerabile decât dacă ar 
fi preparate cu untură de porc. Untul 
este un aliment scump şi foarte puţin 
folosit, iar brânza care este de multe 
feluri, îi ia locul.

(...) Oamenii de aici sunt foarte 
încântaţi de felurile de mâncare cu 
carne, două feluri fiind servite la fiecare 
masă, în timp ce budincile şi plăcintele 
sunt necunoscute, desertul fiind 
alcătuit din fructe şi nuci. Prăjiturile 
sunt spongioase, fiind umplute cu 
diferite feluri de cremă, mâncându-se 

cu linguriţe de argint, şi se servesc la gustarea de la 
ora 4, ceea ce corespunde cu ceaiul nostru de după-
amiază. Aroma predominantă a tuturor dulciurilor 
şi a prăjiturilor este cea de rom. Romul se adăugă 
şi în ceai, cu o felie de lămâie – nimeni nu pune 
frişcă sau lapte – iar rezultatul este plăcut, dar nu 
se compară deloc cu ideea noastră de ceai. În acest 
scop se foloseşte ceaiul chinezesc, iar ceaiul meu 
Ceylon stârneşte comentarii. (p. 56)

Ioana Chicu
bibliotecar, Biblioteca 

„V.A. Urechia”

traducere din Roumania in light & shadow, autor Ehtel Greening Pantazzi
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Martie – mai 1912
(...) Galaţiul are un farmec al său; este destul 

de diferit de alte oraşe din România, mai ales că 
este sediul Comisiei Europene a Dunării. Cei 
8 delegaţi reprezintă Marea Britanie, Franţa, 
Italia, Austria, Germania, Turcia, Rusia şi 
România şi, cu excepţia delegatului francez, au 
domiciliul în Galaţi şi stau tot timpul anului. 
(p. 77) Ei sunt liderii fireşti ai comunităţilor 
lor şi se ocupă mult de activităţi distractive 
care au farmecul neaşteptatului, căci oricine 
întâlneşte aici persoane din cele 4 colţuri ale 
lumii. Pe lângă faptul că le primesc în casele lor, 
ei dau baluri şi alte petreceri în fiecare primăvară şi 
toamnă în palatul Comisiei (1), o clădire mare unde 
au loc întâlnirile. Ei sunt proprietarii, în comun, a 
unui yacht cu aburi, Carolus Primus (2), pe care îşi 
invită prietenii favoriţi în excursii pe fluviu. Fiecare 
comisar este preşedintele [Comisiei] timp de 6 luni, 
pe rând, şi în momentul în care îşi preia mandatul, 
de la Constantinopol vine un vas din ţara pe care o 
reprezintă. Desigur că ne bucurăm să îi primim pe 
toţi oficialii, dar suntem încântaţi atunci când vine 
Barhamul. (3)

În această primăvară, este rândul germanilor 
[la conducerea C.E.D.]. Comandantul vasului era 
prinţul von Yenbourg, o rudă, am înţeles, cu familia 
noastră regală. Normal că populaţia feminină a 
Galaţiului era pe culmile încântării să-l cunoască 
pe omul zilei. Am fost invitaţi la un dineu la casa 
comisarului german în noaptea sosirii lui. Soţia 
comisarului este singura americancă din oraş 
în afară de mine şi întreţine atmosfera în mod 
fermecător. Vai! pentru romantism. Von Yenbourg 
era scund, gras, cu faţa roşie şi avea, cel puţin, 45 
de ani. Fetele drăguţe prezente acolo s-au consolat 
cu ofiţerii prezentabili care îl acompaniau. Era o 
petrecere mare şi din locul unde stăteam, lângă 
gazdă, nu puteam să văd bine ce se-ntâmpla în 
celălalt capăt al mesei. Totuşi, puteam să auzim 
multe râsete. S-a servit o mare varietate de vinuri 
excelente. Când ne-am ridicat, i-am lăsat pe domni 
în sufragerie. A urmat un interval lung - „nobilul” 
prinţ era foarte vesel atunci când a intrat în salon. 
În următoarea după-amiază, ne-a invitat, în mod 
insistent, la bordul vasului Taurus şi ne-a spus cât 
este de ataşat de femeile frumoase. (p. 78)

(...) Fără îndoială că delegaţii au şi alte 
îndatoriri pe lângă divertisment; toate afacerile 
[care se derulează] între Porţile de Fier şi până 

la mare [Marea Neagră] sunt în mâinile lor şi ei 
au în subordine o armată de angajaţi. Au propriul 
lor steag şi se presupune că sunt neutri, în caz de 
război – dar, mă mir! Pe lângă cei din Comisie, 
îi mai poţi întâlni pe consuli, pe conducătorii 
caselor de transport maritim, bancheri de diferite 
naţionalităţi, proprietari funciari şi ofiţeri, deci ai 
de unde alege!

De multe ori, sunt surprinsă că printre români 
şi greci este o mare neconcordanţă între hainele 
lor, bijuteriile şi eleganţa aspectului lor general şi 
confortul şi bunul-gust afişat în casele lor. Atunci 
când întâlneşti o englezoaică, poţi să îi apreciezi 
provenienţa şi situaţia materială după aparenţe şi 
după vestimentaţie; într-adevăr, mult mai multă 
atenţie şi grijă sunt investite într-o casă decât într-o 
persoană. Nu şi aici! O femeie elegantă şi distinsă 
poate locui într-o casă anostă, mobilată într-un 
stil de nedefinit, şi, deşi pe stradă este elegantă, în 
casă stă fără corset, în halat şi cu bonetă. O masă 
bună, mâncarea mult mai delicioasă şi mai bine 
preparată decât a noastră este servită într-un mod 
haotic, exceptând ocaziile formale. Unele familii au 
două sufragerii, una pentru fiecare zi şi una pentru 
musafiri şi oricine poate vedea o adevărată dragoste 
latină pentru paradă. (p. 79)

Note:
1. Palatul Comisiei Europene a Dunării, clădire 

de patrimoniu, este sediul actual al Bibliotecii V.A. 
Urechia Galaţi.

2. Carolus Primus a fost vaporul de inspecţie al 
Comisiei Europene a Dunării.

3. Denumirea completă este Her Majesty’s (HMS) 
Ship Barham, navă de război care a făcut parte din 
flota Marii Britanii, care a luptat în timpul Primului 
Război Mondial.

(Va urma)
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Comună a judeţului 
Galaţi situată în bazi-

nul hidrografic al Prutului, 
Frumuşiţa (cu satele componente 
Frumuşiţa, Ijdileni şi Tămăoani) 
este o aşezare moldovenească 
străveche, având o locuire 
continuă dovedită arheologic de 
peste trei milenii.

 Denumirea Frumuşiţa apare 
prima dată într-un document 

din 21 noiembrie 1669, sub forma toponimului 
Valea Frumuşiţei. Este vorba de un zapis prin care 
Dumitraşco Prăjescul vinde lui Duca Vodă satele 
Stoicani, Lăleşti, Tuluceşti şi Ghinduşani din ţinutul 
Covurlui, în care se pomeneşte „capul piscului în 
vale(a) Frumuşiţăi, deci piste Frumuşiţa…“.

Cel mai important pentru vechimea satului 
Frumuşiţa este un act de danie din 22 ianuarie 1593 
prin care voievodul Moldovei dăruieşte Mănăstirii 
Pobrata „gloabele şi deşugubinele ce se vor face în 
satele Sfântei mănăstiri, anume Deleni şi Iurieşti în 
ţinutul Covurlui“. Acest act de cancelarie domnească 
reprezintă atestarea documentară a satului Frumuşiţa.

Satul Iurieşti (în alte documente sub forma Urieşti) 
este Frumuşiţa. Într-un document din  20 martie 
1727 se precizează că moşia Mănăstirii Pobrata din 
Urieşti se întindea „din hotarul Ijdileanilor în sus din 
lacul Varvarei, care-i hotarul Ijdileanilor“, iar „partea 
Urieştilor din sus hotărăşte cu Frumuşiţa“. Mai târziu, 
într-un plan al unei părţi din moşia satului Ijdileni, 
întocmit la 19 septembrie 1846, se precizează că 
aceasta se mărginea cu Urieşti sau Frumuşiţa.

După aceste câteva necesare precizări referitoare 
la vechimea localităţii, vom aduce în atenţie 
mărturii, unele inedite, despre cea mai veche 
biserică din Frumuşiţa.

Potrivit catagrafiei de la 1809, satul Frumuşiţa 
făcea parte din ţinutul Covurluiului, ocolul Prutului. 
Este menţionată înainte de această dată biserica 
Cuv. Parascheva, la care slujea preotul Ştefan,  ficior 
păr(intelui) Dima“. Dacă admitem că preotul Dima 
a fost slujitor tot la biserica din Frumuşiţa, atunci 
biserica fără îndoială că exista pe la 1780, oricum 
după 1774, deoarece în catagrafia publicată de 
Dmitriev pentru acest an nu este menţionat vreun 

Cea mai veche biserică din 
Frumuşiţa

preot la Frumuşiţa. Aceasta trebuie să fie biserica 
despre care pomeneşte preotul Ioan Maximiuc 
în anul 1967: „Cu ocazia săpăturilor pentru nişte 
morminte am găsit urmele de cărămidă ale unei 
fundaţii de la o veche biserică, despre care nu se 
aminteşte nimic în memoria  şi nici în documentele 
satului“. În jurul acestei biserici se afla cimitirul 
satului. Graţie unei relatări din anul 1861 a fostului 
protopop al jud. Covurlui, Zaharia Rodocalat, aflăm 
că biserica aceasta cu hramul Cuvioasa Parascheva 
„era de nuele, învelită cu stuh“ şi „de sine s-au ruinat 
şi nu-şi are fiinţă de vro zeci ani de zile şi mai bine“. 
Aşadar, locaşul se ruinase, conform protoiereului 
Zaharia, prin 1850-1851 şi nu mai era funcţional. 
Este posibil să fi suferit de pe urma groaznicului 
cutremur din 14 octombrie 1802. Unde vor fi slujit 
preoţii până la 1866 când s-a ridicat noua biserică? 
Probabil la cea din Tămăoani, de unde vine preotul 
Nicolae Perju la Frumuşiţa în 1859, sau în vreun 
locaş provizoriu. Nu este exclus ca totuşi vechea 
biserică să fi fost în continuare utilizată pentru 
slujbe, contrar afirmaţiei protoiereului Zaharia.

La biserica Cuvioasa Parascheva a slujit, aşadar, 
preotul Ştefan. Poate şi tatăl său, preotul Dima. 
În prima jumătate a secolului al XIX-lea preoţi la 
altarul bisericii Cuvioasa Parascheva au fost Ioan 
Bâgu şi Constantin Sârbu, fiii acestora, Spiridon şi 
Vasile, fiind dascăli în strana bisericii înainte de 
anul 1858, dar şi după această dată.

Un alt preot slujitor la biserica Cuv. Parascheva 
din Frumuşiţa a fost Dumitrache Bâgu († înainte de 
ianuarie 1868). Ultimul slujitor la acest altar este 
vrednicul preot Nicolae Perju (1827/1828-1878), cel 
care va ridica, în anii 1865-1866, o nouă biserică în 
cimitirul satului Frumuşiţa, cu hramul Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena, „prin singura silinţa sa“, după 
expresia protoiereului de Covurlui, Ioan Severin.

În anul 1911 episcopul Nifon Niculescu sfinţeşte 
actuala biserică din Frumuşiţa – al treilea locaş al 
satului – cu hramul Sf. M. M. Gheorghe şi Adormirea 
Maicii Domnului.

Aşadar, cea mai veche biserică din Frumuşiţa 
cunoscută până în prezent datează din a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea şi a dăinuit până 
înainte de anul 1866 când se ridică un nou locaş de 
rugăciune în acest sat.

Eugen Drăgoi
preot
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Note:
1. Sorin Geacu, Judeţul Galaţi. Dicţionar de geografie 

fizică, Editura CD Press, Bucureşti, 2007, p. 97.
2. Arhivele Naţionale. Direcţia Istorică Centrală, 

Documente moldoveneşti, I/26, apud Paul Păltănea, 
Toponimie gălăţeană, în „Viaţa liberă“, an XI, nr. 3178, 
9 mai 2000, p. 7; Paul Mihail, Documente şi zapise 
moldoveneşti de la Constantinopol (1607-1806), Iaşi, 
1948, p. 69-72, doc. 52 «cu data greşită, 21 noiembrie 
1670, conform Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la 
origini până la 1918, I, ed. a doua (ediţie îngrijită de pr. 
Eugen Drăgoi), Editura Partener, Galaţi, 2008, p. 104».

3. Documente privind istoria României, veacul XVI, 
A, Moldova, vol. IV (1591-1600), Editura Academiei 
R.S.R., Bucureşti, 1952, p. 307 – 308, nr. 2. Editorii 
consideră documentul respectiv 
îndoielnic, întrucât este pus pe 
seama domnitorului Ştefan Răzvan 
(24 aprilie-august 1595), deşi la 
acea dată pe tronul Moldovei se afla 
Aron Tiranul (a doua domnie, 18 
septembrie 1592-24 aprilie 1595). 
Vezi şi Paul Păltănea, Repertoriul 
documentelor istorice referitoare 
la judeţul Galaţi, 1430-1650, ms. 
dactilografiat, 1985-1990, Biblioteca 
V.A. Urechia, Galaţi, cota IV/6.787. 
Comentariu la doc. nr. 215.

4. Paul Păltănea şi Valentin 
Ţurlan, Din toponimia bălţii 
Brateşului, în „Anuar de lingvistică 
şi istorie literară“, tom. XXXI, Iaşi, 
1986-1987, p. 10-11.  Este inexactă 
opinia formulată în Noul atlas 
lingvistic al României. Moldova şi 
Bucovina (autori: Vasile Arvinte et 
alii), Editura Academiei, Bucureşti, 
1987, p. 340 că satul Frumuşiţa este 
atestat în anul 1667.

5. Arhivele Statului Bucureşti, 
Fond Mănăstirea Sf. Sava-Iaşi, 
XIII/9.

6. Serviciul Judeţean al Arhivelor 
Naţionale, Galaţi (în continuare se abreviază SJAN 
Galaţi), Fond Curtea de Apel Galaţi, sec. a II-a, 1914, dos. 
nr. 2, f. 60. Vezi şi  Paul Păltănea, Toponimie gălăţeană, p. 
7, unde numele este înscris Iurieşti.

7. Constantin N. Tomescu, Ştiri catagrafice din 
Biserica Moldovei în 1809, în „Arhivele Basarabiei“, an. 
III, nr. 3, iulie-septembrie 1931, p. 194; Idem, Biserica din 
principatele române la 1808-1812, ediţie îngrijită şi note 
de pr. Eugen Drăgoi, Editura Partener, Galaţi, 2010, p. 67.

8. P.G. Dmitriev, Moldova în epoca feudalizmului, vol. 
VII, partea a II-a, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1975, p. 86-
87.

9. Preotul Ioan Maximiuc (1911-1975) a slujit ca 
preot paroh la biserica Sf. M.M. Gheorghe şi Adormirea 
Maicii Domnului din Frumuşiţa între anii 1945-1975.

10. Pr. Ioan Maximiuc, Biserica „Sfântul Gheorghe“ 
din parohia Frumuşiţa, raionul Galaţi. Istoric (manuscris 

dactilografiat), în „Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de 
Jos“, Fond Dosare inventare parohiale, 1967, nr. 63, f. 2.

11. Despre cimitir în arhiva parohiei se însemnează 
că datează de la 1800 (Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de 
Jos, Fond Dosare parohiale, Parohia Frumuşiţa, dosar nr. 
184/1931-1935, f. 291v.); credem însă că este mult mai 
vechi.

12. Arhiva Protopopiatului Galaţi, dosar nr. 125/1861-
1863, f. 5.

13.  Ibidem. Scrisoare a exprotopopului Rodocalat 
din 13 iunie 1861.

14. Despre violenţa seismului şi pagubele produse 
vezi Grigore Ştefănescu, Cutremurele de pământ în 
România în timp de 1391 de ani, de la anul 455 până la 
1874, în „Analele Academiei Române“, seria II, t. XXIV 

(1901-1902), Mem. Secţ. Ştiinţ., p. 
16-21. Cutremurul de pământ din 
14/26 octombrie 1802 s-a produs la 
ora 12 şi 55 şi a fost cu mult mai 
mare decât cel din noiembrie 1940. 
Cf. Ion Atanasiu, Cutremurele de 
pământ din România, Bucureşti, 
1961, p. 24, 173.

15. Despre preotul  Ioan Bâgu nu 
avem, deocamdată, alte mărturii. 
Din actele de stare civilă în care este 
înscris fiul său, dascălul Spiridon, 
presupunem că era născut pe la 
anul 1800 sau chiar mai înainte şi 
că a slujit la Frumuşiţa în primele 
decenii ale veacului al XIX-lea.

16. Pr. Constantin Sârbu (cca 
1812-12 martie 1866) a slujit la 
Frumuşiţa din 1836 până în 1859 
(posibil şi din 1861 până în 1866). 
Vezi Arhiva Protopopiatului Galaţi, 
dosar nr. 125/1861-1863; SJAN 
Galaţi, Fond Colecţia registre de 
stare civilă comunală, jud. Covurlui, 
Primăria comunei Frumuşiţa, 
dosar nr. 1/1866 (morţi), f. 16. 
Acelaşi document şi în dosarul nr. 
2/1866 (morţi), f. 17.

17. Arhiva Protopopiatului Galaţi, dosar nr. 77/1858, 
f. 128v.

18. Amintit într-un act de căsătorie din 1868. Vezi 
SJAN Galaţi, Fond Colecţia registre de stare civilă 
comunală, jud. Covurlui. Primăria Frumuşiţa, dosar 
nr. 13/1868 (căsătoriţi), f. 12. Acelaşi act şi în dosar nr. 
14/1868, f. 23-24.

19. Arhiva Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Fond Dosare 
generale, dosar nr. 651/1866-1867, f. 6.

20. Despre sfinţirea acestei biserici vezi Arhiva 
Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Fond Dosare parohiale, 
Parohia Frumuşiţa, dosar nr. 36/1910-1927, f. 20; 
pr. Marius Gavrilescu, Biserica din satul Frumuşiţa, 
comuna Frumuşiţa, cu hramul Sf. Mare Mucenic 
Gheorghe, în „Buletin cultural“, Editat de Centrul 
Cultural „Dunărea de Jos“, nr. 13, septembrie-
noiembrie 2006, p. 39.

Apostol, Bucureşti, 1820 (foaia de titlu), carte 
care a aparţinut bisericii Cuvioasa Parascheva 

din Frumuşiţa,
 jud. Covurlui. Depozitul de carte veche al 

Arhiepiscopiei Dunării de Jos
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Deşi a cultivat acuarela 
încă din primii 

ani ai carierei sale artistice, 
în expoziţiile personale 
organizate, Teodor Vişan 
a prezentat rareori lucrări 
realizate în această tehnică 
a culorilor de apă. O tehnică 
de altfel foarte pretenţioasă, 
care impune din partea celui 
care o practică un dezvoltat 
simţ al observaţiei, deplina 

stăpânire a desenului, spontaneitate şi rapiditate în 
execuţie. De asemenea, sub aspectul conservării şi 
păstrării, acuarela ridică serioase probleme, întrucât 
lucrările fiind executate pe hârtie sau pe carton, 
ele se pot deteriora mai uşor, necesitând un regim 
deosebit de protecţie.

Ca gen de pictură, acuarela 
a cunoscut o largă dezvoltare în 
Anglia, Franţa, Germania, Italia 
şi Austria începând cu cea de 
a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea, fiind folosită îndeosebi 
în domeniul peisajului şi notaţiei 
turistice, dar şi a portretului. În 
ţara noastră, ea a fost practicată 
de Carol Pop de Szathmary şi mai 
apoi îmbrăţişată şi de Grigorescu, 
Luchian, Ressu, Iser, Pallady, 
Steriadi, Dărăscu, Tonitza, Max 
Arnold, Al. Phoebus, Schweitzer-
Cumpăna ş.a. Mai aproape de noi, 
în acest gen au creat opere de o 
mare expresivitate Constantin 
Găvenea, Constantin Radinschi, 
Mihai Cămăruţ, Ştefan Hotnog, 
Silvia Cambir, Adrian Podoleanu, 
Ion Murariu, ca să menţionez doar câteva nume de 
artişti aparţinând arealului dobrogean sau moldav.

Plastica gălăţeană nu a dus nici ea lipsă de 
acuarelişti. S-a exprimat în culori de apă Dorothea 
(Lola) Schmierer-Roth, Elena Hanagic, Lucia 

Teodor Vişan - acuarelist

Corneliu Stoica
scriitor, critic de artă

Plastică

Cosmescu, iar astăzi sunt cunoscuţi pentru 
consecvenţa cu care cultivă această tehnică 
Gheorghe Mihai-Coron, Nicolae Cărbunaru şi 
Nicolae Placicov. Pictorul Gheorghe Andreescu, 
pentru revigorarea acuarelei, a organizat chiar în 
anii trecuţi cinci ediţii ale unei tabere de creaţie, 
la Argamum-Celic Dere, sub auspiciile Muzeului 
de Arte Vizuale din Galaţi şi ale Institutului de 
Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea.

Cunoscut pentru pasiunea şi acribia cu care 
de-a lungul anilor a imortalizat în pictura în ulei 
secvenţe peisagistice din oraşul în care s-a născut, 
trăieşte şi creează, Teodor Vişan a surprins şi 
cu ajutorul culorilor de apă numeroase aspecte 
ale acestuia. Prin intermediul imaginilor din 
lucrările sale ne îndreptăm spre gara de călători 
aflată acum într-un nou şi monumental edificiu, 

străbatem străzile Domnească, 
Eroilor, Universităţii, Nicolae 
Bălcescu, Portului, Dogăriei, ne 
plimbăm pe panglica de asfalt a 
Falezei Inferioare, poposim în 
Port, admirăm vasele acostate la 
mal, convoaiele care înaintează pe 
apele fluviului în amonte şi în aval, 
braţele desfăcute ale macaralelor. 
Restaurantul „Libertatea” este şi el 
un loc de benefic popas, după care 
putem să contemplăm în linişte 
lucrările de artă monumentală 
în metal amplasate pe faleză, 
vegetaţia atât de bogată sau să ne 
amintim de acele zile când acest 
fermecător spaţiu a fost inundat 
de apele fluviului. Pe strada 
Alexandru Ioan Cuza admirăm 

casa pictorului Nicolae Mantu, 
aflată la nr. 46, şi regretăm că ea 

nu este încă un muzeu memorial. Tot din această 
stradă putem coborî pe Vadul Negroponte şi să ne 
minunăm de înfăţişarea scărilor şi pavajului ce evocă 
vremuri de mult trecute. Dar dacă Teodor Vişan ne 
face să ne reculegem în faţa ctitoriei Bisericii „Sf. 

Teodor Vişan - 
Autoportret
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Haralambie” şi să ne încântăm de atâtea privelişti 
gălăţene, el ne poartă paşii şi prin Lunca Siretului, 
prin localităţi rurale (comuna Cuca, de pildă), pe 
plaja de la Costineşti, prin Brăila, prin Buzău, prin 
staţiunile balneoclimaterice Sovata şi Călimăneşti. 
În toate aceste lucrări trăieşte poezia autentică a 
peisajului românesc, în prezenţa căruia ochiul se 
încarcă de frumuseţe, culoare şi lumină, iar sufletul 
vibrează la cel mai înalt diapazon.

Teodor Vişan ştie să nu cadă în banal, este 
un excelent observator al naturii şi mediului 
înconjurător şi reţine de fiecare dată ceea ce este 
esenţial. Calităţile sale de bun desenator şi colorist 
îi permit să configureze cu rapiditate imaginile, 
lăsând să se vadă siguranţa execuţiei, spontaneitatea 
cu care aşterne tuşele, felul cum valorifică spaţiul 
alb al hârtiei. Ştie să creeze transparenţe, limpidităţi 
şi luminozităţi coloristice de mare rafinament, 
dar să sugereze şi materialitatea obiectelor atunci 
când vechimea unui zid sau duritatea stâncilor îi 
solicită penelul. Deşi suporturile pe care el pictează 

sunt de mici dimensiuni, 
aproape de neîntâlnit în 
lucrările sale de pictură 
în ulei, spaţiul plastic este 
folosit cu ingeniozitate, 
schemele compoziţionale 
sunt variate, imaginile 
sugerează desfăşurări per-
spectivale ample, planu rile 
sunt construite cu ştiinţă. 
În foarte multe dintre 

lucrări predomină albastrul de diferite nuanţe, de la 
cele de gri, până la cele cu reflexe de violet, fapt care 
face să se instaleze în sufletul privitorului o stare de 
chietudine, de contemplaţie şi visare. 

Teodor Vişan a creat în acuarelele sale şi portrete, 
şi naturi statice şi nuduri. În rândul portretelor 
impresionează îndeosebi cele ale unor cerşetori, 
chipuri dramatice pe expresia cărora suferinţa, 

lipsurile şi timpul au săpat fără iertare. În 
genul floral, a adus în prim-plan frăgezimea, 
gingăşia, delicateţea şi prospeţimea florilor, 
creând tablouri pe care retina le păstrează 
pentru mult timp pe ecranul său. Face acest 
lucru cu acurateţe şi cu rigoarea pe care i-o 
permite pictarea cu culori de apă pe suport 
uscat.

Demonstrând că şi în genul picturii în 
acuarelă poate să smulgă paletei frumuseţi 
care să meargă la inima iubitorilor de 

frumos, Teodor Vişan 
îşi consolidează statutul 
său de artist profesionist 
şi contribuie la revi-
gorarea unei tehnici 
abandonată de unii 
pictori contemporani 
pentru dificultăţile pe 
care le ridică, dar în care 
s-au creat de-a lungul 
timpului, atât la noi, 
cât şi la alţii, adevărate 
capodopere şi încă se vor 
mai crea.

Teodor Vişan - 
Str. Nicolae Bălcescu

Teodor Vişan - Spre gară

Teodor Vişan - Casa Gavrilov
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Interesul nostru pen-
tru fenomenul literar 

basarabean, în perspectiva 
edificării acelui spaţiu 
cultural comun, s-a izbit 
deseori de rezistenţa înver-
şunată a „furnicarului” 
scriitoricesc de dincolo 
de Prut, încercând „în-
gheţarea” ierarhiilor, im-
plicit protejarea puz-
deriei de „clasici” în 
viaţă, împiedicând fi-
reasca reducere la scară. 

Superlativita continuă a face ravagii. Chiar dacă 
vizează un nume important în peisajul liric 
basarabean, un recent articol semnat de Vlad 
Zbârciog în Dacia literară (nr. 3-4/2012, pp. 103-
106) ne-a pus pe gânduri. Aflăm (şi ne minunăm!) 
că Leo Butnaru (căci despre el este vorba) ar 
fi „urmărit de universalitate”; şi că poezia sa 
(fireşte, excelentă, inconfundabilă, erudită, 
reformatoare, raţionalistă, intelectualistă, de cert 
rafinament, făcând „corp comun” cu structurile 
poetice occidentale) are ca lege fundamentală 
originalitatea. Iar aceasta – raţionează fără să 
clipească dl. Zbârciog – „presupune numaidecât 
universalitatea, deoarece, cu cât un lucru este mai 
original, cu atât este mai universal, orientat de la 
finit spre infinit” (!) Mă rog, aşa o fi la Chişinău! 
Doar că această „beţie de cuvinte” face deservicii 
chiar poetului glorificat, realmente competitiv, 
preocupat – zice tot exegetul Vlad Zbârciog – „de 
a-şi desăvârşi propria mitologie”.

Cu o poezie dezinhibată, dezinvoltă, fără 
complexe, aşadar, vine „la balul demascat al lumii” 
Leo Butnaru, ins prolific, mobil, penetrant, de 
apreciabilă detentă culturală, prezenţă ubicuitară 
şi, în consecinţă, mare colecţionar de premii. 
S-a născut la 5 ianuarie 1949 la Negureni-Bălţi, 
a debutat – elev fiind – la Tinerimea Moldovei 
(1967), iar în 1972 îşi lua licenţa în jurnalistică. 

Adrian Dinu
 Rachieru

critic literar, eseist şi 
prozator

Un genofag: Leo Butnaru

Debutul editorial se consuma în 1976 cu Aripă în 
lumină, după câţiva ani de aşteptări şi incertitudini 
când, în fine, „mahării ideologici” au dat undă 
verde unor versuri precum acestea: „zborul 
păsării / se vede / jumătate – / o aripă-n lumină, / 
cealaltă-n obscuritate”. Dar Leo Butnaru a publicat 
masiv (poezie, proză, eseu, traduceri) dincolo de 
prestaţia gazetărească (într-o primă fază) încât 
cercetându-i palmaresul bibliografic (vreo 60 
de cărţi) semnalăm doar câteva din zona liricii: 
Sâmbătă spre duminică (1983), Formula de politeţe 
(1985), Duminici lucrătoare (1988), Puntea de acces 
(1993), Iluzia necesară (1993), Vieţi neparalele 
(1997), Gladiatorul de destine (1998), Identificare de 
adresă (1999), Lamentaţia Semiramidei (2000) ş.a., 
până la Altul, acelaşi, antologia din 2003, ultimele 
titluri indicând, s-a spus, o creştere a temperaturii. 
Totuşi, scriitura sa, de varietate tematică, ispitită 
de fragmentarism şi experimentalism dovedeşte 
o combinatorie fantezistă, glacial-intelectualizată, 
cu definiţii lapidare şi efecte programate în sfera 
ludicului semantic. Este, categoric, o aventură 
intelectuală, veritabil jurnal liric sincopat, 
impulsionată de voinţa de originalitate, sceneria, 
cu accente suprarealiste, cultivând „cu metodă” 
intertextualitatea (uneori, graţie „prinosului de 
erudiţie”, sufocantă, cum nota E. Lungu). E vorba, 
desigur, de asaltul postmodern, reformulând 
poetica şi sancţionând în bătăliile generaţioniste, 
tradiţionalismul elegiac, clişeistic. Încât proiecţiile 
sale mitice, postmodernizate fireşte, propun 
mixtura cotidianităţii cu zaţul mitologic conform 
unui îndemn rostit apăsat: „vei postmoderniza o 
nostalgie rea”. Va părăsi romantismul dulceag, 
lirismul serafic de voluptăţi agreste devenind şi 
el, un poet al texistenţei (cf. Arcadie Suceveanu), 
artizanal-livresc, eliberând o imaginaţie reme-
morativă, nu „sentimental-aprinsă”; traversând, 
sub aparenţe jucăuşe, „pustiuri de tristeţe”, 
împăcând inflamatele dorinţi cu „recea realitate”, 
invocând risipa, pierzania, destrămarea ş.c.l. sub 
stindardul „iluziei necesare”.

Românii de lângă noi
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Genofag, cu vrerea totalităţii, intergeneraţionist 
(cum l-a văzut M. Cimpoi), iubind fanatizat 
scriscetitul, muncitor (deşi nu e slujbaş), profesionist 
de cursă lungă, Leo Butnaru e stăpânit de „iluzia de 
a învinge”. Demonia sa interogativă (cf. Constantin 
Ciopraga) a hrănit multe alte apariţii (interviuri), 
dezvăluind un „convorbirist” vervos, bine ritmat, 
informat. El rămâne negreşit, în primul rând, un 
„vâslaş al poeziei”, atacând însă şi traductologia 
(îndeosebi din avangarda rusă, underground-iştii 
moscoviţi, cap de listă fiind îndrăgitul Velimir 
Hlebnikov (intens popularizat), dar şi proza (vezi 
Copil la ruşi, 2008, reconstituind, 
într-o veche aşezare orheiană, 
atmosfera basarabeană a anilor 
’50, cu moldoveni sovietizaţi 
într-o „provincie kolhoznică”, 
supusă „caracatiţei rusificării”). 
Să observăm, alături de Răzvan 
Voncu, că e vorba de o recuperare 
postmodernă a copilăriei, nici-
decum de o edenizare a ei. Eul 
„de astăzi” (naratorul deci) 
acceptă „o sumară identificare” cu 
protagonistul-copil, în astfel de 
„tentative de memorii”, provocând 
jocul ei liber, aieveaimaginaţia. 
Textul memorialistic, mânat de 
elan teoretizant, nu e scutit de 
bombasticism şi preţiozitate; 
după cum, o sugestie ionesciană 
(bănuim) a condus la divulgarea 
unor „caiete de tinereţe” (vezi 
Student pe timpul rinocerilor, 2000) cu un 
entuziasm temperat. A ţine un jurnal, a retrăi 
„starea de tânăr” din perspectiva unui Retro-Leo, 
confiscat de „spunerea de sine” (titlul unui volum 
de dialoguri din 1994, suspectat de a fi un ego-text) 
iscă frisoane de nelinişte; chiar spaima ca martorul 
să se instaleze într-un teribil dezacord dintre 
trăire şi transcrierea ei, compromiţând / salvând 
autenticitatea juvenilă.

Cum spuneam, poetul, activat de resortul 
vitaminizant al memoriei culturale, manevrând 
dezinvolt, fantezist-livresc, dar şi parabolic-
vizionar limbajul cotidian (prozaismul lexicului) 
este un anti-sentimental care rescrie, demitizează, 
reinterpretează febril: „În hermeneutica poetică / 
se poate întâmpla orice” – ne previne, binevoitor, 
Leo Butnaru. Altfel spus, nici scrisul în replică, 

ambalat de furii negatoare, nu putea lipsi. O poemă 
precum Inutilitatea ochiului al treilea trimite, nici 
măcar voalat, la crezul seriei precedente (promoţia 
lui N. Dabija impunând estetizarea), expertizat 
acum sub arbitrajul postmoderniştilor, cei care vor 
respinge violent potopul textelor fanate, expediate 
la tomberoanele literare şi stânjenitoarele exagerări 
laudative aplicate barzilor de altădată, înrolaţi 
odelismului de partid.

Leo Butnaru şi-a câştigat o marcă stilistică. O 
ironie jucăuşă prezidează scrisul său, persiflant-
sarcastic uneori, de inventivitate lexicală, 

lansând „Edgarpoetice jocuri” 
şi calambururi în flux: „handi-
capacitatea politicienilor”, „era-
ta divină” a Lumii, „timpuri 
fineseculare” etc. sau inteligente 
parafraze: „niciodată primăvara 
nu fu mai radioasă” (Cernobâl), 
arta sa combinatorie, asocia-
ţionismul folosind ca in-
grediente, fără economie, 
autoironia (poetul vorbind de o 
„jenă ars poetica”), jovialitatea 
(în ipostaza de „cavaler al 
veselei figuri” sau ludismul 
împins în absurd, rescriind 
în chip demitizant-burlesc 
„aşa-numita Eternitate”. Sau 
închinând o Odă Marelui Cititor, 
fireşte „complicele autorului”, 
trăind un „transplant” ferice. 
Impresionantă şi obositoare 

prin debit, poezia lui Leo Butnaru, de evidentă 
coerenţă (stil, limbaj aerisit, viziune reformată, 
amprenta livrescului) impune, scria Emilian 
Galaicu-Păun, un „alt tip de poet basarabean”. 
Implicit, un alt tip de poezie: emancipată prin 
program, meditativ-existenţială fără a cheltui 
mari combustii pasionale, fără „trăire” (cum 
i s-a reproşat), artizanal-livrescă, fantezistă, 
cu pigment ironic; „construită”, irigată de un 
scepticism hiperlucid, activând intelectualismul 
combinatoriu (producând jocuri „cu tâlc”) şi 
mânată, totuşi, de ambiţia de a fixa orgolios 
„arhitectura de nisip a cuvintelor”, aparţinând 
unui „gladiator” rafinat, exprimând scriptural o 
singurătate „răbdătoare şi lucrătoare”. Evident, 
Leo Butnaru nu este un „cocon vitreg” al literaturii 
române...

Leo Butnaru
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De multe ori mă 
gândesc la Mihai 

Cimpoi cu reală admiraţie. 
Am mereu în memorie 
mirarea găzdoiului lui G. 
Călinescu, evocată într-o 
tabletă, care-l tot întreba pe 
tânărul absolvent de facultate: 
„Tot mai citeşti, maică?!”

În câteva dăţi l-am întrebat 
şi eu pe Mihai Cimpoi: „Când 
citiţi şi mai ales când scrieţi 

atâta?” Mi-a răspuns direct, cu râsu-i caracteristic: 
„Simplu: citesc la biblioteca din Cernăuţi şi scriu 
noaptea”.

Într-adevăr, articolele publicate de Mihai Cimpoi, 
numai în revistele din România (pentru că la fel de 
multe a scris şi în cele din Chişinău ori Cernăuţi), 
sunt impresionante ca număr şi ca diversitate. 

Iubeşte cartea ca pe o femeie, ştie ce înseamnă 
ea, ce bucurii poate dărui, de ce forţă persuasivă 
extraordinară este capabilă. 

Îmi povestea ce a simţit când, în peisajul culturii 
moldovene, au început să apară cărţi tipărite în 
alfabet latin. 

A fost un miracol. Îmi zise: „Ştiu că adunaţi 
cărţi şi le trimiteţi în şcolile Moldovei. Duceţi şi în 
satul meu natal câteva. Acolo sunt doar 2-3 cărţi în 
limba română la bibliotecă şi sunt făcute praf. Dacă 
copiii nu au ce citi, le tot iau pe acelea şi le răscitesc 
până aproape nu rămâne nimic din ele. Merită să le 
vedeţi”.  

Am trimis, dar mi se pare că unele le-am văzut 
pe „piaţa Gorbaciov” a Galaţiului expuse la vânzare! 
I-am spus şi s-a întristat. 

Mihai Cimpoi nu este numai un istoric literar, 
cum zic unii. 

E drept că a dat patrimoniului cultural românesc 
prima sinteză, aproape exhaustivă, a literaturii din 
Basarabia. 

El este şi un la fel de profund şi subtil critic 
literar, situat deopotrivă în marginea esteticului şi 
a filosoficului. 

Scriitura lui are un farmec inconfundabil.

Dumitru Tiutiuca
profesor universitar

„Podul de cărţi” numit „Mihai Cimpoi”

Mihai Cimpoi are mai multe căi „ontologice” 
prin care pătrunde şi limpezeşte fenomenul literar. 
Dacă ar fi să le rezum, le-aş zice: „Mihai Eminescu”.

Cunoaşte atâtea despre Eminescu, a citit atâtea 
cărţi despre el şi mai ales a scris atâtea cărţi şi articole 
despre scriitorul nostru naţional încât, cred, numai 
cu paginile lor ar putea clădi cel mai temeinic „pod 
de cărţi” peste Prut, „Podul Eminescu.”  

Puţini autori îl pot ajunge. I-am număra poate pe 
degetele unei mâini.

Şi a mai făcut ceva cu şi pentru Eminescu. 
Mai întâi, l-au făcut atât de cunoscut românilor 

de pretutindeni, pentru ca aceştia, atât de dezbinaţi, 
cum îi ştim, să fie determinaţi să se unească şi să 
se recunoască măcar întru Eminescu.  Şi, cred, că 
a reuşit.

În al doilea rând, i-a invitat pe eminescologi să 
se cunoască şi mai ales să se recunoască citindu-se 
între ei. 

Nu cred că aţi fost prea atenţi la această realitate: 
cei ce scriu despre Eminescu în România nu numai 
că nu se citează unul pe altul, cum ar fi firesc. Mai la 
îndemână le e să se respingă, să se conteste. Uitaţi-
vă la indicii de autori ai cărţilor eminescologilor 
noştri şi vedeţi câte nume româneşti sunt citate?! 
Aproape niciunul! Citiţi-l şi pe Mihai Cimpoi! 

Mai mult, el a dedicat câteva cărţi exemplare 
dialogului cu cei din România şi străinătate care au 
scris despre Eminescu, dând astfel eminescologilor 
o lecţie înaltă de moralitate ştiinţifică, de o 
deontologie profesională din ce în ce mai rară 
pentru criticii noştri „post-revoluţionari”.

Dar Mihai Cimpoi nu este numai un profund şi 
strălucit om de cultură, un istoric şi un critic literar 
ce s-a impus întregului spaţiu românesc; el este şi o 
conştiinţă românească.

Cunoaştem că după 1990 foarte mulţi intelectuali 
din Moldova, scriitori mai ales, au venit în România, 
au ajutat la cunoaşterea reciprocă a realităţilor de 
pe cele două maluri ale Prutului. Unii au făcut-o pe 
tribunii, au imaginat poduri de flori şi de speranţe 
şi aşa mai departe. 

Numai că „podul de flori” s-a dărâmat, l-a luat 
apa şi sfărâmat, iar unii au venit şi nu s-au mai 
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întors în Moldova. Au rămas aici, în România, în 
Bucureşti (majoritatea), încât despre majoritatea 
nici nu mai aud? 

De atunci m-am întrebat deseori dacă locul lor 
n-ar fi trebuit să fie acolo lângă oamenii unde s-au 
format şi faţă de care au mari răspunderi.

S-a întâmplat cu ei ce s-a întâmplat şi cu mulţi 
studenţi veniţi cu burse în România şi care, în loc 
să se ducă în satele şi oraşele lor de baştină, să le 
fie neamurilor şi prietenilor lor apostolii, au rămas 
în România într-un procent nepermis de mare. Au 
fost aduşi şi şcoliţi cu romantism, iar ei au răspuns 
cu realism şi pragmatism.

Nu acelaşi lucru s-a 
întâmplat şi cu Mihai Cimpoi. 
Ar fi putut să rămână şi el în 
Bucureşti când ar fi dorit, sau 
oriunde. N-a făcut-o. A înţeles 
că locul lui era la Chişinău.

Am fost de mai multe 
ori în capitala Moldovei la 
Universitate, la Uniunea 
scriitorilor, la Casa Limbii 
Române etc. şi mereu l-am 
întâlnit pe Mihai Cimpoi 
înconjurat de scriitori, 
artişti, ziarişti, oficialităţi 
administrative şi politice şi 
atunci am înţeles de ce n-a 
plecat. 

Poate nu atât că nu a 
vrut el, ci că nu l-au lăsat 
ceilalţi, rădăcinile. Chişinăul 
intelectual fără Cimpoi n-ar exista sau ar exista cu 
greutate. 

L-am citit şi auzit cum a fost prezent activ, luând 
cuvântul la toate manifestaţiile importante ale co-
naţionalilor. În timp, l-am asemănat cu marele 
Marin Preda, conştiinţa intelectualilor români cât 
a trăit şi mai ales de două momente din biografia 
acestuia. Primul se referă la o şedinţă, convocată de 
Ceauşescu, şi când el a avut curajul să protesteze 
la o intenţie a acestuia de a introduce „realismul 
socialist”, zicând: „Dacă reintroduceţi realismul 
socialist, eu mă sinucid”. Al doilea moment priveşte 
chiar moartea sa, când întrebarea cu adevărat tragică 
a scriitorilor români, atunci, (evident, a unora, dar 
cei mai importanţi!) era: „Ce ne facem fără Preda?”  

Aceasta-i menirea unui mare scriitor. Acelaşi 
sentiment îl au şi prietenii lui Mihai Cimpoi, 

scriitorii, care l-au recunoscut Preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor de la Chişinău mulţi ani. Ei au nevoie de 
Mihai Cimpoi, iar Mihai Cimpoi are nevoie de ei. 

Altfel, el este prezent în mai toate oraşele 
României unde are loc vreo întâmplare literară; în 
oraşe mari sau mai mici. Nu contează; eveniment 
cultural să fie.

Mihai Cimpoi este însă şi un prieten de 
calitate. Am tot repetat-o. După evenimentele din 
decembrie 1989 cea mai gravă mutaţie s-a produs 
în domeniul relaţiilor inter-umane. Prietenii, ce 
păreau de-o viaţă, s-au spulberat într-o clipă, cu 

grave consecinţe, nu numai 
pe planul psiho-afectiv, ci 
şi socio-politic. N-am prea 
evoluat până astăzi, cum 
credeam, şi datorită acestui 
fapt. Eu însumi am avut 
astfel de experienţe, dar toate 
acestea le-am răzbunat şi 
prin relaţia cu Mihai Cimpoi. 
Nu m-am văzut prea des, 
nici de câte ori aş/am fi dorit, 
dar l-am simţit tot timpul 
aproape.

Eram în biroul regretatului 
prieten comun, Ion Chiric, 
când îşi face apariţia masiv 
şi exuberant pe uşă Mihai 
Cimpoi. Cu ştiutul său râs 
hâtru, calm, moldovenesc 
ne-a spus: „Prieteni! Sunt 
cu câţiva mari artişti de la 

Chişinău şi murim de foame. Doar nu veţi asista 
indiferenţi la o asemenea tragedie!”. 

„Ne-am îmbrăţişat şi am benchetuit”, după 
aceea, la Brăila. Am pus ghilimele pentru că, într-
adevăr, orice ospăţ cu Mihai Cimpoi este o bucurie 
spirituală în primul rând. Nu conta ce se mânca, 
ce se bea etc., mult mai important era ce şi cum 
se discuta: totdeauna cu profunzime, cu degetul 
pe rană, dar şi cu inteligenţă, adică cu ironia de 
rigoare. De aceea, oriunde se află, Mihai Cimpoi 
este la el acasă. 

Vreau ca în toamnă să revină la Galaţi, la 
prestigioasa instituție de cultură - Biblioteca „V.A. 
Urechia” - şi să-l sărbătorim aşa cum se cuvine şi 
merită, alături de mulţii lui prieteni scriitori.

La mulţi ani Mihai Cimpoi şi la încă alte multe 
„poduri de cărţi” care te aşteaptă. Doar ai promis!

Mihai Cimpoi
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,,Lumea ar fi cu mult mai bună dacă s-ar înfrupta 
cât mai mult din darul marilor spirite ale omenirii.”

Ziua în care am întâlnit-o pe strălucitoarea Doamnă a muzicii clasice, marea 
soprană Angela Gheorghiu, mi-a inundat fiinţa cu pace şi armonie. Purtătoare 

a unui talent rar întâlnit, cu o forţă de expresivitate şi plasticitate melodică bine 
conturate, a devenit una dintre cele mai aclamate voci pe marile scene ale lumii graţie 
vervei, optimismului şi emoţiei pe care le revarsă prin forţa sa artistică. O flacără care 
arde nu doar pentru sine, ci revarsă în ambient raze din lumina sa blândă. Încerc, 
prin interviul pe care mi l-a acordat cu o nesperată generozitate, să transfer către dv., 
stimaţii cititori, incantaţii din puternica personalitate şi copleşitoarea sa forţă artistică.

Citiţi-i confesiunile şi veţi spori în spirit...

Tănase Dănăilă: Distinsă Doamnă Angela 
Gheorghiu, prilejul rarisim de a intervieva o 
artistă cu rezonanţă mondială, de o copleşitoare 
personalitate cum sunteţi, mă onorează şi mă obligă 
la un efort sporit pentru a-mi gestiona emoţiile. Dar, 
pentru că timpul vă este preţios şi minuţios drămuit, 
mulţumindu-vă pentru generozitatea de a accepta 
acest dialog, mă pregătesc să consemnez câteva 
crâmpeie ale gândirii şi simţirii dv. Muzica, arta, 
în general, desfiinţează graniţele dintre suflete, le 
aduce la numitorul comun al stării de sublim. Având 
acest mesaj profund umanist, putem spune că arta 
autentică nu poate exista în afara sacralităţii?

Angela Gheorghiu: Absolut, pentru că, pe undeva 
suntem o părticică din sacralitate. Dumnezeu se 
serveşte de noi pentru a ne aduce aminte că există.

Fiecare moment pe care îl aduce un artist în lume 
este o revărsare din bucuria sufletului său şi noi 
ştim foarte bine că este parte din sacralitate. Iar, ca 
efect, este chiar medicină, un balsam pentru sufletul 
omului. Şi mă refer nu doar la muzică ci la toate 
formele de expresie artistică, literatură, pictură etc. 
De altfel, tot ce este redat cu bucurie din sufletul nu 
doar al artistului, ci al oricărui om, înfrumuseţează 
şi purifică ambientul.

T.D.: Conştientizaţi deci că divinul se manifestă 
prin creaţia dv. artistică, prin vocea pe care o aveţi?

A.G.: Desigur, sunt conştientă şi asta mă obligă 
la o datorie sporită faţă de semeni. Dar nu o datorie 
servilă, forţată, ci o datorie de a da oamenilor partea 
bună din mine, o parte din bucuriile mele care să 

Angela Gheorghiu, 
o artistă de care Dumnezeu 

se serveşte pentru a ne aduce aminte că există

îi îmbogăţească spiritual. A-i bucura pe alţii, a-i 
îmbogăţi spiritual îmi sporesc mie însămi bucuriile, 
îmi adaug un spor spiritual.

T.D.: Trăiţi într-o lume super rafinată, detaşată 
de firescul cotidian...

A.G.: E adevărat, dar nu detaşată de firescul 
cotidian.

T.D.: Deci, nu aveţi sentimental că sunteţi ostatică 
a unei lumi care nu participă la frământările şi grijile 
omului comun?

A.G.: Nu, pentru că nu trăiesc într-un perimetru 
închis, izolat, fără a cunoaşte realităţile cotidiene. Şi 
trebuie să recunosc că sunt oameni care au nevoie 
de ajutorul meu. Mă refer aici la tineri cu înzestrări 
speciale, din toate domeniile, dar mai ales în cel 
artistic, actori tineri, dirijori şi interpreţi vocali 
sau instrumentali, tinere talente în domeniul artei 
plastice pe care încerc să îi ajut sub toate formele 
pentru a putea să se exprime artistic. De altfel, 
acesta este şi motivul prezenţei mele la vernisajul 
de astăzi unde un tânăr artist plastic de autentică 
valoare, aflat la prima sa expoziţie, Eduard Sandu, 
încearcă să se exprime şi să pătrundă în acest 
spaţiu sublim al frumosului. Şi, pentru că este un 
talent real de mare forţă artistică, voi folosi toate 
mijloacele pentru a-l ajuta să se facă cunoscut, să îşi 
promoveze arta nu doar în ţară, ci şi în marile săli 
de expoziţie ale lumii. Am, de asemenea, o şcoală 
în oraşul meu natal, Adjud, care îmi poartă numele 
şi de care mă simt foarte apropiată. Nu spun toate 
acestea spre laudă, ci pentru a determina un curent, 

Tănase Dănăilă
scriitor
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a-i provoca şi pe alţi mari artişti consacraţi să ajute 
şi să promoveze prin toate posibilităţile lor tinere 
talente de certă valoare. Numai astfel vom putea să 
arătăm lumii trăsăturile noastre de profunzime. Şi 
sunt multe alte forme de a fi în contact cu lumea şi a 
rezona cu problemele ei.

T.D.: Celebritatea vă relaxează sau o simţiţi 
uneori ca pe un corset, ca pe o povară?

A.G.: Ei, nu. Nu prea cred în cei care spun că 
celebritatea este o povară. Celebritatea este o povară 
dacă vrei să ţi-o faci o povară. Eu am trăit tot timpul, 
de mică, într-un mediu special în care am fost 
obişnuită cu succesul. Am fost tot timpul conştientă 
de drumul pe care mi l-am ales şi toată viaţa mea 
mi-am asumat-o. Toţi cei care au vrut să poarte 
un dialog, să se fotografieze sau pentru un 
autograf, un bilet la spectacol au găsit toată 
deschiderea. Pentru că dacă am acceptat 
condiţia celebrităţii am acceptat şi faptul că, 
într-un fel, când am ieşit pe stradă nu îmi mai 
aparţin mie, ci aparţin celor care mă îndrăgesc. 
Şi cum aş putea altfel decât să răspund la gesturi 
de tandreţe, de iubire, tot cu tandreţe şi iubire. E 
un transfer firesc de sentimente.

T.D.: Arta dv. nu are o revărsare în 
masele largi de oameni. Poate fi 
fericit un artist că doar un 
grup restrâns de iniţiaţi îi 
oficiază actul artistic?

A.G.: Nu are 
revărsare în mase 
pentru că, din 
păcate, nu toată 
lumea gustă ceea ce 
este frumos. Or, eu 
prin arta mea nu mă 
adresez doar unui 
grup de iniţiaţi, ci 
mă adresez tuturor 
celor ce vor să se 
iniţieze şi să guste 
un fapt artistic. Aici 
este nevoie şi de o 
voinţă a fiecăruia 
pentru că astăzi mijloacele de răspândire a artei, 
sunt imense, există Internetul şi atâtea alte mijloace 
de răspândire a artei încât oricine, oricând vrea, 
poate intra în contact cu arta mea. Toată muzica 
mea, sau, în general, muzica de factură clasică poate 
fi găsită prin diferite mijloace. Deci, eu nu îmi aleg 
auditoriul, ci el mă alege pe mine pentru că eu mă 
adresez tuturor.

T.D.: Deci, nu puneţi bariere?
A.G.: Nu, nu pun bariere şi nici nu am cum şi 

de ce aş face-o. Şi am să vă dau un exemplu. Acum, 
luna aceasta, sunt invitată de Primăria Bucureştiului 
să susţin un recital. Sunt invitaţi toţi bucureştenii, 
poate să vină cine vrea. Se poate spune că mă adresez 
doar unui anumit segment de public. Da, sunt şi 
oameni melomani veritabili, cu o educaţie muzicală 
specială care gustă şi trăiesc cele mai subtile nuanţe 
ale unui moment artistic, care doresc doar teatru 
pentru ei în marile săli de spectacole ale lumii, dar 
noi artiştii nu ne adresăm doar lor, ieşim şi în afara 
marilor teatre tocmai pentru a veni în întâmpinarea 
publicului larg. Deci, fiecare poate beneficia de atâta 
artă cât este în stare să primească.

T.D.: Criza de toate felurile, dar mai ales 
cea morală, liber tatea confundată cu 

liber tinajul care a căpătat extensia 
de ma să, vrajba dintre noi, dro-
gurile nu l-au făcut pe om mai 

puţin sensibil la perceperea 
mesajului artistic?

A.G.: Dacă dumnea-
voastră credeţi că a existat 

vreodată o perioadă istorică 
fără droguri, fără războaie şi 

fără intrigi eu nu o cunosc.
T.D.: Vorbeam 

nu de inexistenţa 
lor, ci de extensia 
pe care le-au 
căpătat.

A.G.: Nu, 
dimpotrivă, la 
nivel planetar 
vorbind, astă-
zi există un 
oarecare echili-
bru raportat la 
problematica lu-
mii. Dacă faceţi 

o incursiune în 
istorie veţi vedea 

că au existat 
perioade mult 
mai dramatice şi 

războaie mult mai crunte. Nu trebuie să generalizăm. 
Fiecare crede că durerea lui este cea mai mare. Dar, 
simt că alunecăm într-o zonă politică şi eu sunt de 
părere că artiştii, medicii şi profesorii nu trebuie să 
aibă nici o tangenţă cu politica.

T.D.: Nu, eu vreau să vă atrag într-o zonă 
umanistă.

A.G.: Da, dar latura umanistă a avut de regulă 
şi pronunţate accente negativiste. Or, noi trebuie să 
privim viitorul lumii cu optimism şi să sedimentăm 

Angela Gheorghiu
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în oameni acest sentiment. Adică, partea pozitivă şi 
creativă să capete accente mai puternice, să domine.

T.D.: Pe dv. personal vă nemulţumeşte ceva din 
vremurile pe care le parcurgem? Care dintre păcatele 
omului vă supără cel mai mult?

A.G.: Ignoranţa. Mă întristez când văd că cei 
care stau bine sunt indiferenţi faţă de cei aflaţi în 
dificultăţi, în nevoi. Sau când cei care ştiu nu au 
grijă să îi informeze şi să le fie îndrumători în bine 
celor care nu ştiu.

T.D.: Andrei Şerban spunea că un artist trebuie 
să fie într-o permanentă stare de alarmă, să se 
reexamineze continuu.

A.G.: Da, aşa este.
T.D.: Dar nu este epuizantă această condiţie 

pentru un artist?
A.G.: Nu, pentru că totul trebuie să fie natural, 

să fie tot timpul conştient de menirea sa. Să o simţi 
ca făcând parte din tine, din responsabilitatea ta 
de artist asupra căruia sunt aţintite privirile. Când 
toate acestea sunt liber asumate, ca făcând parte din 
tine, din atitudinea ta, nu au cum să fie epuizante.

T.D.: Celebrul Sergiu Celibidache, întrebat fiind 
dacă nu este un păcat să asculţi Mozart în timp ce pe 
planetă există foamete şi griji, a răspuns că tocmai de 
aceea există foamete şi griji, pentru că se ascultă prea 
puţin Mozart. Subscrieţi la acest mesaj?

A.G.: Subscriu întru totul acestui mesaj pentru 
că exprimă un adevăr. Nu este deloc ostentativ să 
asculţi Mozart sau să ,,consumi” orice altă artă 
pentru că este aducătoare de echilibru şi armonie 
interioară. Dimpotrivă, lumea ar fi cu mult mai bună 
dacă s-ar înfrupta cât mai mult din darul marilor 
spirite ale omenirii. Da, marele Sergiu Celibidache 
are pe deplin dreptate. Şi trebuie să i-o recunosc, 
chiar dacă, deşi nu am avut prilejul de a-l cunoaşte 
personal, am cu el o mică supărare, o luptă aş spune, 
şi asta pentru că, în marea lui dragoste pentru 
muzica instrumentală, îşi marca în mod subiectiv 
acest perimetru, manifestând reticenţe uneori chiar 
ostilitate pentru muzica vocală. Dar acesta este un 
subiect separat, asupra căruia nu doresc să insistăm.

T.D.: Supertehnologizarea, ritmul alert de astăzi 
credeţi că îl face pe om mai steril, îl îndepărtează de 
rostul adânc al vieţii?

A.G.: Câteodată da, câteodată nu. Aici depinde 
foarte mult de educaţie, de modul în care omul 
înţelege să se raporteze la ritmul civilizaţiei. Omul 
de astăzi are posibilitatea de a se informa despre 
toate aspectele vieţii din lume. Eu cred foarte mult 
în Internet, în modernitate, dar trebuie ca omul să 
le domine, nu să fie dominat de ele. Totul depinde 
de instrucţie, de educaţie, de a şti să selecteze 
informaţiile şi a şti să le înţeleagă conexiunile. 

Supertehnologizarea trebuie să îl sporească, nu să îl 
coboare pe om din condiţia sa.

T.D.: Scriitorul tecucean Vasile Ghica spunea că, 
„din copilărie, ne rămân icoane nu amintiri”.

A.G.: Frumos spus ca metaforă, dar metafora nu 
este aceeaşi cu viaţa reală.

T.D.: Vă apucă uneori dorul de a vă plimba pe 
uliţa copilăriei?

A.G.: Da, dar nu într-atât încât să fiu copleşită, 
pentru că, dacă vreau, îmi pot domoli acest dor. 
Ştiu unde îmi este uliţa copilăriei şi când simt 
această chemare mă duc fără nici o reţinere. 
Eu am rămas foarte cu picioarele pe pământ şi 
dacă vreau mă întorc la locurile copilăriei. Dar 
niciodată nu vom putea avea aceleaşi legături cu 
ele ca atunci când eram copii. Întotdeauna omul 
matur aleargă să regăsească ceea ce a avut când a 
fost mic, aleargă după vremurile copilăriei. Dar 
este imposibil, pentru că avem acum în noi o altă 
structură. Da, întotdeauna suntem într-o goană 
de a regăsi copilăria, numai că noi ne schimbăm 
şi nu o vom regăsi niciodată. Rămânem cu starea 
de dor.

T.D.: Ce mesaj doriţi să transmiteţi cititorilor 
revistei noastre care vă iubesc atât de mult pentru 
emoţiile artistice pe care le oferiţi?

A.G.: Să aibă mai multă curiozitate şi dorinţă de 
a evolua. Să îşi umple timpul nu doar cu fotbal şi cu 
cântăreţi de muzică pop, să îi intereseze oameni care 
au ceva esenţial de spus despre trecut, prezent şi despre 
totdeauna, să fie buni şi să îşi înfrumuseţeze viaţa.

T.D.: Ce bucurie mai mare poate fi pentru un 
popor decât aceea ca unul din semenii săi să nu îi 
mai aparţină doar lui, ci să aparţină lumii, să devină 
un bun universal?

Aş îndrăzni să spun că artistul, în genere, nu-şi 
mai aparţine nici sieşi, ci aparţine oamenilor cărora 
le înaripează sufletele. Pentru că artistul are un rol 
sacru în această lume plină de griji şi nevoi, şi nu de 
puţine ori de răutăţi, de a contribui la zidirea unui 
om armonios din preaplinul său de iubire, de bine 
şi frumos. Mesajul pozitiv emanat din combustia 
sa lăuntrică, îndrăznim să spunem că este o diluţie 
a sufletului neamului său, prea puţin cunoscut şi în 
consecinţă prea puţin înţeles.

Singurul mod de a aduce slavă divinităţii pentru 
harul cu care v-a înzestrat, distinsă Doamnă a muzicii, 
este acela de a revărsa, la rându-i, din el oamenilor.

Pentru aceasta un artist rămâne în timp şi dincolo 
de timp. Fiţi în continuare generoasă! Pentru că 
numai un om generos, poate fi şi un om fericit.

Vă mulţumim frumoasă şi talentată româncă, 
ANGELA GHEORGHIU şi vă asigurăm că izbânzile 
dv. artistice vor fi pentru noi reale bucurii!
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       „Dacă eşti, nu mai mori, dacă ai, eşti doar cât ai,  
        când nu mai ai, nu mai eşti!”  

Oreste Teodorescu

În ultima parte a anului 2011, Oreste Teodorescu a devenit un apropiat al 
gălăţenilor, fiind invitat împreună cu prieteni de suflet şi în acelaşi timp 

oameni de cultură la diferite evenimente prezentate şi susţinute de instituţii, 
cluburi şi organizaţii din oraşul de la Dunăre, care militează pe toate căile pentru 
o societate mai bună. Dintre evenimentele la care omul de cultură a participat, 
amintim cea de a IV-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Cultura şi presa 
în spaţiul european”, eveniment organizat de Universitatea „Dunărea de Jos” 
împreună cu Asociaţia Română de Istorie a Presei şi Biblioteca „V.A. Urechia” 
cu subiectul „Mass-media, comunicare şi cultură”,  Seminarul cu tema 
„Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor”, organizat cu ocazia 
„Zilei Internaţionale pentru combaterea violenţei împotriva femeilor”,  

lansarea cărţii „La sfârşit va fi începutul”, semnată de Oreste Teodorescu, dar şi numirea preşedintelui 
Filialei Moldova „Mahmoud Darwish” cu sediul la Galaţi, în persoana profesorului Zanfir Ilie, directorul 
Bibliotecii V.A. Urechia, a „Clubului de Cultură şi Presă Româno-Arab” al cărui preşedinte este Oreste 
Teodorescu, aceste evenimente fiind organizate de Zonta Club Galaţi, membră a Zonta Internaţional, 
preşedinte al filialei gălăţene fiind avocat Corina Drujescu. 

Oreste Teodorescu a fost însoţit de scriitorul şi jurnalistul de origine palestiniană, Jaber Ahmed, dar şi de 
alte personalităţi culturale cum ar fi scriitorul sirian de limbă arabă şi română, Mazen Rifai. Fiecare dintre 
aceştia a participat direct la dezbaterile susţinute în cadrul evenimentelor.

,,Ne pregătim pentru o lume nouă. Singurul principiu al unei construcţii durabile este aducerea ordinii în 
haos. Prefacerile din jurul nostru s-ar putea să ne sperie, atâta vreme cât nu le înţelegem bine, dar să nu uităm 
că avem puterea divină în cele trei planuri ale realităţii: mental-sentimental-fizic sau mai precis spus: spiritual-
astral-material.” 

(„La sfârşit va fi începutul” – Oreste Teodorescu)

Oreste Teodorescu este un spirit liber. A ales de la început să se exprime în viaţa asta prin artă. S-a făcut 
cunoscut de-a lungul timpului ca om şi artist în diferite ipostaze, un rol major având televiziunea ca mijloc 
de exprimare care te poate promova rapid. La un moment dat, a existat o anumită pauză în care omul şi-a 
căutat Calea definitorie. A apărut „Codul lui Oreste” care ne-a arătat o altă faţetă a individului ajuns la o 
maturitate spirituală care i-a permis să se îndrepte spre mântuire prin iubire. Oreste Teodorescu are multe 
de spus şi de făcut pe Cale. 

•	 Oreste Teodorescu îşi aminteşte de una dintre persoanele care i-au marcat viaţa, Ketty, bunica din 
partea mamei, despre care spune: „mi-a dat toată căldura, toată prietenia, toată solidaritatea, toată bucuria”;

•	 „Tatăl meu a fost maestrul meu în sensul uman, a fost un maestru autentic”, mărturiseşte omul 
Oreste Teodorescu;

•	 Lecţia de viaţă pe care a primit-o de la mama sa, profesoară de literatură comparată, a fost: „eu nu 
trebuie să învăţ niciodată pentru alţii, să învăţ doar pentru mine!”;

•	 Oreste Teodorescu afirmă: „Pronumele creştinului este NOI! Dă-ne NOUĂ, nu dă-ne MIE!”.

Părintele Codului lui Oreste 
la Galaţi (I)

Dana Vlad
jurnalist
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Dana Vlad: Domnule Oreste Teodorescu, ce 
răspundeaţi când eraţi mic la întrebarea „ce ai să te 
faci când vei fi mare”, întrebare pe care adulţii curioşi 
o adresează inevitabil copiilor?

Oreste Teodorescu: Răspundeam şi eu invariabil: 
vreau să mă fac actor sau regizor şi m-am făcut 
regizor până la urmă! Noi premedităm în mintea 
noastră de mici ce o să devenim când vom fi mari. 
Eu am copilărit în mediul ăsta: tatăl meu a lucrat 
30 de ani în cinematografie, maică-mea profesoară 
de literatură comparată; mi-a plăcut, mi-a plăcut 
povestea; şi am fost în căutarea unui autor încă de 
mic…

D.V.: Aţi fost legat de cineva din familie, în 
copilărie, mai mult decât de ceilalţi? 
De bunica, de mama, de tata, de 
bunicul, de o mătuşă, astfel încât 
relaţia cu persoana respectivă să vă 
marcheze existenţa?

O.T: Am avut două personalităţi 
în viaţa mea care m-au marcat atât 
prin prezenţa lor, cât şi prin absenţa 
lor. Este vorba despre bunica mea 
din partea mamei, Ketty, cum îi 
spuneam eu când eram mic, ea a 
fost cea care m-a crescut când eram 
eu foarte mic şi între noi a fost o 
relaţie absolut specială. Ea se purta 
destul de rece şi de sobru cu restul 
familiei, era de tip germanic, avea 
ceva din rigiditatea nordică, foarte 
austeră şi foarte dură şi n-avea 
origini germanice, dar era fiică de 
general şi i se imprimase o filozofie foarte dură astfel 
încât nu a fost extrem de caldă cu cei din jurul ei, în 
schimb cu mine a fost exact invers! Adică mie mi-a 
dat toată căldura, toată prietenia, toată solidaritatea, 
toată bucuria! Am iubit-o foarte mult şi când a murit, 
a murit şi o bucăţică din mine atunci, am simţit că 
am pierdut ceva din mine… Şi cealaltă personalitate, 
tatăl meu care a fost maestrul meu în sensul uman. A 
fost un maestru autentic. Nu a intervenit cu absolut 
nimic asupra personalităţii mele, m-a lăsat să mă 
dezvolt aşa cum am vrut, mi-a acordat toată libertatea 
din lume, în schimb a ştiut să-mi imprime, fără să o 
facă ostentativ niciodată, un set de valori pe care-l 
am şi acum! De la el, de exemplu, am învăţat când 
eram foarte mititel şi ţin minte şi acum, ca dovadă că 
mi-a fost un maestru adevărat, ce mi-a răspuns când 
eu l-am întrebat de ce spune „sărut-mâna“ femeilor 

de serviciu? Eu nu înţelegeam, e femeia de serviciu, 
cum să-i spui sărut-mâna, era o servitoare aceea, în 
mintea mea de burghez necopt şi taică-meu mi-a 
spus atunci că nu există femei şi femei de serviciu, 
ci există femei şi bărbaţi şi dacă un bărbat e într-
adevăr un bărbat, trebuie să respecte întotdeauna o 
femeie! Aveam cinci ani şi de atunci întotdeauna am 
spus „sărut-mâna” tuturor femeilor de serviciu şi, în 
general, tuturor femeilor. Dacă tatăl meu nu mi-ar fi 
spus la cinci ani chestia asta, s-ar fi putut să devin un 
arogant şi un snob. 

D.V.: V-au obligat părinţii să învăţaţi o materie 
anume, să faceţi ceva anume? S-au luptat cu 
dumneavoastră să vă ducă pe un anume drum?

O.T.: Nu! Maică-mea care a fost o ludică şi o 
simpatică toată viaţa ei, dacă luam premiul III, îmi 
cumpăra trei îngheţate, dacă luam premiul II, îmi 
cumpăra doua îngheţate, iar dacă luam premiul I 
îmi lua o îngheţată şi atunci asta era joaca noastră! 
Maică-mea mi-a spus apropo de o altă lecţie 
învăţată, că eu nu trebuie să învăţ niciodată pentru 
alţii, nu trebuie să învăţ nici pentru notă, nici pentru 
premiu şi dacă voi vrea vreodată să învăţ, să învăţ 
doar pentru mine! Şi-atunci dacă eu sunt conştient 
că ştiu ceea ce ştiu este suficient, n-am nevoie nici 
de diplomă, nici de premiu, nici de nimic şi asta-i 
altă lecţie pe care am învăţat-o de la mama!

Eu am fost unul dintre cei mai mediocri elevi din 
clasă. Aveam note foarte proaste. Adică, mi-aduc 
aminte că am terminat clasa a XII-a cu 5,65 şi nu 
am învăţat niciodată până la Bac. În schimb, la Bac 
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am avut o trezire de maturitate, mi-am dat seama 
cu trei săptămâni înainte să dau Bac-ul că nu ştiu 
nimic şi am făcut alături de un prieten foarte bun 
un efort supraomenesc, singurul din viaţa mea pe 
care l-am făcut. Am învăţat timp de trei săptămâni 
de dimineaţa până noaptea, încontinuu, pentru 
că trebuia să recuperez ce nu invăţasem în liceu. 
Făceam patru meditaţii pe zi. A fost infernal, e 
adevărat că am luat o notă mare la Bac faţă de toţi 
tocilarii care aveau zece pe linie. A fost efortul atât 
de mare, încât de atunci mi-am spus că trebuie să 
citesc progresiv,  puţin câte puţin, că altfel nu se 
poate şi asta a fost lecţia dată de şcoală!

D.V.: Ce fel trebuie să fie un om care se îndreaptă 
spre artă? Aţi făcut regie, e artă! Se spune că oamenii 
care fac artă, au sufletul mai hărţuit decât ceilalţi, au 
mai multe cicatrici, au trecut poate prin mai multe 
încercări şi se îndreaptă spre artă pentru că acolo se 
pot ascunde sau regăsi ei pe ei! 

O.T.: Da, cred că e corect, pentru că am senzaţia 
că plastilina asta pe care noi o utilizăm în artă, fie că 
e vorba de sculptură, pictură sau de cinematografie 
sau de orice, plastilina asta are o nostalgie în ea, o 
tristeţe. Este tristeţea artistului. Poate cei mai sobri 
dintre artişti sunt comicii. Şi mai teribil de trişti 
sunt clovnii. Cei care te fac să râzi în hohote, ca să 
poată face asta, trebuie mai întâi de toate să fi intrat 
în sufletul tău şi să-ţi atingă o coardă sensibilă. De 
aceea, iată, Florin Piersic e un actor mare, pentru că 
el te face într-un minut să râzi şi să plângi în acelaşi 
timp. Are ambele accese permise. Ca să fii artist, 
trebuie să iubeşti în primul rând oamenii. Nu poţi 
să faci artă pentru tine, arta o faci pentru ceilalţi!

În legătură cu artistul, o să folosesc o parabolă: 
ca să poţi să-i oferi tu ceva unui artist, asta ar fi 
însemnat ca înainte să-ţi fi dat el totul, pentru că 
eu cred că artistul are atât de multe în el, încât nu 
poate să le ţină doar pentru sine! El a venit să dea, e 
un suflet încărcat cu de toate şi atunci el poate oferi! 

 Am cunoscut un actor extraordinar, Vasile 
Niţulescu, un actor senzaţional! A jucat în Bietul 
Ioanide. El nu era în prima linie de actori, a avut 
şi roluri mici, avea un salariu mititel la teatru, dar 
singura lui bucurie şi singura lui înflorire era pe 
scenă. Nu ar fi putut să facă altceva. Am verificat 
şi eu asta pe pielea mea: aş face oricând cu plăcere 
un lucru pe gratis, decât să fac pe bani foarte mulţi 
lucruri care nu-mi plac, pentru că mă-mbolnăvesc! 
Un artist, dacă nu simte bucuria asta energetică a 
schimbului cu publicul, se-mbolnăveşte. Ne mirăm 

că mulţi dintre actori sunt foarte beţivi, dacă ar fi 
fost în viaţă  civilă, fără să fi avut o componentă 
artistică, făceau ciroza de mult. Faptul că se hrănesc 
din bucuria actului de creaţie, boala nu vine din ce 
băgăm în gură, ci din tristeţea pe care nu putem să 
o înţelegem. Asta înseamnă cancerul! Cancerul e o 
anomalie informatică! În momentul în care sufletul 
nostru doar tânjeşte după bucurie, este întristat, 
este captiv în tristeţea şi-n suferinţa sufletului, nu 
a trupului, pentru că trupul, mă rog, doare şi se 
vindecă, iar boala vine din suflet, nu vine de la trup! 

D.V.: Aţi fost un copil, un tânăr, sunteţi un adult 
„dus la biserică”? Aţi fost ateu o perioadă? 

O.T.: Nu! Nu se putea să fiu ateu atât timp cât pe 
linia paternă până la bunicul tatălui meu, de la 1400 
şi ceva, toţi au fost preoţi. Eu vin din neam de preoţi, 
nu am fost niciodată un ateu, dar nu am fost nici 
bisericos în sensul în care m-aş simţi mult mai bine 
vorbind despre Dumnezeu şi Hristos cu oamenii 
decât în biserică. Nu sunt un bisericos şi nici nu cred 
foarte mult în zorzoanele bisericii moderne. Cred 
în simplitatea bisericuţelor din lemn, a preoţilor 
cu har. Eu sunt ortodox, dar cred că ortodoxia cea 
adevărată cu care eu vibrez e ortodoxia din lemn, 
curată, fără zorzoane. 

D.V.: Dar acum mergeţi la biserică? Lumea spune 
ca nu trebuia să alegeţi duminică ora 11.00, data şi 
ora pentru lansarea de carte de la Galaţi, pentru că 
trebuia să ştiţi că la ora aceea, oamenii sunt la slujbă? 

O.T.: Nu prea merg la biserică. Lumea să se 
ducă la biserică! Eu nu sunt o biserică! Nu sunt în 
concurenţă cu nicio instituţie. Oamenii să se ducă 
unde vor. Mărturisesc că eu am înţeles şi prin prisma 
faptului că voi fi un teolog în curând, că biserica 
este comuniunea sufletelor care se adună în numele 
lui Hristos şi nu a cărămizilor şi a mortarului care 
înconjoară zidurile. 

D.V.: Credeţi că oamenii înţeleg care este rostul 
credinţei în viaţa lor în acest moment în care a ajuns 
omenirea? 

O.T.: Mărturisesc sincer că nu cred asta, dar cred 
că dacă un om s-a trezit, toţi oamenii se pot trezi. 

D.V.: Dar ce părere aveţi despre cel care cade în 
păcat de o mie de ori? În acelaşi păcat?

O.T.: Erare humanum est, sed perseverare 
diabolicum! Dacă perseverezi în aceeaşi greşeală, 
înseamnă că ori eşti un bou, ori îţi place! Dacă-ţi 
place eşti demonic, eşti diabolic, dacă eşti prost, 
iartă-i Doamne, că nu ştiu ce fac! 

(Va urma)
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Pompiliu Comşa: 
Dom nule pre-

şedinte, v-aş ruga pentru 
început să ne punctaţi 
principalele manifestări 
şi realizări din anul trecut 
ale Ligii Culturale Pentru 
Unitatea Românilor de 
Pretutindeni.

Victor Crăciun: 
Anul 2011 a fost unul 
dintre cei mai bogaţi 
nu numai în acţiuni 
directe – Congresul 

Spiritualităţii Româneşti, aniversarea lui 
Eminescu şi a lui Brâncuşi, la Paris, a celui de-al 
doilea Pod de Flori, comemorarea lui Sadoveanu 
şi Blaga la 50 de ani de la moarte, recomandare 
UNESCO – ci şi în lansarea celor două proiecte 
fundamentale care au început să se deruleze. Încă 
din noiembrie 2009 a fost lansat amplul program 
privind bicentenarul raptului Basarabiei prin 
Tratatul semnat în urma Războiului ruso-turc la 
16 mai 1812 – an tragic, în care Ţara Moldovei 
pierdea o jumătate din teritorii şi enorm de mari 
bogăţii, românitatea fiind decimată. Al doilea 
program viza comemorarea a 50 de ani de la 
plecarea din această lume a lui Lucian Blaga şi în 
ţările în care a avut misiuni diplomatice, vreme de 
peste un deceniu: Polonia, Cehoslovacia, Austria, 
Elveţia şi Portugalia. În capitalele acestor ţări, 
împreună cu Primăria Municipiului Sebeş, prin 
primarul Mugurel Sârbu, au fost duse tratative 
pentru aşezarea unor plăci memoriale. Începutul 
s-a făcut la Viena, sprijiniţi de comunitatea 
românească în frunte cu preotul Nicolae Dura 
şi vicepreşedinta noastră, Cornelia Salvan. Vom 
continua această acţiune în această primăvară. 
Am tipărit, în acest scop, volumul Lucian Blaga 
– diplomatul şi am bătut o medalie.

Pompiliu Comşa
preşedintele filialei județene 

Galați a  Ligii Culturale 
Pentru Unitatea Românilor de 

Pretutindeni

Liga Culturală la Galaţi poate şi trebuie să fie 
ceea ce a fost: o pârghie culturală 
privind românii de pretutindeni

Interviu în exclusivitate cu prof. univ. dr. Victor Crăciun, preşedintele 
Ligii Culturale Pentru Unitatea Românilor De Pretutindeni

P.C.: Care sunt proiectele pentru acest an?
V.C.: Proiectele din acest an sunt tot atât de 

importante şi vom aminti în acest context pe cel mai 
apropiat - Bicentenarul 1812-2012, eveniment care 
se va desfăşura nu numai în România şi Republica 
Moldova, dar şi în Turcia, Rusia şi alte ţări europene. 
Vom edita o carte-document, o medalie, vom aşeza 
plăci memoriale şi vom provoca întruniri academice 
şi guvernamentale.

P.C.: Cum apreciaţi activitatea Departamentului 
Moldova al Ligii? Dar a revistei „Realitatea în 
Diaspora’’, ajunsă la peste 62 de ediţii, dedicată 
celor 13 milioane de români din Diaspora şi care se 
distribuie gratuit în 22 de mari comunităţi ale lumii?

V.C.: Departamentul Moldova al Ligii noastre 
este evident cel mai activ, înscriindu-se în ampla 
viziune a lui Nicolae Iorga de unitate spirituală a 
tuturor românilor. Cu puţin timp în urmă, de altfel, 
pe clădirea Muzeului Unirii din Iaşi a fost aşezată 
o Placă memorială dedicată Ligii Culturale şi 
savantului Iorga. Au fost apoi permanent organizate 
manifestări specifice sub autorizata iniţiativă şi 
coordonare a preşedintelui, acad. C. Gh. Marinescu, 
aflat în fruntea unui comitet destoinic, cu acţiuni 
memorabile la Iaşi, Paşcani, Suceava, Botoşani, 
Târgu Bujor, Galaţi, ca şi în alte locuri. Nu avem 
decât să le mulţumim conducerilor noastre din 
aceste oraşe cu regretul că nu oferim şi numele 
distinşilor colegi:  nu o facem pentru a nu nedreptăţi 
pe cineva. Apreciem în chip deosebit şi Realitatea 
în diaspora, condusă de Pompiliu Comşa, singura 
publicaţie clară, care are în vedere viaţa, activitatea, 
manifestările românilor aflaţi în afara graniţelor.

P.C.: Ce v-a nemulţumit în relaţia cu autorităţile 
momentului? Sunteţi sprijinit de acestea? În ce mod?

V.C.: Nu aş vrea să vorbesc despre legăturile cu 
oficialităţile, întrucât schimbarea de guvern ne oferă 
noi posibilităţi în acţiunile pe care le desfăşurăm. 
Accentuăm însă faptul că Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni condus de secretarul de 
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stat Eugen Tomac a fost alături 
de noi în acţiunile desfăşurate, 
mai ales în cadrul Congresului 
Spiritualităţii Româneşti.

P.C.: Ce vă leagă atât pe 
dumneavoastră, cât şi pe distinsa 
dvs. soţie, prof. univ. Cristiana 
Crăciun, de municipiul Galaţi?

V.C.: De obicei nu ne place 
să vorbim despre activitatea 
desfăşurată de soţii Cristiana şi 
Victor Crăciun. Credem că este 
datoria noastră să ne continuăm 
activitatea cu aceeaşi susţinere. 
În ce mă priveşte sunt, după 
tată, gălăţean (tatăl meu s-a 
născut la Cuza-Vodă, mai apoi 
a fost funcţionar în Basarabia, 
unde m-am născut), aş fi putut 
face mai mult pentru aceste locuri, la Galaţi fiind 
refugiat în 1940, la Pechea, unde tatăl meu a fost 
atunci notar. Dar poate că nu este timpul pierdut 
spre a mă întoarce la locurile de obârşie, unde 
am şi neamuri şi prieteni. Este şi mesajul adresat 
gălăţenilor: doresc din inimă să fiu mai aproape.

P.C.: Doriţi ca prin intermediul nostru să 
transmiteţi un mesaj gălăţenilor?

V.C.: Gândul nostru pentru gălăţeni, ca şi pentru 
românii de pretutindeni, este unul plin de speranţă, 
de încredere că vom depăşi cu bine această perioadă 
nu tocmai benefică din viaţa noastră ca neam şi ne 
vom impune adevăratele valori în lume.

P.C.: Cum apreciaţi rolul academicianului V.A. 
Urechia în istoria Ligii Culturale?

V.C.: Fundamental. Este un subiect care trebuie 
să fie tratat distinct.

P.C.: Dar al altor gălăţeni de-a lungul timpului?
V.C.: Gândul mă duce tot la profesorul C. Gh. 

Marinescu, de prin anii 1963-1964, când era rector 
la Galaţi şi era pe punctul de a mă numi conferenţiar 
universitar. L-am trădat venind la Bucureşti, iar 
astăzi ne continuăm împreună vocaţia de a-i păstra 
spiritual împreună pe românii de pretutindeni.

P.C.: Nu este nimic întâmplător că vă solicit acest 
interviu pentru o prestigioasă revistă a Bibliotecii 
„V.A. Urechia”, dar nici faptul că directorul 
acestei instituţii de cultură este preşedintele 
filialei municipiului Galaţi a Ligii Culturale. Cum 
comentaţi această stare de fapt?

V.C.: Apreciez activitatea Bibliotecii „V.A. 

Urechia” şi împreună cu preşedintele nostru şi 
directorul ei, dl. Ilie Zanfir, vom organiza o mare 
acţiune necesară. Aşteptăm momentul potrivit.

P.C.: Aveţi între viitoarele dvs. proiecte şi unele 
care implică judeţul Galaţi? Pe când o vizită în 
municipiul şi judeţul nostru?

V.C.: Am elaborat acest interviu în special legat 
de problemele Ligii Culturale care a avut o activitate 
extraordinară la Galaţi, cercetată şi comunicată 
de acad. C.Gh. Marinescu. Consider necesar ca 
Biblioteca „V.A. Urechia” să elaboreze un studiu 
întregitor privind activitatea Ligii, de la preşedintele 
ei de acum un veac şi ceva şi până astăzi. Asigur 
conducerea Bibliotecii că în această primăvară 
vom organiza o amplă manifestare privind 
Bicentenarul 1812, Galaţii având un rol hotărâtor 
în legăturile românităţii la încrucişarea Orientului 
cu Occidentul, cu efecte extraordinare în Răsărit, 
unde, până dincolo de Bug s-au aflat dintotdeauna 
numeroşi români, iar domnitorii Moldovei, stăpâni 
şi peste Galaţi, s-au bucurat de recunoştinţa 
ruşilor, ucrainenilor, cazacilor, tătarilor ş.a.m.d. 
A aşeza aceste legături în contextul 1812-2012, 
inclusiv privind rolul avut de Galaţi în legăturile 
basarabenilor cu Orientul şi Occidentul, devine o 
frumoasă datorie care poate evidenţia rolul avut de 
oraşul dumneavoastră în această conjunctură. Dar 
câte alte sugestii nu există?

Liga Culturală la Galaţi poate şi trebuie să fie 
ceea ce a fost: o pârghie culturală privind românii 
de pretutindeni.

Victor Crăciun
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Coana Trănuţa, cum 
îi ziceau elevii, 

nu fusese privilegiată de 
la Dumnezeu pentru că 
nu ieşise nici frumoasă 
ca Brigitte Bardot, nici 
deşteaptă ca madam Curie, 
nici bogată ca Jaqueline 
Onasis, dimpotrivă, Pronia 
cerească o dotase cu nişte 
ochi bulbucaţi, un nas cârn 
pe care nu ezita să şi-l bage 
unde trebuie şi unde nu 

trebuie şi un portbagaj cam voluminos numit, în 
termeni de specialitate, tuhăs purtat pe două picioare 
vânjoase printre care ar fi putut trece cu uşurinţă 
pisica sau un viţeluş ceva de şapte-opt luni înţărcat. 
Cu toate aceste mici neajunsuri, coana Trănuţa nu-
şi spărsese toate oglinzile din casă, dimpotrivă, 
se considera bună de pus în ramă, din moment ce 
răstignise în cursul experienţelor sale furtunoase un 
număr de 47 de personalităţi fizice bărbăteşti, iar 
pe unul dintre ei chiar reuşise să-l bage în Primărie 
cu forţa obligându-l să semneze nişte documente 
valabile până ce moartea îl va despărţi, ea păstrându-
şi în continuare libertatea de a promova, dintre fanii 
săi, pe cei mai folositori ascensiunii sale didactice. 
Ei, şi după ce-şi văzu sacii în căruţă, să vedem ce 
facem să ne înălţăm şi noi pe scara ierarhică ce i se 
cuvenea, ca un cadru didactic care nu precupeţea 
nici un efort. Mai întâi, cu ajutorul acelui inspector 
drăgălaş, atât de romantic în dialogurile lor purtate 
în nopţi în care numai luna era singura lor indiscretă 
confidentă, se mută la oraş, mai întâi într-un post 
mai umil cu anumite sarcini administrative pentru 
că descoperise că una din colegele ei de catedră avea 
un comportament dubios pe care în nici un caz 
nu-l putea suporta inspectorul care o promovase 
pe ea însăşi, blondul acela cu ochi albaştri, cam 
obraznic şi cam tăfălog. După asta, nu puteai să nu 
te sesizezi văzând că directoarea adjunctă risipeşte 
banul instituţiei într-o manieră cu totul reprobabilă. 
O scurtă notă informativă reuşi să rezolve această 
situaţie deplorabilă din punct de vedere economic şi 
în locul personajului compromis veni ea ca să pună 
lucrurile la punct, fără a renunţa însă la procedurile 
tehnico-administrative pentru care fosta directoare 
adjunctă fusese dată afară sub ameninţarea 
deschiderii unui proces verbal, dacă nu pune banii 
la loc.

Totuşi, în acest post, coana Trănuţa, folosind 
intens tehnica economică utilizată de vechea 
directoare, reuşi să se pună la punct cu problemele 

Craca de sub picioare

Viorel Dinescu
profesor, scriitor

existenţiale, făcându-şi o vilă, din păcate cu 
ultimul etaj încă nefinisat, plătind ultima rată la 
automobilul pe care-l luase din Italia la second 
hand şi cumpărându-i şi lui taică’su la ţară doi cai 
ca să nu se mai opintească ducând damigenele cu 
vin la oraş, aşa cum îl rugase inspectorul cu ochi 
albaştri. Mai rămânea un obstacol în calea fericirii 
sale şi acesta era chiar doamna director, o femeie 
destul de simpatică, cu rude mari împărăteşti şi ea, 
dar asta nu însemna că este invulnerabilă şi că nu ar 
fi mult mai utilă într-un post de referent stagiar sau 
principal la Serviciul barometric al oraşului. Sigur 
că directoarea nu era uşă de biserică. Dacă analizăm 
cu atenţie, oricare dintre noi are bube-n cap şi aşa se 
face că, în două-trei luni de asiduă confecţionare a 
unei imagini malefice, directoarea se transferă întâi 
la Suhurlui şi apoi în grădina numită cu pioşenie 
Eternitatea, unde şi coana Trănuţa îi duse un mare 
buchet de trandafiri cumpăraţi la second hand din 
piaţa mare a oraşului.

Cu sentimentul datoriei împlinite, coana Trănuţa 
reuşi să-şi promoveze cei doi verişori pe care-i 
avea, în funcţii de mare răspundere intelectuală: 
primul, Georgică, responsabil cu laptele şi cornul şi 
celălalt, Aurel, cu achiziţionări de alimente şi furaje 
consumabile, pentru care formalităţile erau cât se 
poate de clare întrucât nu era nevoie decât de un 
proces verbal de reformare semnat de doi martori 
de bună credinţă care absolviseră liceul în calitate 
de repetenţi a treia oară.

Dar, nu dură mult timp şi nişte rău-voitori, 
adevăraţi inamici ai culturii populare române, 
îi făcură, ca nişte laşi, scrisori anonime direct 
la ministru, fără să mai treacă prin observaţiile 
inspectorului cu ochi albaştri şi, în urma unei 
inspecţii vădit tendenţioase, coana Trănuţa fu 
dată jos de pe piedestal şi obligată să plătească 
daunele provocate, inclusiv mărcile poştale pe care 
le decontase în ultimii cinci ani, deşi şcoala nu 
cumpărase nici o marcă poştală în această perioadă.

În prezent, tanti Trănuţa nu ştie ce să facă. Ar 
putea să iasă la pensie pe motiv de boală psihiatrică, 
având deja cunoştinţe trei sau patru doctori pe la 
spitalul adiacent, ori să plece în străinătate unde, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, să-şi găsească şi ea un 
post de îngrijitoare la un bătrân vârstnic pe care să-l 
ajute să părăsească cât mai repede lumea aceasta 
plină de durere, întristare şi suspin. Iar generaţiile 
de elevi şi de profesori care au beneficiat de 
exemplul şi învăţămintele sale, vor şti în fiecare an 
s-o aniverseze cu tămâie aducându-i în dar o mare 
coroană de flori, simbolizând cifra zero ca un semn 
al întregii sale activităţi.
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Ba nu. La casa mea, 
eu „nu am luat-o 

de la lingură”, eu am luat-o 
de la ceaşcă, aşa cum altul 
ar lua-o de la pahar şi ar 
ciocni singur, cu sticla, 
semn că de-acum e stăpân 
sigur pe viciu. Ştiam că şi 
eu voi bea cafeaua mai ales 
singur, până una-alta, până 
noaptea târziu. Dar cine să-

mi vândă mie o singură ceaşcă, hai, două, ca să-mi 
mai rămână săptămâna asta şi de tramvai. Am văzut 
în vitrină ceva deosebit, dar nici nu mi-am mai răcit 
gura degeaba să cer doar două ceşti; am pus să-mi 
ambaleze tot „setul” (ce improprietate etimologică, 
un barbarism preluat aiurea! Parcă la „duzină” 
am nimerit-o mai bine) şi m-am dus acasă, le-am 
numărat cu compasiune pe cele proaspăt sparte 
după ce au sărutat patriotic pământul răzăşesc cu 
polei de sezon, apoi pe cele întregi, de ce n-am 
luat eu măcar şapte sau zece că sigur mai aveau şi 
ei desperecheate de vreun gură-cască; da, zece, ca 
poruncile, ca fecioarele jumătate deştepte, jumătate 
cu un IQ mai discutabil. Oricum, trebuia acum să fiu 
şi eu mai atent la fragilitatea lor, să nu le înmulţesc 
prin diviziune ca bacilii, ca un împiedicat ce sunt. 
Le-am acceptat, după negocieri, capriciile de a se 
culca seara curate, devreme, pe rastel, ca găinile 
în copaci, cu excepţia celei de serviciu, scursă de 
puteri şi de zaţ către zori; la trezire o învioram şi 
pe ea cu apă rece, o puneam în rândul celorlalte, 
trezindu-le una de alta şi, de somnoros ce eram, nu 
vedeam întotdeauna în ce hal am lăsat-o la „spălate”, 
cu dunga plinului rămasă rotocol unsuros şi cu dâra 
sorbiturilor pe pântec. Avea o toartă masivă, era o 
ceaşcă de lut cenuşiu, uite-aşa, ca să nu mai insiste 
vreo femeie să mă descoasă cu ghicitul ei.

În mai puţin de un an, le-am spart aproape pe 
toate (să fiu sănătos!); pe una am spart-o plină 
(cioburile poartă noroc, acela că am scăpat de ele ca 
de nişte femei capricioase şi posesive); mi-a rămas 
doar una, cu care devenisem acum foarte atent. 
Chiar dacă ulterior îmi luasem altele, nu era nici 
una ca ea, eu tot din ceaşca aceea beam, că din prea 
multă grijă şi companie mă îndrăgostisem de ea. 

Ceaşca de lut

O luam de mijloc şi o ridicam la gură şi cu greu o 
mai lăsam în farfurioara ei ca pe un soclu de lut. Ea 
îmi umezea buzele şi eu lunecam tandru pe burta 
ei fierbinte. Odată a sunat telefonul. „Ei, da, am pe 
cineva, ai dreptate, că aşa se cam întâmplă în ultima 
vreme...”. Mă simţeam parcă jenat de dialogul purtat 
în prezenţa ei şi atunci mai turnam din ibric, aşa 
ca s-o împac şi s-o iau din nou de după mijloc şi 
iar de la capăt, de dragul ei. Pe ea o spălam şi abia 
apoi mă culcam, dar sigur nu mai puteam să adorm 
până în zori; o visam odată cu toate iubitele vieţii 
mele, o recunoşteam în vis, era frumoasă şi tandră, 
iar dimineaţa părea şi ea răvăşită de vis şi parcă avea 
gura fierbinte când am ridicat-o goală, de nu, se 
pare că eu dormeam mai departe, că tot îmi spunea 
să nu mă trezesc, că atât e al nostru. Şi nici nu ştiu 
când nu o mai vedeam, mă ridicam din pat după ea 
şi abia atunci mă dezmeticeam şi o vedeam pe masă.

Bătrânul ceas deşteptător îmi făcea gafe tot mai 
multe, ceasornicarii îmi spuneau că nici pentru ceasuri 
Alzheimerul nu este curabil, dar, oricât m-ar fi costat 
încă o întârziere, tot îmi făceam cafeaua şi lăsam loc 
de tandră ceremonie, apoi plecam, frământându-mi 
buzele încă umede. Mergeam cu tramvaiul, agăţat 
într-o mână, agăţat într-un gând – eu, îndrăgostit de 
o ceaşcă! şi asta doar pentru că era o ceaşcă de lut, 
pesemne ea ştia mai bine de ce s-a întâmplat aşa, dar 
nu-i arătam că şi eu bănuiesc ceva, nimic mai mult 
decât că lutăria din deal fusese cândva o plantaţie de 
cruci sau o încrucişată aducere aminte de frumoase 
fete şi băieţi, atunci, la vremea lor, când valul de ciumă 
nu prea ocolea, ci dădea de-a dreptul prin mulţime.

Ceaşca de lut a murit la cutremurul din ’77, când 
a căzut peste ea un tablou cu ziduri vechi. Eu i-am 
strâns cioburile pământeşti şi după trei zile le-am 
îngropat la rădăcina unui pom din grădina mamei; 
am rotunjit pe deget o coroniţă de miozot şi i-am 
pus-o deasupra.

M-am simţit parcă deodată văduv când am 
început să-mi beau cafeaua singur. Unii se abţineau 
să mă-ntrebe, menajându-mi imaginate răni ale 
afectului, altora le-am spus eu, fără să mai întrebe, 
că într-adevăr mi-a murit ceva aproape cât cineva. 
Nu mi-am luat ceşti de lut, că n-avea cum să se mai 
întâmple la fel, ci doar un altfel de la fel. Şi nu ştiu 
câte luni n-am mai băut nici o cafea.

Paul Sân-Petru
scriitor
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Nici arta nu a încheiat 
pacea cu morile de 

vânt.
*

În artă e mai greu decât la 
spital. Suferi şi pentru alţii.

*
Arunci o piatră într-un 
câine şi loveşti un poet.

*
I-am savurat cartea ca pe o 

ciorbă de potroace.
*

Există şi cărţi care pun pe fugă Absolutul din noi.
*

Românii ştiu să-şi pigmenteze estetic chiar şi 
înjurăturile.

*
Arta-această sârmă montată în râtul timpului.

*
Animalele îşi marchează teritoriul cu urină. 

Artiştii, cu orgolii.
*

Lectura ar trebui să dăuneze grav prostiei.
*

Picasso picta ca un copil. Unii dintre iluştrii lui 
confraţi manevrează pensula precum macacii.

*
Principala misiune a criticului de artă e să citească 

prost capodoperele contemporanilor lui.
*

Cam mulţi poeţi, totuşi, pe metrul pătrat de 
literatură.

*
Încet-încet, artiştii dispar din atenţia lumii precum

dinozaurii.
*

Surogatele culturale sunt asemenea săpunului prost 
care spală mâinile, dar îmbolnăveşte pielea.

*
Există o critică literară de profunzime şi alta care 

pune rahatul pe clanţă.
*

Fără vicii, artiştii par castraţi.

Surâsuri migdalate (VII)
- aforisme -

*
Este cel mai important scriitor de mâna a treia.

*
Artiştii boemi îşi beau şi banii pentru cimitir, fiind 

siguri că primăria nu le va rezema scheletele de 
gard.

*
Marii artişti nu  au timp nici să moară. Trec doar 
pe la starea civilă, ca să fie transformaţi în statui.

*
Citesc unele texte literare de câteva ori şi nu înţeleg 

nimic. Asta pentru că, ori autorul e genial, iar eu 
sunt tont; ori eu sunt normal, iar el nu e.

*
Nu mai există cenzură. Avem însă foarte multă artă 

interzisă de public.
*

În operele comentate, criticii îşi spală gândurile. 
Uneori chiar şi picioarele.

*
Cărţile proaste nu au nici o şansă de a fi flendurite.

*
Maestrul este, uneori, un fel de Midas întors. Pe ce 

pune el condeiul, se transformă în maculatură.
*

Încerc să scriu ceva mai clar. Dacă mă citeşte totuşi 
cineva.

*
În artă, pasiunea are stofă de târfă. Întâi te 

respinge, apoi nu mai poţi scăpa de ea.
*

Era un pictor excelent. Dar mai Violon d’Ingres 
câteodată şi cu poezia.

*
Orice debutant este asemenea unui amărât care 
vede în costumul său second-hand irizări de tip 

Versace.
*

Marele poet e stingher pe soclu. Se simţea parcă 
mai bine, tot în parc, dar printre boschetari.

*
Cartea cu cei mai mulţi admiratori rămâne tot asul 

de pică.

Vasile Ghica
profesor, scriitor
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În artă, lamentaţia şi imprecaţia nu pot înlocui 
transpiraţia.

*
Scriitorul autentic ştie că nu poate lăsa 

nealimentate coşurile de hârtie. Şi nici pe cele de 
fum.

*
Unele cărţi intră la timp pe mâna completului de 

cititori. Altele rămân fete bătrâne.
*

Absenţa unei cenzuri estetice în artă poate să 
provoace grave dizenterii spirituale.

*
Unii artişti rămân dependenţi toată viaţa de 

biberonul unui maestru.
*

Virila Coloană a lui Brâncuşi 
dă impresia că se acuplează cu 

cerul.
*

Aţipeşti dacă te alintă critica şi 
nu-ţi mai aruncă, din când în 

când, câte un pumn de piuneze 
pe scaun.

*
Orice debutant speră să 

găsească un Ioan Botezătorul 
care să vestească venirea unui 

nou Mesia.
*

Criticii de artă pot fi exigenţi şi 
drepţi. Ori banali adulmecători 

de colive.
*

Misiunea artei e să mai 
rumenească puţin scofâlciţii 

obraji ai condiţiei umane.
*

O creaţie artistică nu devine capodoperă decât 
după ce este violentată de multiple conspiraţii 

imbecile.
*

Artiştii lucrează din răsputeri. Unii, ca să devină 
foarte mari; alţii, ca să nu mai rămână foarte mici.

*
Cititorul poate să treacă de la elogiu la invective şi 
viceversa, cu orice viteză doreşte. Criticul o poate 

face, numai dacă este nătărău.
*

Mârţoage în artă avem destule. Nu mai există însă 
jăratecul de altădată.

*
Unii artişti par făcuţi numai din bătături.

*
Opera literară nu poate fi vulgarizată-n şcoală, 

decât dacă autorul are ghinionul să ajungă clasic.
*

Unii au suferit de foame, boală, frig. Noi mai citim 
şi versuri proaste.

*
Dreptul de a scrie plictisitor se câştigă greu. Şi 

numai după consacrare.
*

În interiorul poeziei trebuie să se simtă un zvâcnet. 
Ca în oul gravid.

*
Multe articole de critică 
literară pot ţine loc de 

necrolog.
*

Vulgar înjurăm toţi. Cu 
talent, numai unii.

*
S-a lăsat de poezie. Nu l-a 

ajutat ficatul.
*

Poetul debutant are aerul 
unui călugăr bizantin intrat 

într-o discotecă.
*

Vorbea singur pe stradă. 
Este deci ori nebun, ori a 
citit un volum de poezie 

textualistă.
*

După festivitatea 
de premiere, unii 

scriitori trebuie să 
spună mulţumesc; alţii, 

bogdaproste.
*

De când lumea, scriitorii se scuipă prin reviste, la 
Radio, TV etc. Şi se sărută ca ruşii la bufet.

*
Trăim vremuri când pictura urâţeşte pereţii.

*
Numărul revistelor literare este,cu siguranţă, mai 

mare decât cel al cititorilor.
*

Există evident şi poeţi valoroşi. Mulţi însă par 
făcuţi în eprubetă.
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Poeme

Iulian Grigoriu
poet, profesor de filosofie

Poem cu Van Gogh

Şi ieri m-am întâlnit cu Van Gogh pe Tecuci
urcam dealul printre aburii de cartofi 

ducea în mână o paporniţă
în spate, înhămat cu o sfoară, o cutie de carton cât 
o casă pătrată
din care ieşeau nişte rame întărite 
cuprinzătoare de gânduri, întâmplări, ploi galbene
precum floarea felinarului ce-i atârna
legănându-ne cu totul pe dalele umede de ceaţă
pe puntea unei corăbii visând o furtună
nemăturată, plină de coji negre, seminţe împrăştiate

uşor ameţit l-am oprit măsurându-l din cap până-n 
picioare
mai tânăr şi mai spilcuit decât în autoportrete – 
cu ambele urechi şi fără saboţii de lemn sau 
încălţările scâlciate 
de care vorbeşte Heidegger sau eu
într-un eseu, dar cărând mai multe verze decapitate 
cu satârul  

într-un anume fel Frumosul e ubicuu... am vrut să-i 
spun, dar mi-a tăiat-o cu un gest
Sunt eu, chiar eu, cel despre care 

s-a spus că e nebun
într-un tablou de-al meu – îl fugăresc pe Kurosawa 
mă tem că-i printre mâncătorii de cartofi
acum trecînd câmpiile de trestii acum suind colinele 
de floare
şi se ascunde urmărit de vulpi 
printre tulpinile de-un verde imposibil al uriaşelor 
lalele
adăpostit acum e printre bulbii
din soarele când negru când aprins 
neliniştite virgule împrăştiind

îl văd aici cu demonii vorbind – şi-mi scoase un 
tablou
în care-un drum şerpuitor se înturna până-n adânc 
şi-acolo se mişca
un punct pe care-l înglodă cu pensula-i arzând
şi cu un sunet ascuţit întâi – de lemn pătruns – 
tabloul se aprinse

aşa că mult n-a fost până în colţ – unde depozitul de 
lemne era deja în flăcări 
şi două focuri zdravene de revolver împrăştiară 
ciorile din somnul ridicat pe zidurile 
din care umezeala curge travestită-n sângele tristeţii  
iar bufniţa şi-alese soţul

*

Dacă ar avea libertatea de a-şi vedea cuvintele 
poeţii ar fi primii care s-ar pierde de propria alcătuire

dacă li s-ar da puterea de a se transforma în ceea ce 
fac
poeţii s-ar risipi imediat în neverosimilul ce ar citi 
lumea pe dos
lăsându-se în voia părelniciei

Cum ar fi: din coapse şi umeri le-ar creşte... nu, nu 
aripi 
Ci însăşi Realitatea 
cea de care ne este teamă şi neştiinţă să vorbim.
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Poeme

Mircea Petean
scriitor, editor

XXX

stau pe scaun prins în ham
în avionul cu destinaţia Barcelona
la geam stau (deşi rareori dorm la perete
unde mă simt ca-n cavou)
motoarele vuiesc asurzitor
un copil ţipă un altul plânge cu sughiţuri
foşnetul conversaţiei deprinderea regulilor
supunerea la reguli cuminţenia bine jucată
atât de bine încât o biată metaforă
cu totul inofensivă
ar exploda cu forţa unei bombe adevărate
dar câţi Doamne nu aleargă pe zeci de pagini
dar ce zic - sute mii enşpe mii - pe urmele ei
înarmaţi până-n dinţi cu haite de câini la-ndemână
şi gonaci tineri ignoranţi sangvinari în solda lor
motoarele vuiesc asurzitor mi-e teamă să nu sară 
de la loc
toate niturile şandramalei şi nouă să ni se desfacă 
toate
sinapsele
cad
cad
cad
în abisul tăcerii rostind neîncetat rugăciunea inimii

în liniştea din pântecul păsării de aluminiu 
răcoarea 
fierbinte a rostirii are frăgezimea pâinii calde 
abia scoasă din cuptor
cei din neamul lui Pită Caldă din Jucu Nobil erau 
blânzi 

harnici şi discreţi
Margareta din neamul lui Pită Caldă nu era altfel
ba avea şi alte atuuri cum ar fi albeaţa pielii
pe umeri pletele-i şatene curgeau râu
vorbea domol în timp ce râdea cu mărgelele 
ochilor
ar fi putut fi chiar nevasta lui Nicanor
dacă acela ar fi câştigat pariul cu celălalt 
competitor
pariul constând în lectura integrală a Capitalului
n-a fost capabil a abandonat după primele rânduri
dar nici celălalt n-a fost mai breaz aşa încât câştigă 
un al treilea
cum se întâmplă de obicei în astfel de situaţii
un coleg de-al ei de la ASE care n-a simţit 
niciodată nevoia
de a citi Capitalul nici măcar ca să-1 poată combate
convins din start de superioritatea economiei 
socialiste
ce s-o fi ales de ei în jungla economiei de piaţă
în care ne-am trezit cu toţii numai Dumnezeu ştie

cum va fi reuşit să-1 rabde să-şi apropie trupul gol 
de pielea lui e o mare minune - vorba mamei - 
care crede că cea mai bună definiţie a iubirii 
aceasta e - 
o atingere ca şi imposibilă între pielea dumnealui 
şi pielea dumneaei

o
dumnezeiască era aroma pâinii calde abia scoasă 
din cuptor 
şi cât de îmbietoare crusta rugoasă şi ruginie a 
rusunoiului

asta e - în vreme ce zeii se nutresc cu lumină şi 
ambrozie 
eu trebuie să mă mulţumesc cu sandvişul de plastic 
şi berea călâie

la început a fost Cuvântul şi Cuvântul era unduire 
de sunete 
şi tăceri
şi energia eliberată din ciocnirea lor e la originea 
tuturor 
văzutelor şi nevăzutelor
şi la ce bună scrierea dacă nu are ceva din frisonul 
rostirii 
dintâi
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Epigrame

Lui S. VICOL - fire pesimistă

Plecat de la Ţuţcani, de mic,
Din Râpa Zbancului, de jos, 
Nu-mi este greu ca să-mi explic 
De ce-i aşa...prăpăstios!

Lui S. VICOL la lansarea cărţii

Acolo, la lansare-n sală, 
(Ţi-o spun direct, fără ocol,) 
De vii cumva cu mâna goală 
Eu vin ...cu buzunarul gol!

Lui S. VICOL 

Din Râpa Zbancului natală, 
Că ai plecat, să n-ai emoţii... 
În criza asta mondială 
De râpă am ajuns cu toţii!

S. VICOL lansează azi un 
„volum de buzunar” 

pe care speră să-l şi vândă

Cerându-mi banii, aşadar,
Întreb şi eu, aşa, ca prostu’: 
-Volumul tău, „de buzunar“,
Tu-l scoţi... pe buzunarul nostru?!

Ion Moraru
inginer, scriitor

Microromanul lui S. VICOL 
costă 20 de lei (doi poli)

Mânia-n suflet ne-o răscoli 
Căci, să mă ierte Domnul Sfântul, 
Valoarea cărţii, de doi poli, 
Echivalează cu...Pământul?!

Optimism

La anul fi-va rod bogat
Şi-or dispărea nevoile
Că-n toamna asta mulți se zbat
Să... aranjeze ploile!

Austeritate

Mi-am găsit din nou beleaua:
Trebuie să strâng cureaua;
Dar n-o am, că-i mare preţul
Şi de-aceea strâng... bârneţul!

Sfat părintesc

Aflând c-o duce bine-n puşcărie, 
I-a scris, urgent, băiatului aseară:
„Să nu faci, dragul mamei, vreo prostie
Ca să te dea, disciplinar, ... afară!”

Şomaj autumnal

Toamna vine-n trena ei de ceaţă,
A-nceput să plouă şi e frig,
Am îngălbenit cu toţi la faţă
Şi-a căzut şi bruma... de câştig!

Financiară

La noi plouat-a-n cursul verii
Cum n-a plouat în alte dăţi...
Să nu mai spună azi bancherii
Că nu avem... „lichidităţi”!
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Epigrame

Cine are carte, are parte

Proverbul îl mai ţineţi minte 
Cel care are cinci cuvinte, 
Astăzi e profund modificat 
Dacă nu ai carte... eşti bogat!

Critici ale participanţilor 
la Salonul Literar

Salonul este sobru, dur 
Chiar PARAPIRU recunoaşte, 
Dar spune că e totuşi pur 
Că tot ne-apropiem de... Paşte!

Am ocupat locul lui Dan Plăeşu

La masa longitudinală 
Uimit am fost ca să constat,
Că neavând nume cu fală
Un loc nu mi s-a... prezervat!

Salonul Literar „Axis Libri” 
în lipsa lui Ion Grosu

Este un brand ce străluceşte 
De somităţi ce-aduc misterul, 
Dar unii zic că-i lipseşte 
Chiar sarea poantei şi... piperul!

Lui Max Popescu Vella, când a lansat 
volumul „A şaptea poartă“

Sunt foarte trist că bunul meu amic 
Încearcă soartă după soartă, 
S-ajungă-n proză marele bunic 
Azi bate la... a şaptea poartă !

Ziariştii

Sunt cerberi tot păzind ce-i drept
Scoţând metafore din dodii,
Pericole luând în piept
Când banii nu îi fac... jigodii!

Unei prezentatoare t.v.

Din zi în zi uimit constat 
Că de fapt la ştiri duci greul,
Şi eu mereu ţi-am admirat
Vocea... dar şi decolteul!

Definiţia spitalului

Spitalul este o clădire 
O fabrică de sănătate, 
De unde ţi se dă de ştire 
Că o să scape... cine poate!

Declaraţia unu pamfletar

Ieri declara un pamfletar 
C-ar vrea să scape de obidă, 
Că el e calm, că scrie rar 
Însă cerneala e... acidă.

Legea pentru unii români

O barieră mare sau mai mică
Pe sub care trec căţeii,
Peste care sar dulăii
Şi unde proştii stau... pân-se ridică.

Ion Grosu
inginer, scriitor
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Cu o zi înainte 
de Sfântul Ilie, 

Terică a fost pe coasta 
cealaltă a satului, pe 
drumul ce şerpuieşte 
de la biserică până la 
vămi său Petrică, coleg 
de elementară, şofer 
de meserie, ocupându- 
se şi el cu creşterea 
tăuraşilor ca şi bădia 
Meluţă, socrul său. Fata 
cea mică a Tincăi şi a lui 
Meluţă s-a măritat cu 
Petrică, au trei fete, toate 
la oraş, toate măritate şi 

cu copii. A nimerit pe seară, când Petrică se-ntorcea 
cu tăuraşii de la păscut. Cu un pahar de vin nobil 
în faţă, Terică asculta ce mai povesteau şi Tinca, şi 
fata ei, şi ginerele, dar el era parcă hipnotizat de o 
putere nevăzută, de un glas, mare glas pe care nu-l 
aude oricine. În faţa ochilor nu vedea altceva decât 
tăuraşii înfierbântaţi, sărind rând pe rând, pe vaca 
roşcată, probabil mama lor, fetele lui Meluţă şi ale lui 
Gheban cum priveau şi ele tăuraşii, cum 
se excitau şi ele şi cum se împreunau 
cu băieţii de seama lor, acolo, în lumea 
fără închidere a tinereţii, acolo, pe Râpa 
Zbancului, unde lumânărica domnului 
era chiar lumânare, malul râpii altar de 
mănăstire, trupurile băieţilor şi fetelor 
plămădind nunţile necesare ale poeziei 
şi ale tinereţii fără bătrâneţe şi ale vieţii 
fără de moarte. Terică a plecat târziu, 
trecând pe lângă coliba lui Corc, omul 
singur, venit nimeni nu ştie de unde, 
omul care nu s-a descălţat niciodată de 
opincile dăruite de un sătean. Rămas în 
sat, după cel de-al doilea război, venind 
de pe frontul de răsărit, fără haine de 
ostaş, fără număr la gât, fără acte, fără măcar un plic, 
vreo scrisoare, oamenii au crezut că vrea să aibă un 
cort şi au înţeles greşit, alţii că vrea să aibă un porc 
şi, astfel, numele pe care nu-1 ştia nici el a devenit 
dintr-odată „corc”, un cuvânt care nu defineşte 
chiar nimic. Femeile, trecând spre biserică, sau la 
întoarcere, îi aduceau de-ale gurii. El stătea de obicei 
în fundul bordeiului, care avea o uşă direct afară şi 
un geam cât două palme, în mijloc o laviţă cu o oliţă 
de lut cu toartă în care se vedea o lumânare. Miliţia 
şi primăria l-au cercetat să nu fie cumva spion, un 

Sterian Vicol
scriitor

Memoria lui Femios

criminal, un hoţ sau câte şi mai câte rele poate face 
un om, dar s-au lămurit că omul e pe jumătate surd 
şi aproape mut. Au concluzionat că e un biet om 
bătut de soartă, probabil aruncat de vreo bombă 
sub brazde de pământ, căruia domnul i-a dăruit 
zile. Într-o zi, povestea mama Caliopia, vecină cu 
noi, soţia lui Ion Bârdan-Verde, mamă a nouă copii, 
cinci fete şi patru băieţi, i-a dus lui Corc o oală de 
lut cu lapte acru. Corc a ieşit în faţa bordeiului, 
purtând pe braţul stâng un şarpe negru de verde ce 
era, încolăcit inel după inel şi a strigat de a răsunat 
şi Valea Gliganului, unde bunica Sanda mă ducea 
la via cu doi stejari în capăt. A strigat că femeia 
diavolului i-a adus oala de lapte prins fără smântână. 
Femeia s-a întors, a îngenunchiat şi privindu-1 de 
jos în sus, s-a rugat, doamne Iisuse Hristoase, iartă-
mi slăbiciunea omenească, iartă-mă că am păcătuit, 
aducându-ţi oala smântânită de copiii mei cei mulţi. 
În duminicile următoare, nu numai ţaţa Caliopia îi 
lăsa pe laviţa din faţa bordeiului câte ceva, dar şi 
mama Ilinca, mama Eleonora, doamna Gherase şi 
nevestele fraţilor Anton şi Miti, femeile tinere ale 
lui Ionel Iordan şi Fănică Vicol, băiatul cel mijlociu 
al lui moş Haralambie, cel mai lăudat vânător din 

perimetrul raionului. După ani de zile, 
mergând la via de la Gliganu, cu stejarii 
seculari, Terică s-a abătut pe la bordeiul 
lui Corc. Uşa era închisă, chibritele erau 
pe laviţă, lumânarea la locul ei, omul 
misterios, nicăieri. De aceea, pachetele 
cu împărţituri de la biserică, lăsate 
de femei de zile întregi, erau pe laviţa 
de afară, ciugulite doar de coţofene şi 
grauri. Nimeni de atunci nu l-a mai văzut 
vreodată, ţaţele susţinând că bietul om 
ar fi fost înghiţit de un gol, sub un mal, 
unde Corc săpa şi aducea la bordei lutul 
galben-roşcat, din care modela figuri de 
animale şi păsări, dar mai ales modela 
şerpi cu ochi de cărbune. Locul acela cu 

bordeiul prăvălit există şi astăzi. Nici un însurăţel 
nu s-a încumetat să-şi facă gospodărie pe pământul 
care se pare că era blestemat şi-n care sălăşluiau alde 
„ucigă-i toaca”. Peste alt timp, un băiat de -al lui moş 
Costică Racoviţă, cu casa pe acelaşi drum şerpuind 
spre biserică, intrând prin tufele de cătină să-şi 
recupereze mingea, a văzut strălucind pe vârful 
bordeiului, deja intrat în pământ, o fibulă de aur 
reprezentând un şarpe.

Nota redacției: fragment din romanul cu acelaşi titlu 
apărut la Editura Timpul, Iaşi, 2011.
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Îmi ascut creionul, 
îmi pregătesc hârtia 

proaspătă, o aşez pe mapa de 
piele maro, câteva melodii în 
surdină (flamenco, Ezanul, 
muzică sufită, Cezaria Evora), 
ceaiul turcesc de mere. Închid 
ochii, inspir, zâmbesc. Încep 
lectura şi scrisul...

Trebuie să mărturisesc 
că am citit manuscrisul 
domnişoarei Adina Coşeru 
– „Stângaciul Eu” - cu 

sentimentul unei întoarceri acasă... Cu sentimentul 
redescoperirii că timpul este doar un drum spre propria 
noastră cunoaştere, spre un zâmbet etern, interior şi 
exterior, că FERICIREA, SPERANŢA, ÎNCREDEREA 
există în toate lumile din noi înşine şi din ceilalţi...

Da, este un privilegiu să îţi începi şi să îţi sfârşeşti o zi 
găsind oglindirea propriilor tale trăiri în paginile scrise 
de un spirit tânăr şi liber, cu aripi de cuvinte, de aer şi de 
lumină întinse până la cer. Adina ne oferă „oglinda” unei 
vieţi până la ultima celulă a ei şi ne învaţă că ea, viaţa, are 
culorile pe care NOI dorim să le aibă şi că trebuie doar să 
ne deschidem poarta sufletului, a minţii şi a fiecărei zile 
ce ni se dăruieşte în faţă, pentru a înţelege că „dincolo 
de privirea ta e o lume nebună, însetată de viaţă, o lume 
în care visele te reprezintă şi tu reprezinţi realitatea, o 
lume în care indiferent cât de multă tristeţe ar exista, e 
important să nu transformi zâmbetul tău într-o umbră, 
creează dintr-un zâmbet o zi superbă.” (Iubeşte-te azi)

„Stângaciul eu” este o carte confesivă, cu nuanţe 
reflexive, ce dezvăluie o etapă existenţială. Din ea răzbate 
o emoţie empatică într-un univers al unei personalităţi 
fascinante, dionisiace şi apolinice în acelaşi timp. „Nu 
ezita să fii fericit, nu ezita să lupţi cu tine, pentru că 
viaţa e o superbă luptă, care merită continuată”, ne spune 
autoarea, sugerând că actul creator presupune foc şi 
lumină. În fond, „nu există lumină fără flacără”, scria 
cândva Albert Camus. Eseurile Adinei nu sunt altceva 
decât un imn adus dragostei de viaţă şi curajului, izvoare 
nesecate de minuni artistice. Iată o ARS POETICA 
direct, inteligent şi frumos exprimată în Jucător de 
cuvinte: „Dacă m-ai întreba de ce scriu, ţi-aş răspunde 
că prin cuvinte îmi simt sufletul copil. În cuvinte nu ştiu 
decât să măsor gânduri, să mă joc prin litere. Scrisul e 
un joc în care nu pierzi niciodată, ci doar câştigi. Câştigi 
rătăcindu-te într-o literă veche, regăsindu-te într-o literă 
nouă.” Iar în Sensul existenţei mele, autoarea notează: 
„Cuvintele au nevoie de litere, iar literele sunt o parte din 
noi.” Aşadar, scrisul e o necesitate aproape vitală, este 
călătoria spre adevărul eu, EUL DE COPIL, în care viaţa 
este eternă, iubirea fără hotare, iar fericirea o certitudine. 
În eseul Despre cum să naşti fericirea într-un miez de aer, 
Adina scrie: „E atât de multă fericire în jur astăzi, încât, 
oricând de mult m-ar prinde ziua următoare fără zâmbet, 

Sunt deja EU

Alina Beatrice
Cheşcă

scriitoare, lector univ. 

Motto: „Astăzi este o haltă şi inima mea porneşte 
în întâmpinarea ei înseşi.”

(Albert Camus, Faţa şi reversul)

aş şti că ceva, cineva m-ar completa până la finalul ei”. 
Oricât de îndrăzneaţă ar fi comparaţia, regăsim aici 
nuanţe din nuvelele lui Albert Camus (Faţa şi reversul, 
Nunta, Vara) sau din Fructele pământului. Noile fructe 
a lui Andre Gide: o dragoste nesfârşită de viaţă, elogiul 
visului şi al libertăţii interioare şi exterioare. 

Eseurile Adinei Coşeru sunt un spaţiu de identificare 
a unei mitologii personale, o căutare a timpului subiectiv 
prin abolirea limitelor temporale. Nu întâmplător, multe 
dintre titlurile eseurilor sale cuprind adverbe de timp: 
Pas spre ieri, Visul zilei de mâine, Curaj către mâine, Azi, 
Suflete de ieri, Timpul de ieri, Timp spre a iubi, Tren de 
ieri, Timp, Ziua de mâine e jocul zilei de astăzi. Trebuie 
menţionat şi faptul că multe alte titluri cuprind pronume 
personale, sugerând o raportare la celălalt, fie că este 
celălalt eu sau un tu – destinatar concret sau generic: 
Stângaciul eu, Mai mult sau mai puţin eu, Aceiaşi noi, 
Începe cu tine, Parte din noi, Dreptul de a fi tu, Sunetul 
gândurilor tale, Atunci când tu, Curajul de a fi eu, Dincolo 
de măşti suntem noi, Eu, Sensul existenţei mele, Eu cu 
mine, Printre noi.  

De fapt, gândirea artistică a Adinei creează un 
autoportret subtil, un joc de oglinzi înşelător, dar în 
acelaşi timp real (dar ce este realitatea?), eul său intim şi 
artistic oglindindu-se unul în altul într-un dans colorat, 
profund, continuu… Foarte inspirat, autoarea afirmă că 
„realitatea porneşte de la un vis, visul e doar un plan ciudat 
de puternic a ceea ce eşti, a ceea ce te poate surprinde 
într-o zi că vei regăsi în tine.” (Explozia). Aşadar, în 
viziunea autoarei, realitatea se naşte din vis şi nu visul este 
încorporat realităţii. Într-un mod straniu, acest crez ne 
duce cu gândul la teoriile despre artă ale lui Oscar Wilde, 
ce considera că Natura imită Arta şi nu invers.

Textele tematizează o viaţă interioară şi au o 
corporalitate reflexiv-lirică puternică: „Uneori trăiesc 
momentul unui pictor care are atâtea culori în suflet 
încât nu ştie pe care să o folosească în desenul său. 
Trăim prin culori (...)” (Trup sau suflet). Mintea autoarei 
iscodeşte în tainele cuvântului, urmând un drum al 
căutării geamănului, al sinelui. Eseurile sale au tuşe 
biografice care oferă imaginea unui destin în formare, 
ca în Eu: “Dacă mă întrebi cine sunt ţi-aş spune că Eu 
cred în mine şi în ceea ce nu ştiu că sunt. Nu te-aş putea 
minţi niciodată, mă mint doar pe mine când nu ştiu 
cine sunt, pentru că în Mine nu e decât o luptă... eu cu 
mine. (...) Ţi-aş răspunde că sunt un străin, propriul meu 
necunoscut, o eroare şi un adevăr. Ştiu că sunt Eu, faţă 
de ieri, faţă de azi, dar nu ştiu dacă mâine voi fi tot Eu.”

Zâmbesc din nou, privesc cu bucurie spre fotografia de 
pe birou, mai ascult câteva acorduri, vârful creionului s-a 
tocit...Şi mai scriu doar atât:

E o binecuvântare să ai spiritul tânăr, frumos, plin de 
lumină, poezie şi absolut. Viaţa îţi întinde mâna, ADINA... 
Păşeşte uşor, timpul este de partea ta. La fel şi viaţa. Nu tu 
spuneai: „sunt deja eu, ce pot să fiu mai mult?”
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Parola: „Scarabeul… albastru”

Alături de crimi-
nalistul Alex Bardu, 

în birou, se mai aflau două 
persoane: doctorul Mache 
Tarpan. Halatul alb aproape 
că plesnea pe umerii lui 
puternici. Prezentă şi 
doamna Clara. Veterana 
Laboratorului criminalistic. 
O femeie potrivit de înaltă, 
aflată probabil în pragul 
pensionării. Figură ştearsă, 
banală. Şi totuşi, uşor de 

reţinut. Pentru că la ea îţi sărea în ochi coafura nu 
numai exagerat de bogată, ci şi culoarea ţipătoare a 
părului. De un roşu aprins, cum numai la pankiştii, 
fără leac se mai poate vedea. Doamna Clara nu 
părea că se sinchiseşte de nedumerirea ori ironia 
celor care, nu aveau ceva mai bun de făcut decât 
să-şi înţepenească privirile pe podoaba ei capilară. 
Care i se potrivea ca nuca-n perete. Numai că nu le 
arunca în obraz celor doi: „Holbaţi-vă! Zgâiţi-vă, cât 
vreţi! Că mie nu-mi pasă.” Nu-i păsa nici de intenţia 
doctorului Mache Tarpan, care tocmai deschisese 
gura să zică ceva, dar i-o luă înainte cu glas, culmea! 
suav, de domnişoară abia ieşită din pension:

- Scuze, domnule doctor! Am o urgenţă la 
Laborator, care nu mai poate să aştepte. Se întoarse 
spre criminalist: 

- Voi spune cât mai concis ceea ce am de zis. 
- V-ascult, doamnă Clara. 
- Unu: privind culoarea naturală a părului 

victimei din „Cazul Aluna”. Cu certitudine-neagră.
- Şi noi am emis o ipoteză.
- Nu ştiu nimic de ipoteza în cauză. Suav, suav 

tonul, dar remarca nu lipsită de o anume acreală.
- Aşadar, păr negru. Deşi… Deşi, dacă la alde 

noi, cele mai în vârstă, aş găsi oarecum scuzabilă 
prosteala asta, de a ne vopsi în fel şi chip…

- Chiar că e o prosteală, o aprobă doctorul 
cu privirea fixă pe podoaba roşcată din faţa lui. 
Doamna Clara îi simţi din plin ironia şi nu-i rămase 
datoare: 

- Destui dintre bărbaţi îşi cănesc şi ei părul. Cu 
asta, suntem chit, doctore. Mai caraghioşi sunt, 
însă, că mulţi uită de mustaţă. Şi cu părul negru 
şi mustaţa ori barba ca zăpada, arată ca dracu. 

Ilie Tănăsache
scriitor

Caraghioşi. Paiaţe. Mă rog, nu-i cazul tău, doctore 
Mache „Trepan”. Calviţia care a început să-ţi 
acapareze scăfârlia te scuteşte de inutile cheltuieli…

- Mă bucur să constat că poţi fi şi amabilă peste 
măsură, Clara…

- Atâţia ani ţi-au trebuit pentru a ajunge la această 
constatare? În sfârşit, să revenim la ale noastre.

- Chiar vă rog, doamnă Clara, o aprobă 
criminalistul.

- Femeia asta - victima vreau să spun - neîndoios 
era una destul de tânără. Tânără, dar cu mintea unor 
neisprăvite eleve de liceu, care se sluţesc aiurea. 
Deşi…

- Uite cine vorbeşte! nu se abţinu doctorul. 
Alex Bardu tăie decis apetitul polemic pe cale să 
izbucnească din nou:

- Zic să revenim la ale noastre, doamnă Clara.
- Am înţeles mesajul, zise vădit ofuscată. În 

privinţa adidasului de la piciorul stâng, cules de 
la locul faptei acesta nu ne-a oferit nici-un indiciu 
relevant. Atâta doar că talpa i-a fost sfâşiată de un 
obiect ascuţit.

- Sunt destule pietre colţuroase acolo.
- Posibil ca una dintre acestea să fi produs 

ruptura. Am cercetat şi briceagul. Nici ruginitura 
asta nu ne spune nimic. Cine poate şti cum a ajuns 
în zona cu pricina. Probele de pământ, însă…

- Ce probe? se miră doctorul Mache Tarpan. Se 
mira pe bună dreptate. Criminalistul nu avusese 
răgazul să-i spună că adusese la analiză pumnul de 
pământ din locul unde zăcuse scheletul. Era timpul 
să afle acum. 

- Proba de pământ, argumentă doamna Clara, 
păstrează cu certitudine urmele unei substanţe 
toxice. Destul de puternică, după părerea noastră.

- Deci acest lucru ne poate induce şi ideea unei 
posibile otrăviri? remarcă criminalistul.

- N-ar fi exclus. Dar, aici e o treabă ceva mai 
complicată. Trebuie determinate elementele care 
compun aceste toxine. Vom analiza şi ce mai putem 
găsi în structura oaselor. 

Doamna Clara se ridică de pe scaunul ei. Razele 
de soare care invadau oblic biroul au învăpăiat şi 
mai straşnic coafura roşcată. 

- Cât priveşte peticul de stofă adus la analiză… 
La această probă lucrurile par ceva mai simple.

- Concret. 
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- Prima coincidenţă. Dacă o putem numi aşa: 

firele sunt identice cu cele culese din locul unde a 
zăcut victima. Chiar şi aşa, deteriorate de pământul 
umed, s-a determinat asemănarea cu bucăţica de 
stofă culeasă în tufişul de mărăcini, am înţeles. 

- Concluzie finală? insistă criminalistul.
- Eşantioanele fac parte, fără dubii, din aceeaşi 

stofă.
- Era şi o pată roşie pe cârpa cu pricina?
- Vă gândeaţi, probabil la sânge, nu?
- M-a dus gândul şi la aşa ceva, recunoscu 

criminalistul Alex Bardu.
Doamna Clara i-o reteză cu francheţea ei - 

moştenire naturală:
- Pistă falsă. Categoric, nu-i pată de sânge.
- Totuşi? Doctorul Mache Tarpan? Înţepenit pur 

şi simplu pe scaunul său. Asista cu interes? 
Amuzat, la duelul dintre criminalist şi fiinţa din 

faţa lui, parcă dată cu bidineaua de vopsea roşie pe 
cap. Chipul lui nu lăsa să se întrevadă nimic din 
sentimentele care-l încercau. Poate din prudenţă. 
Poate din motive numai de el ştiute.

- Ne-am bătut şi noi capul cu o grămadă de 
întrebări. Apropo, în tufişul unde a fost agăţată cârpa: 
era, cumva, vreun pom fructifer? Vreun măceş, de 
exemplu? Sau măr sălbatic? Arbuşti care fac fructe? 
Bune întrebările doamnei Clara. Criminalistul îşi 
aminti că cel care adusese cârpa, când au „periat” zona, 
i-a zis de pâlcul de mărăciniş. Între care, deseori, îşi 
fac locul şi tufele de măceş. Îi relată episodul doamnei 
Clara. Obrazul cam uscat al acesteia se mai destinse. 
Pierdu ceva din încrâncenarea cu care dialogase 
„colegial” cu doctorul. Cu care se cunoşteau, desigur, 
de ani buni, iar duelul de ani buni intrase pentru 
amândoi în ritualul cotidian al relaţiilor lor.

- Aşa stând lucrurile, avem o posibilă explicaţie. 
Oricum, în stadiul analizei de laborator de până acum, 
există unele semne că poate fi vorba despre o substanţă 
vegetală. Care a lăsat pata roşiatică pe cârpă.

- În fond, deschise gura şi doctorul Mache 
Tarpan, ar fi fost de-ajuns două-trei măceşe să 
putrezească pe bucata de stofă. 

Premieră: pentru prima dată doamna Clara nu-l 
contrazise pe doctor:

- Chiar aşa. Rezumă: Cu certitudine - s-au 
constatat urme de toxine în probele de pământ 
recoltate de acolo unde a zăcut victima. Al doilea 
reper, la fel de sigur: firele de stofă găsite în locuri 
diferite, în zonă, sunt identice. Doar că aici aş pune 
o întrebare: cum bucata aia de cârpă a ajuns în 
mărăciniş? Cumva crima - sau mă rog, decesul! - s-a 
petrecut în altă parte, şi victima a fost adusă, târâtă, 

în văgăună? Privirile întrebătoare ale doamnei Clara 
se îndreptară, deopotrivă, spre criminalistul Alex 
Bardu şi doctorul Mache Tarpan. Ei se ocupaseră 
până acum de „Cazul Aluna”. Ei trebuiau să ofere 
răspunsuri la asemenea întrebări. Criminalistul zise 
netulburat. De parcă se aştepta să fie interpelat: 

- O ipoteză plauzibilă ar fi că vântul a zburat 
cârpa cu pricina în tufişurile de mărăciniş. 

- Să înţeleg că există şi altă, sau alte variante? 
„Intuiţie de admirat, doamnă Clara”, o lăudă în 

sinea sa Alex Bardu: 
- M-am gândit şi la următoarea posibilitate. 

Corpul victimei a zăcut multă vreme în pustietatea 
de acolo. Poate că fiarele pădurii, care au devorat 
trupul, au smuls şi o parte din îmbrăcăminte, de a 
ajuns peticul amintit până la mărăcini. Care, între 
altele, nu-i nici chiar aşa la mare depărtare. În sfârşit, 
sunt dileme cărora cu siguranţă le vom da de capăt.

Doamna Clara era deja cu mâna pe mânerul uşii:
- Scuzaţi, dar eu vă las cu aceste…dileme. Că le 

am şi eu pe ale mele, care mă aşteaptă în Laborator.
În următoarea clipă, dispăru pe uşă. Cărând cu 

ea caraghioasa podoabă capilară, roşie ca o flacără. 
Şi trainic înţepenită pe cap de risipa de fixativ. 
Doctorul şi criminalistul, rămaşi singuri în încăpere, 
se priviră lung. Imposibil de descifrat vreun semn pe 
chipurile lor. Fiecare îşi ţinea în frâu sentimentele 
care le dădeau târcoale, desigur. Criminalistul fu cel 
care, până la urmă, rupse tăcerea:

- Doctore, între noi doi, acum! 
Acesta zise cu ton prea serios pentru a fi luat în 

seamă:
- Adică, eu arăt tot atâta de caraghios ca persoana? 

Şi arătă spre uşa pe care ieşise doamna Clara.
- Să nu ne împiedicăm de amănunte. 
- Dar m-a făcut chelbos!, insistă cu falsă încă-

păţânare, doctorul.
- A răspuns doar la „amabilitatea” dumitale. Mai 

bine să trecem în revistă ce avem în „Cazul Aluna”. 
Doctorul Mache Tarpan nu mai aşteptă încă o 

invitaţie de revenire la analiza informaţiilor strânse 
în cercetările de până acum:

- Măsurătorile de specialitate au stabilit că 
femeia descoperită în văgăună avea fix un metru şi 
şaptezeci şi unu de centimetri.

- Vârsta?
- Cum am estimat şi noi: circa 40 de ani. Oricum, 

nu mai mult decât atât.
- Cum ai estimat dumneata, doctore, îl corectă 

criminalistul.
- Da? Nu-mi amintesc ca eu…Mă rog, fie, deveni 

concesiv…În privinţa incisivului: am luat legătura 
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cu stomatologi, tehnicieni dentari. Nici-o speranţă 
de informaţie în plus până nu avem numele 
persoanei, adresa ei. Deşi îmbrăcămintea de aur a 
incisivului se pare că a fost de curând pusă.

- Cum argumentezi acest lucru?
- Ne-o spune faptul că nu-i câtuşi de puţin uzată 

îmbrăcămintea în cauză. Că şi aurul se uzează după 
anumite perioade. Alex Bardu monitoriza rapid 
informaţiile doctorului. Spuse într-un târziu:

- Nu-mi dau seama cât ne poate ajuta detaliul la 
care te-ai oprit, cu dintele…

- Cine poate şti? „Da, ai dreptate doctore: cine 
poate şti? Nici-o piesă din jocul de puzzle, al unei 
anchete, nu trebuie ignorată. E suficient să lipsească 
doar una singură ca jocul să nu se poată încheia.”

- Ajungem şi la forma capului victimei.
- Exact. Măsurătorile antropologice ne spun că 

femeia avea un oval al feţei, perfect.
Alex Bardu, se ridică intempestiv de la locul lui. 

Cu siguranţă, avea motivele sale. Dacă nu cumva îi 
înţepeniseră oasele pe lemnul dur. Sau îl frământa 
cine ştie ce semn de întrebare. Or, o sumedenie 
de întrebări. Făcu câţiva paşi, prin încăpere, cu 
gândurile lui. Se aşeză din nou pe scaun. 

Pentru a-l folosi pe doctor pe post de…interogat:
- Deci ştim înălţimea victimei?
- Cu exactitate.
- Şi vârsta?
- La fel.
- Sexul?
- Cu şi mai mare precizie. E, categoric, femeie.
- Părul?
- În clipa sfârşitului, blond. Culoarea naturală, 

însă – neagră.
- Forma chipului?
- Ovală.
Maiorul criminalist se ridică iarăşi de la locul 

lui. Aceeaşi paşi rari prin cameră. Dus pe gânduri. 
Muncit de gânduri. Reveni la locul lui:

- Ce crezi doctore că putem face noi cu datele pe 
care le avem până acum? Cu aceste repere certe?

- Antropologul care a măsurat scheletul a emis o 
idee care, mie…

- Ascultă mai întâi ideea mea. Se vedea că Alex Bardu 
era cuprins de o stare aparte. De frenezie, dacă nu cumva 
e prea mult spus. Cuplat la un gând care-i acaparase 
toată fiinţa. Un gând pe care şi-l putea argumenta:

- Zic să facem urgent un portret robot.
- Avem toate datele pentru aşa ceva.
- Cu siguranţă. Portret pe care să-l difuzăm în 

locurile publice. Prin ziare, televiziune…
- Cam la aşa ceva se gândea şi antropologul.

- Toate laudele pentru el. Eu însă aş merge şi mai 
departe? Cât de departe? se întreba firesc doctorul 
Mache Tarpan. Îl vedea pe criminalist cum îşi 
ordonează ce avea în minte, planul de bătaie:

- Eu spun că dispunem de tot ce ne trebuie să 
alcătuim şi o…sosie a victimei.

- Adică, un manechin?
- Exact. Cu atât mai uşor cu cât am putea 

reconstitui şi taiorul victimei. Îmbrăcămintea ei 
probabilă în momentul sfârşitului. 

- Uite, la asta nu l-a dus capul pe antropolog.
- Lasă-l în pace, doctore. Omul şi-a făcut corect 

treaba lui. Acum… Ei, bine, acum să găsim pe 
cineva care să fie în stare să facă acest manechin.

- Nu cred că avem vreo problemă în privinţa asta.
- Cu atât mai bine… 
Criminalistul părea mai despovărat. Încă nu 

optimist, dar cu siguranţă mai despovărat:
- Realizăm repede manechinul. Sigur, nu uităm 

să facem rost de un sacou portocaliu. Cu dungi 
subţiri, neapărat bleumarin. Şi de o perucă neagră.

- Dar ultima dată era blondă !?...
- Da, ai dreptate, doctore… Dar, cine ştie dacă cei 

mai mulţi care au cunoscut-o înainte, n-o văzuseră 
nevopsită în culoarea blondă? A, şi încă ceva: broşa 
cu insecta aia cât o buburuză…albastră. 

- Ce broşă?
Normal ca doctorul Mache Tarpan să fie mirat. 

Contrariat chiar. Criminalistul îşi ceru scuze pentru 
că omisese să-i spună şi despre broşa înfiptă în 
peticul descoperit în tufele de mărăcini.

- Manechinul, astfel dichisit, sosia victimei, îl 
expunem într-un loc cât se poate de frecventat din 
oraşul ăsta. Eu ştiu? Poate avem noroc să recunoască 
cineva persoana pe care o reprezintă.

- Poate…
Brusc, în cadrul uşii îşi făcu apariţia locotenentul 

Cornelius Costică. La fel de lung cât o prăjină de post. 
Se pregăti să facă pasul înapoi, cu scuzele de rigoare. 
Dar nu mai fu nevoie – doctorul Mache Tarpan se şi 
ridicase de la locul lui, înclină capul a salut şi plecă. 

- Ia loc, locotenente! 
Urmă firesc întrebarea criminalistului:
- Veşti bune? 
- Aşa şi aşa. 
Întâlni privirea calmă a criminalistului. Calmă, 

preocupată. Prinse curaj:
- Ştiu că sună aiurea, dar asta e.
- Hai să vedem cât de aiurea sună ce ai adunat în 

tolbă…
Nota redacției: fragment din romanul cu acelaşi titlu în 

curs de apariție.
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Maşina argintie rula 
încet pe covorul 

impecabil de asfalt dorind parcă 
să zdrobească una câte una 
frunzele uscate şi deformate ca 
nişte palme rugându-se pentru 
îndurare, pentru încă o clipă de 
integritate.

Pocneau icnind uşor şi se 
transformau în pulbere fină 
pentru a fi apoi risipite de 
vântul blând al sfârşitului de 
septembrie.

Lângă mine, bărbatul care 
de doi ani tânjea după mine, un bărbat care simţea că 
m-a regăsit, deşi nu îi aparţinusem niciodată. Mâna 
fermă se muta de pe schimbătorul de viteză, pe coapsa 
mea stângă, la intervale regulate de timp.

Mă privea în albastrul ochilor prin oglinda 
retrovizoare fără a disturba nici măcar cu un zâmbet 
armonia pădurii, deşi în el mocnea cu fum de gânduri un 
foc lăuntric greu de stăvilit. Era calm, aproape hipnotic 
şi de un raţionament impecabil, deşi totul în el era la 
limita suportabilităţii.

Mai senin decât cerul ce se zărea prin bolta de ramuri 
încă verzi şi pline ale stejarilor, mai vulcanic decât Etna, 
mai vijelios decât Niagara aşa învăţase să mă iubească în 
absenţa mea bărbatul ce tocmai păşeşte pragul celei de a 
treia vârste, vârsta pe care doar cu certificatul de naştere 
o putea dovedi.

Încercam să îi citesc în ochi gândurile, dar erau bine 
ferecate tocmai pentru a nu mă potopi pe mine. 

Inginerul din el învăţase că totul în viaţă se construieşte 
doar treaptă cu treaptă pentru a fi durabil, că drumul spre 
inima „reginei mame” cum mă alintă este presărat cu 
crizanteme violet, cu lotuşi roz înconjuraţi de frunze imense 
ca nişte scuturi de protecţie ale iubirii, cu frunze arămii de 
arţar şi cocarde lungi de măceşe (ştiind că orice ghimpe din 
hăţiş îi va aduce apoi moment de satisfacţie deplină).

Pădurea ce era castă şi frumoasă ca un colţ de 
rai ispitea cu roşul ei dezlănţuit, îndemna la pasiuni 
nestăvilite şi totuşi te cuprindea o îmbrăţişare molatecă 
izvorâtă din cetina brazilor ce înconjurau cabana noastră, 
cei trei brazi ce priveau cu nesaţ şi indiscreţie momentele 
de amor mai furtunoase că oceanul. 

Adormeam privindu-i şi tot privindu-i mă trezea 
braţul cald şi moale al bărbatului îndrăgostit, bărbatul 
în care dragostea se aşternea precum ninsorile din basm, 
cu fiecare clipă tot mai multă şi mai densă, dragoste pe 
care îşi dorea să o sădească şi în mine cu speranţa de a 
nu se topi niciodată.

Un Adam în prea lungă aşteptare a Evei sale, un 
Adam care ar fi muşcat din orice fruct pentru a-şi păstra 
Eva, deşi cel mai gustos fruct era ea însăşi.

Ar fi oprit timpul, ar fi trimis apusul înapoi spre 
răsărit, ar fi schimbat tot jocul de nuanţe al apusului pe 
nuanţa zâmbetului meu.

Îi simţeam privirea pironită asupra mâinilor mele, 
asupra buzelor şi dinţilor care muşcau cu tandreţe, dar 
şi sălbăticie felină din bucăţele de caşcaval tăiate cu 

Pădure de purpură, pădure de amor

Marcela Barbu
eseist

măiestrie pentru a atrage în mistuirea erosului.
M-a provocat la devorare cu o boabă de strugure 

mare, verde-auriu ca o lacrimă prelungă de miere curăţată 
tacticos de coajă, de sâmburi, tăiată în multe bucăţele în 
timp ce buzele mele se umezeau şi sclipeau de dorinţă.

Buzele mele care în moment de maximă plăcere îl 
pulverizau în mii de steluţe împroşcând universul şi îl 
recontopeau cu un ţipăt al plăcerii, un tril de sfârşit şi 
totuşi o chemare la un nou prolog.

Şi pădurea, doar ea ne scotea din extaz invitându-ne 
la plimbări lungi pe aleile sale, ne arată un puzzle infinit 
şi disipat de lumină galbenă dansând în ritmul brizei ce 
venea dinspre lac.

Apoi deveneam copii, unul mare şi altul mic, o 
fetiţă firavă şi un băieţel uitând că are tâmplele cărunte 
alergând spre luciul apei, oglindindu-şi chipul în el şi 
inimile în inimi.

Aşezaţi pe malul vechi şi erodat de piatră ne 
cufundam picioarele în apa limpede a lacului sprijinind 
tălpile pe muşchiul catifelat şi încercând să vedem dacă 
şi în interiorul cleştarului atingerile sunt la fel de magice 
ca sub torentele calde şi biciuitoare ale duşului.

Mână în mână ne întorceam în micuţul nostru 
apartament unde ne abandonam nudităţile apei, 
pasiunii şi mesteacănului ce se ramifica la fereastra 
noastră murmurând din frunzele-i aurii: „predestinaţi, 
predestinaţi….”

Îmi culegea castane de pe ramuri şi adesea în loc de 
un fruct stingher într-o găoace cu miros umed şi verde de 
toamnă şi zbateri agonizante descopeream o incredibilă 
îmbrăţişare a două fructe ce din prea multă dragoste nu 
apucaseră nici să se coloreze.

Pădure de purpură, pădure de amor… vocea ta 
pădure a devenit vocea lui care m-a scos din pledul 
moale în care am aţipit sub blândeţea soarelui de amiază.

Era deja un apel pierdut şi la al doilea vocea care mi-a 
înmiresmat sufletul întrebându-mă: „Dormeai, iubito?”

Nu ştiam ce să răspund vocii care m-a bucurat mereu. 
„Ce faci? Ce fac castanele noastre? Ce fac florile noastre? 
Unde le-ai aşezat? Cum? Când le priveşti nu uita să te 
gândeşti la mine!”

Cum să te uit, pădurea mea, când m-ai făcut atât de 
fericită, chiar dacă destinul va şopti cu glas amar privind 
către noi: „niciodată!”.

Memoria mea aleargă ades spre un moment în 
care el ştiind că se apropie clipa despărţirii noastre pe 
un peron de gară şi-a îmbrăcat ochii albaştri ca cerul 
într-o perdea de lacrimi, a întors spatele sperând că e 
mai rezistent la durerea sufletească decât chipul şi abia 
în capătul peronului s-a oprit să facă cu mâna.

Ce nu ştia era faptul că şi eu plângeam. Ce ştia e 
faptul că acum e cu adevărat motivat să lupte pentru 
a-mi fi alături pe poteca vieţii prin cele mai frumoase 
păduri mână în mână sau în maşina argintie care să 
ruleze încet şi sigur, strivind toate obstacolele din calea 
fericirii noastre.

Ceea ce nu ştim, nici eu şi nici el, ştie pădurea de 
purpură, pădurea de amor…. şi ca să ne aflaţi secretul 
sau să trăiţi fericirea, mergeţi în ea şi chiar dacă aţi uitat 
să iubiţi, doar acolo veţi descoperi un nou început. 
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Bădălan, Bădălan, 
Bădălan… 

Manhattan, Manhattan, 
Manhattan…

Viaţa fiecăruia dintre 
noi poate fi povestită 
sau reconstituită dacă ne 
gândim la obiectele care 
ne-au marcat-o. La obiectele 
copilăriei, de pildă. 

Ţin minte că atunci când 
mă trezeam dimineaţa şi 
deschideam ochii, vedeam 

pe fereastră turla bisericii Sf. Dumitru. Turla, 
cu crucea în vârf. Aşa că primul obiect care îmi 
aminteşte de Bădălan este crucea. Care e un obiect 
sacru. Un simbol. Simbolul Golgotei. Dar şi simbolul 
Fericirii, al Mântuirii.

De aceste semnificaţii însă aveam să-mi dau 
seama mult, mult mai târziu. Atunci, ca prunc, ca 
fiinţă dodoloaţă de câteva luni, de un an sau doi, 
nu înţelegeam nimic. Mă uitam la cruce ca la sânul 
mamei. O, da, aşa trebuie să fie crucea pentru un 
credincios, ca o hrană maternă, să-i alăpteze fiinţa. 

Şi crucea am luat-o în priviri şi în suflet pentru 
toată viaţa. 

Şi aici, în Lumea Nouă, când merg la biserica 
Santa Monica din Manhattan, tot crucea îmi sare în 
ochi, marea cruce de marmură de la altar. Altarul 
însuşi este o cruce din mai multe cruci, având în 
mijloc crucifixul. Aşa cum unii văd idei şi alţii femei, 
eu văd cruci. Şi mereu mă închin. Parcă automat. 
Am ajuns să am un instinct al crucii.

Al doilea obiect de care îmi aduc amintesc este 
pluta.

Pluta de la undiţă, la care mă uitam de dimineaţă 
până seara, când mă duceam în baltă. Iar vara, acolo 
mi-o petreceam, fie la baltă Zătun, fie la bostana pe 
care ai mei o aveau peste Dunăre. 

Uneori şi iarna mergeam la pescuit, pe Lacul 
Brateş, dădeam la copcă. Dar pescuitul la copcă e 
ceva orb. Arunci undiţa cu cârlige şi cu limba de 
peşte, ca o linguriţă specială, şi tragi când simţi că se 
întinde nailonul. Americanii numesc cârligele ăstea 
„fishing lure”, cum am aflat când am văzut expoziţia 
lui Paul Cowan de la Clifton Benvenuto Gallery, de 
pe 515 Broadway, unde, pe pânze mari, de culoare 

Pluta (I)

Grid Modorcea
scriitor

galbenă, albastră sau roşie, artistul a agăţat astfel de 
cârlige. Ziceai că pânzele sunt agăţate de cârlige ca 
o pradă şi nu invers. Sugerau foarte bine acest tip de 
pescuit orb şi violent. Peştele este cumplit minţit, nu 
se alege cu nici o momeală, fiindcă acele linguriţe 
sunt din metal şi arată ca nişte peştişori. E un fel 
de vânătoare, de masacru, ca şi atunci când prinzi 
peştele la plasă, la pripon sau alte scule barbare. 

Dar adevăratul pescuit este când undiţa are plută, 
iar pluta stă în ochii tăi, o priveşti cum se mişcă, 
atunci când peştele trage de cârlig, de momeală. E 
ca la computer. Ecranul e balta. Şi vezi pe el/pe ea 
mouse-ul cum se mişcă, cum săgeata stă pe loc sau 
se duce acolo unde creierul îi porunceşte. 

Da, aici e măiestria, pescuitul la plută, atunci 
când prinderea unui peşte e ceva natural, nu orb, 
nu barbar. Aşa cum fac urşii, când pescuiesc în ape 
repezi. Peştele e gândul, e creierul, se joacă cu tine şi 
depinde de dexteritatea ta să-l prinzi. 

Imaginea asta, eu, în apă până la genunchi, cu 
traista la gât şi cu undiţa în apă, cu pluta între 
nuferi, cu ochii fixaţi pe ea, din zori şi până seara, 
cum este acum viaţa mea la computer, m-a marcat 
aşa de tare încât, când m-am făcut mai mare, în 
clasa întâi sau a doua, primul meu desen a fost 
un pescar, pe malul unei ape, care dă la peşte. Cu 
undiţa în mână şi cu pluta deasupra apei. L-am 
făcut din memorie, nu după vreun model. Acest 
desen mi-a reuşit aşa de bine că unchiul Costică, 
fratele mamei, l-a luat şi l-a dus cu el în Bazin şi 
îl arăta colegilor din echipa lui de spinare, cum 
se numeau muncitorii de port cu care lucra – 
cărau scânduri din vapoarele străine şi le stivuiau 
pe mal. Şi semnul muncitorului de spinare era o 
pernă cu un ham, pe care muncitorul şi-o lega de 
spate şi mijloc, iar perna şi-o punea pe umărul pe 
care ducea scândurile. Şi unchiul Costică se lăuda, 
uite, mă, ce nepot am, ce-a făcut, ce desen, e atât 
de real, parcă e viu!

Şi, Pluta a fost Mouse-ul copilăriei mele. Mai târziu, 
după ce am descoperit opera, obiectul de care m-a 
legat mulţi ani din viaţă până a apărut scula la care 
scriu acum, când am schimbat balta cu computerul, 
a fost discul, placa de patefon, pe care o puneam pe 
pick-up şi ascultam arii din opere cântate de Ion 
Piso şi Ion Buzea, prim solişti la Teatrul Muzical din 
Galaţi, unde mi-am petrecut infinit de multe ore din 



An V, nr. 15, iunie 2012AXIS LIBRI

60 61

C u t i a  d e  r e z o n a n ț ă  •  C u t i a  d e  r e z o n a n ț ă  •  C u t i a  d e  r e z o n a n ț ă
tinereţea mea. Ştiam pe de rost opere ca Rigoletto, 
Traviata, Trubadurul sau Lakmé.

Şi copilăria, şi adolescenţa mea pot fi perfect 
reconstituite prin aceste trei obiecte, crucea, pluta şi 
discul. Bineînţeles, în jurul lor apar şi altele, care se 
mişcă de pe râul Lethe pe râul Mnemosynne, de pe 
râul uitării pe cel al amintirii. 

Apare în primul rând Fortul de la Dunăre, unde 
ne jucam noi, copiii, de dimineaţă până seara, 
uitând să mai trecem pe acasă. 

Şi mi-aduc bine aminte, de parcă ar fi aievea, 
şorţul bunicii, care venea la Fort, cu el plin de 
chiftele, mă chema, mă lua în braţe, între poalele ei, 
şi mă hrănea. Atâta mâncam eu în ziua aceea, ce-mi 
aducea ea în şorţ.

Şorţul, iată un alt obiect de care mi se prinde 
mintea, ca într-o gridophanie, fiindcă obiectele 
configurează o reţea. E plasa de păianjen a amintirii, 
din care e alcătuită viaţa, mai ales viaţa trecută. 

Dacă nu era şorţul şi minunile din el, chiftelele 
calde, abia scoase din tigaie, crăpam. Aşa credeam 
atunci. Şi eram îngrijorat când nu vedeam şorțul 
bunicii, adică nu o vedeam pe ea venind în grabă, 
pe uliţa bisericii, spre Dunăre, spre Fort, unde ne 
jucam noi de-a soldaţii.

În rest, aş fi trăit flămând, fără să ştiu ce-i foamea, 
atât de mult iubeam acel loc şi nu voiam să pierd 
bătălia pe care tocmai o imaginasem noi, copiii, în 
joaca noastră, bătălia dintre nemţi şi ruşi. O bătălie 
infinită, care nu se mai termina, pe care o reluam 
a doua zi. Şi în somn o continuam. Şi ţin minte că 
mereu îmi plăcea să fac parte din echipa nemţilor. 
Aveam o sensibilitate în această direcţie de când 
mi-a povestit mama că un ofiţer german venea la 
noi şi mă plimba pe calul lui. Pe vremea războiului, 
nemţii se instalaseră în clădirea şcolii, vecină cu 
casa noastră. Şi acel ofiţer venea călare şi mă sălta pe 
calul lui şi mă plimba vreo două-trei ture pe străzile 
Bădălanului. Mă uitam de acolo, de sus, de pe cal, 
din braţele lui, la pigmeii care treceau pe stradă şi se 
uitau ca proştii la noi. 

E colosal să vezi lumea de pe un cal. Cum a 
văzut-o Barry Lyndon. Cred că şi Maurizio Catellan 
mi-ar da dreptate, fiindcă aşa a văzut el istoria în 
expoziţia ALL, de la Guggenheim Museum. Şi el 
vede istoria ca pe o aglomerare de obiecte, iar calul 
e un laitmotiv, apare pe toate cele şapte trepte ale 
istoriei, aşa cum ar putea fi considerate etajele în 
spirală ale celebrului muzeu.

Întrebarea pe care mi-am pus-o de multe ori a 
fost, oare ofiţerul german venea pentru mine sau 
pentru mama mea? Sigur pentru ea, care era o 
femeie tare frumoasă. Am şi acum fotografia ei, în 

care apare tânără şi distinsă. Şi eu eram îndrăgostit 
de ea. Da, eram mort după mama mea. Şi eram gelos 
pe oricine o privea sau o oprea din drum s-o agaţe. 

Sigur venea pentru ea, fiindcă dacă ar fi venit 
pentru mine, atunci când nemţii s-au retras, ofiţerul 
acela, dacă ţinea cu adevărat la mine, ar fi trebuit să 
mă ia cu el, să mă răpească. Să profite de faptul că 
tatăl meu era pe front. De multe ori m-am gândit 
la această întâmplare ca la un nadir al destinului. 
Ce destin aş fi avut dacă aş fi ajuns la trei luni în 
Germania, în familia acelui ofiţer! Şi acolo cred că 
m-aş fi simţit ca la casa cea adevărată, fiindcă bunica 
mea era nemţoaică, o chema ca fată Mertentz. Dar 
tanti Ioana, sora mamei, care era şchioapă, când 
bunica o certa pentru vreo năzbâtie, mereu îi striga:

- Lasă-mă-n pace, jidoafco!
De unde ştia ea că bunica era evreică? Nu, absurd. 

Mertentz e un nume pur nemţesc. 
Ciudat, dar zilele trecute, am citit ce-a scris un 

comentator pe Internet în dreptul unei cărţi numite 
„Dicţionarul teologilor români”, unde mă aflu şi eu 
alături de Miron Cristea, Nicolae Steinhardt şi alţii.

Cică „Nicolae Steinhardt şi Grid Modorcea sunt 
scriitori evrei”. Şi acum cred că există acolo acest 
text, puteţi verifica. 

Cum, nu s-au uitat că eu sunt din neamul lui 
Mitică? Adică am fost botezat Dumitru, iar lângă 
numele meu e trecut în acte şi numele familiei 
bunicilor mei din partea mamei, Puiu!

Sunt nu numai român neaoş, dar şi bădălănean 
get-beget. Şi dacă îl adaug şi pe tata, care de mic, de la 
trei ani, m-a luat şi m-a crescut în ţinutul făgărăşean, 
sunt de două ori român pur, dunărean şi muntean, 
crescut la Dunăre şi la Munte, în Munţii Făgăraş. 

Dar m-am îndepărtat de povestea cu obiectele. 
De fapt, nu m-am îndepărtat. Fiindcă aşa ceva 
declanşează un obiect. Cum ar fi imaginea lui 
Amorţilă, un vlăjgan care venea printre noi, copiii, 
venea la Fort să ne strice joaca. Cine e, mă, de partea 
nemţilor?, strigă el. Ăsta, ăsta şi ăsta, i se spunea. 
Şi el ne lua de o parte şi ne pălmuia de vedeam 
stele verzi. Nemţii-s duşmanu’ nostru, înţelegi, 
mă? Duşmanu’ poporului. Numa’ ruşii, cu arma-n 
mâna, ne-a salvat, înţelegi, mă, ei e prietenii noştri! 
Trăiască URSS! Bastion al păcii e!

Un obiect e ca un nod din care se face apoi un 
ghem. Sau aşa cum se naşte bulgărele de zăpadă. Şi 
e suficient să spun că primul obiect din viaţa mea, 
crucea, mi-a inspirat cartea „Există”. Un lung eseu 
sau poem religios. Titlul e precum „pur si muove”, 
adică „Există Dumnezeu”. Şi din „Există” s-au 
tras apoi alte două cărţi, „Chilia” şi „Sophia”. Ele 
constituie trilogia mea mistică. (Va urma)
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Charles Maurice de 
Talleyrand – Perigord 

(1754-1838) este considerat de 
mulţi un prototip al trădării.

Preot, a votat în Adunarea 
Constituţională naţionalizarea 
bunurilor bisericeşti. Ministru 
de externe al lui Napoleon, el 
determină pe ţarul rus (Erfurt, 
1808) să îi reziste acestuia. 

În 1814, creează un guvern 
provizoriu şi îl demite pe 
Napoleon.

La Congresul de Pace de la Viena, reuşeşte să îi 
divizeze pe învingătorii Franţei. 

A murit putred de bogat după ce a vândut tuturor 
puterilor informaţii pe care le deţinea în calităţile sale 
oficiale.

Când lui Talleyrand i s-au reproşat trădările sale 
succesive, acesta a replicat că pe tot parcursul vieţii 
a fost credincios şi nu a trădat niciodată interesul 
Franţei.

Este interesul naţional şi siguranţa naţională o nălucă 
ce poate servi ca alibi pentru oricine şi orişice sau o 
realitate, numitorul comun al unei comunităţi în fapt şi 
în drept (partid vine de la parte) divizate?

În ce măsură un stat ideologic condus, care abdică 
de la valorile general umane în beneficiul unor valori 
artificiale, de obicei violent impuse, poate prezerva 
numitorul comun al naţiunii?

Trebuie să fii uşor naiv sau inconştient vorbind despre 
naţional ca despre un sumum axiologic în condiţiile 
unei globalizări care impune, conform definiţiei lui 
Bismark despre alianţă „un cal şi un călăreţ”, renunţarea 
la naţiune ca nivel de referinţă. 

În ce măsură corectitudinea politică, o nouă 
paradigmă a botniţei neocoloniale, cu o geometrie 
variabilă care îi va permite să se întindă precum umbra 
pe câmpia existenţei, va tolera în fapt interesul naţional 
şi siguranţa unei naţiuni?

Ismelor statale totalitare (comunism, naţional 
socialism) cu justificarea represiunilor dure care 
transcend legalitatea în numele unor interese superioare, 
uneori explicit - supreme, le iau locul reacţii ad libitum 
împotriva extremismului şi a terorismului.

Terorismul poate fi oricând extins la lozinca scrisă pe 
gard sau bancul spus vecinului.

Acum câteva zile, o doamnă rusoaică a auzit la Berlin, 
la coada de bilete pentru avionul german ce zbura spre 
Moscova, cum alţi doi ruşi (culmea piloţi) glumeau că 
vor deturna aeronava.

Siguranţa naţională

Nicolae Bacalbaşa
scriitor, medic

Doamna a făcut turnarea şi cei doi glumeţi 
(nedovediţi pe altă bază, nici măcar ca glumeţi) au fost 
arestaţi imediat de către nemţi.

Culmea – pe baza legislaţiei existente.
Care ar fi nucleul identitar al unei naţii şi raportul 

între cei ce ar trebui să vegheze la prezervarea acestuia şi 
atribuţiile ce li se conferă?

Fără îndoială că un element de sudură este limba.
Emil Cioran afirma că locuim într-o limbă.
Acest element identitar a fost, de exemplu, cu grijă 

stârpit în Rusia Ecaterinei a II-a, o nemţoaică care a 
căutat să modernizeze şi să liberalizeze Imperiul Rus, 
dar a interzis limba ucrainiană în numele centralizării.

În Basarabia ocupată de sovietici după pactul 
Ribbentrop-Molotov, populaţia română a fost ruptă de 
limba română, creându-se artificial limba moldovenească 
şi stimulând pe toate căile (inclusiv represiune) utilizarea 
limbii ruse.

Personal, îmi datorez existenţa lui Petru Groza.
Chemat la Stalin, acestuia i s-a spus că în doi ani toţi 

românii trebuie să vorbească ruseşte.
Groza a răspuns că singura soluţie ar fi utilizarea 

basarabenilor refugiaţi în vechiul regat.
Pe această bază, Stalin declarând „haraşo”, OK-

ul rusesc, a încetat vânătoarea şi deportarea în regat a 
basarabenilor refugiaţi.

Am asistat cu toţii în epoca post-totalitară din 
România la o prezentare minimalizantă a literaturii 
naţionale, propagarea prin manuale şcolare „paralele” 
de false valori, la renunţarea la istorie sau, mai exact, la 
deznaţionalizarea istoriei naţionale.

Limba, în momentul actual, este o valoare naţională 
neprotejată, cotropită de slang şi anglicisme (cotropire 
nu numai permisă dar şi stimulată). 

O altă componentă a naţionalului, a nucleului său, 
este religia. În momentul în care Germania a atacat 
URSS, ţară în care s-a practicat exterminarea cultului 
şi a credincioşilor activi (din 200 de episcopi în 1918 
rămăseseră 4, bisericile erau dinamitate sau transformate 
în grajduri, preoţii erau exterminaţi fizic pe baza 
indicaţiei clar dovedite a lui Vladimir Lenin – „cu cât 
omorâm mai mulţi preoţi cu atât mai bine”) comuniştii 
au deschis bisericile.

Ortodoxia rusă este astăzi coloana vertebrală 
comunitară a unei ţări ce a fost promotoarea unei politici 
anticlericale şi antireligioase.

Putin şi Medvedev sărută crucea cu aceeaşi râvnă, ca 
şi Ion Iliescu în calitate de preşedinte al României.

Mişcarea naţional-creştină susţinea fuziunea 
metafizică a celor două noţiuni pentru români. Acest 
binom a atras elita naţiunii pentru o perioadă definită. 
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Se spera – eternă iluzie – realizarea unui om nou şi o 
Românie „precum soarele pe cer”.

Experimentul nu a durat, represiunile timp de decenii 
au exterminat pe cei cinstiţi şi au corupt pe cei rămaşi.

Azi trăim o practică religioasă de operetă, stimulată 
şi având între actori şi Puterea care face ca românul să 
devină un practicant de rituri şi nu un pătruns de har şi 
morală transcedentală.

Catedrala Mântuirii Neamului riscă să fie o imensă 
formă fără fond. O excepţie a reprezentat-o biserica 
catolică poloneză.

Ce anume reprezintă nucleul naţionalului au 
demonstrat prin activitate practică lucidă şi nemiloasă 
serviciile secrete ale celor doi aliaţi care au început 
războiul mondial atacând în tandem Polonia – Rusia 
comunistă şi Germania nazistă.

Katyn (împuşcarea a 22.000 intelectuali polonezi, 
aleşi pe sprânceană de către sovietici) a reprezentat 
doar un aspect punctual, ce a beneficiat de publicitatea 
realizată de Germania, a unei activităţi sistematice, 
exercitată de sovietici şi în Basarabia şi Bucovina, de 
exterminare a plusvalorilor intelectuale şi morale.

Între cei ce au fost astfel ucişi a fost şi bunicul meu de 
pe linie paternă.

Absolut acelaşi lucru l-au făcut nemţii în Polonia 
(uciderea de profesori universitari, bunăoară).

Pare nedemocratic, dar corespunde realităţii: poporul 
este o masă amorfă sprijinită pe o minoritate structurată 
de plus valori.

Votul cenzitar o recunoaşte (chit că nu se suprapuneau 
complet cele două fenomene), votul universal ignoră în 
fapt această realitate.

Marele P.P. Carp, într-o şedinţă a Parlamentului 
român, când afară zbierau protestatarii aduşi de opoziţie, 
când i s-a spus că „Poporul cere...” a replicat: „Poporul? 
Poporul suntem noi”, arătând spre sala parlamentului.

Replica lui P.P. Carp a fost confirmată de practica 
serviciilor secrete vietnameze în timpul războiului cu 
Franţa. Pentru a împiedica evadările prizonierilor francezi 
erau depistaţi indivizii-plusvariantă reprezentând 5% (1 
din 20). Aceştia fiind neutralizaţi, evadările dispăreau. 
Posibil există o suprastructură a acestei structuri.

În SUA, a existat o urmărire intensă, complexă a 
tuturor personalităţilor cu potenţial impact de masă 
efectuat de către FBI. Putem spune că a fost o poliţie 
politică?

Franţa are un serviciu de „renseignement generales”, 
informaţii generale. Cât de generale sunt informaţiile 
generale şi cum se încadrează indivizii în aceste 
generalităţi?

Securitatea comunistă a înţeles acest fapt şi alături de 
doctrina luptei de clasă (discriminare social-economică 
pe baza naşterii, absolut superpozabilă rasismului) de 
care nu s-a renunţat până în 1989 (a fost doar modulată), 
a introdus ca element identitar al conducerii ţării 
naţionalismul.

Colaborarea lui Noica cu naţional comunismul 
s-a făcut pe aceste baze. După 1968, cu puseul de 
naţionalism implicit respingerii invadării Cehoslovaciei 
de către Pactul de la Varşovia, de către conducerea de la 
Bucureşti, tatăl meu a intrat în PCR şi a fost acceptat, 
deşi era fiu de moşier.

Din păcate, ideologia a fost folosită pentru lichelism 
şi nepotism.

Dacă acest lucru nu s-ar fi produs atunci, posibil 
Ceauşescu ar fi fost debarcat doar de o invazie străină, 
nu şi de tulburări populare.

Naţionalismul nu ar trebui să fie o exaltare 
organizată a selfului naţional, ci o dirijare a acestuia 
de către elite.

Revenim la acelaşi P.P. Carp care de la tribuna 
parlamentului român (al României mici) avertiza 
împotriva naţionalismului prost orientat:

„Vreţi să biruiţi în lupta cu evreii? Fiţi muncitori, 
cumpătaţi, economi cum sunt dânşii şi n-o să vă temeţi 
de nimic. Soluţia chestiunii evreieşti este în concurenţa 
muncii”.

Deşi serviciile de informaţii ar trebui să apere ţara de 
pericolul extern şi teoretic nu fac „politică”, ele ar trebui 
să monitorizeze aplicarea principiilor lui Thomas Hobbes 
din Leviathan privind contractul între conducători şi 
conduşi.

Contractul naţional implicit, pus în pericol prin 
nerespectare, pune ţara în pericol.

În mod normal, acest echilibru ar trebui să fie realizat 
de către jocul parlamentar, dar practica a demonstrat 
ineficienţa acestei instituţii în reglajul fin şi riscul 
derapajelor majore consecutive.

Peste tot există structuri oculte de veghe şi alertare 
precoce.

Dacă se admite vânzarea de pământ străinilor 
(Rusia, bunăoară, nu a acceptat acest lucru), trebuie 
să ai o evidenţă reală şi foarte exactă a stării de fapt. 
Descentralizarea poate că ar creşte eficienţa, dar în nici 
un caz în domeniul informaţiilor.

Un risc major este denaturarea instituţiilor, inclusiv 
a celor de informaţii. Orice autoritate tinde spre abuz. 
Francezii au lansat conceptul „Trebuie să ucizi colonelul 
ce zace în tine”.

În toate ţările lumii s-a remarcat evoluţia de tip 
canceros a instituţiilor de informaţii, de dezvoltare 
necontrolată, fără feed-backuri de corecţie. O bună 
parte a bolilor umane este reprezentată de devierea 
mecanismelor biologice de autoprotecţie în mecanisme 
de autoagresiune.

Este greu de spus dacă România modernă este 
rezultatul unui proces natural, legic sau a unor 
conjuncturi.

Aleatorul şi contextul au jucat un rol major.
Regatul a fost rezultatul activităţii elitei într-o 

organizaţie cel puţin discretă (dacă nu secretă) şi 
transnaţională.
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Dorinţa francmasoneriei de a unifica Țările Române 

cred că exceda sau chiar ignora sentimentul dreptăţii 
istorice.

Pe de altă parte, participarea la o asemenea organizaţie 
este evident o abdicare de la naţionalul îngust, dacă nu, 
la naţional în general.

Am avut norocul ca, în persoana lui Carol I, să 
găsim un obsedat al datoriei şi care totodată să realizeze 
continuitatea influenţelor benefice de la Napoleon al III-
lea (cu care se înrudea) la Prusia şi respectiv Germania 
după învingerea Franţei.

Poziţia României în Primul Război Mondial (care 
l-a făcut pe Clemenceau să declare că român nu e o 
naţionalitate, este o profesie) nu a fost imorală cum au 
sugerat unii, ci doar strict oportunistă, călcată pe un 
model general, cu nimic mai generos.

Primul Război Mondial a revelat prin activitatea 
serviciilor secrete uluitoarea corupţie la nivelul 
aparatului de stat şi a armatei, corupţie tradusă prin 
furnizarea contra-cost, din nefericire în masă, de 
informaţii militare şi economice.

Scandalul a fost ocultat, un secret bine păstrat, căci 
era prea sordid la nivelul întregii naţii.

Perioada interbelică a însemnat sub aspectul 
unităţii naţionale o coaliţie economică şi de interese de 
nemărturisit între liberali şi capitalul evreiesc (aşa-zisul 
antisemitism român a fost o reacţie economică şi socială 
în raport cu excesele acestei coaliţii) care a generat 
mişcarea naţionalistă şi religioasă bazată pe studenţime 
şi intelectualitate sătească, iar, pe de altă parte, PNŢ s-a 
dovedit a fi incapabil şi corupt.

Un imens noroc aparent a permis apariţia României 
Mari cu acces la Preşedintele american Wilson care a 
controlat total pacea după Primul Război Mondial şi 
care a dorit state naţionale, mici şi etnic pure, a făcut 
două excepţii: România şi Polonia, state folosite drept 
cordon sanitar pentru sovietici.

Ambelor state li s-a permis o dimensiune destul de 
mare, o componentă etnică străină foarte importantă şi 
ieşire la mare (în cazul Poloniei forţând starea de fapt 
prin absolut straniul culoar de la Danzig).

În calitate de componentă a coridorului sanitar, 
România s-a dorit a fi în viziunea şi cu ajutorul concret al 
lui Wilson, preşedintele SUA, o naţiune solidă, puternică, 
înarmată suficient şi chiar în exces, cu debuşeu maritim 
şi cu mijloace economice suficiente. România şi-a triplat 
întinderea frontierelor. Prin tratatul de la Saint Germain, 
România a devenit o ţară cu minorităţi naţionale 
depăşind 25% din totalul populaţiei (1300000 unguri, 
780000 evrei, 723000 nemţi transilvăneni, 448000 
ucrainieni, 358000 bulgari, 57000 sârbi).

Aceste premise favorabile au fost compromise atât 
prin conjunctura postbelică, dar şi cu ajutorul copios al 
compatrioţilor noştri.

Nici un regim politic, nici măcar cel comunist (care a 
beneficiat ad libitum de metode violente) nu a reuşit să 

rezolve în România problema ţărănimii şi a agriculturii.
În ciuda a tot ce se spune, intelectualitatea română nu 
s-a raportat la interesele ţării, ci la interese individuale 
– vezi entuziasmul cu care s-au îngrămădit majoritatea 
acestora să-l linguşească pe sinistrul Carol al II-lea şi 
apoi să se ralieze comunismului.

Conducătorii de stat ce au avut metode discutabile, 
dar intenţii generoase faţă de ţară au fost ucişi, mareşalul 
Antonescu (executat), Gheorghiu-Dej (iradiat), din 
perspectivă recentă (după douăzeci de ani care ne-
au adus într-un punct mort socio-economic), chiar şi 
Ceauşescu, fără ca poporul să reacţioneze.

S-a stimulat din nefericire un consumism economic 
anticreştin şi antinaţional. A fi a fost înlocuit cu a avea. A 
avea cât mai mult, chiar dacă altul crapă de foame.

Dictatorul comunist al Ungariei de după 1956, Ianoş 
Kadar, întrebat despre politica externă a Ungariei, a 
răspuns că o ţară ce poate fi cazată în New York de la 
etajul 13 în sus, nu poate avea o politică externă proprie.

România a fost (vorba cronicarului) sub vremi şi 
rămâne. Este greu de spus dacă schimbarea succesivă 
a stăpânilor (în care opţiunea ţării este minimă, aşa 
cum a arătat 1989) conferă siguranţă în ansamblu unor 
structuri mai ample.

Fără îndoială că suntem folosiţi şi nu ocrotiţi.
Fostul şef al Marelui Stat Major al armatei române 

şi fost şef al Serviciului de Informaţii a acesteia, 
generalul Chelaru a dezvăluit existenţa unor planuri de 
transformări politice teritoriale cu scindarea unor ţări 
europene, planuri anterioare desfacerii Iugoslaviei şi 
Cehoslovaciei. Din acest punct de vedere putem spune 
că am avut noroc şi că suntem în actuala formulă statală 
teritorială supravieţuitori. Îndepărtarea de Rusia ne-a 
fragilizat economic, iar sănătatea economică este unul 
din elementele majore ale securizării.

Actualmente, capitalul intelectual al copiilor din 
ţărănime este neutilizat (doar 3% termină învăţământul 
superior), inflaţia a destructurat învăţământul, armata 
nu mai este naţională şi aptă să apere frontierele, fiind 
strict la mâna altora, situaţia ecologică este gravă, iar 
plusvariantele umane ne sunt prelevate prin mijloace 
economice.

Cum am putea asigura siguranţa naţională? De la 
moartea lui Ştefan cel Mare candela de la mormântul 
acestuia nu s-a stins. Trebuie să aplicăm României 
principiul lui Shakespeare (sfaturile lui Polonius către 
fiul său Laertes din Hamlet: „Mai presus de tot fii 
credincios ţie însuţi“.

Trebuie reevaluate miturile istoriei naţionale şi 
susţinute într-o societate nondemagogică. Demagogia 
distruge România. Te poţi baza pe mit, dar numai 
distrugând minciuna. Priorităţile siguranţei naţionale 
nu stau în urmărirea duşmanului extern (noţiune astăzi 
fluidă şi artificială – „fereşte-mă, Doamne, de prieteni”, 
spune românul), cât în coerenţa internă a societăţii 
româneşti.
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Trei produse literare 
sunt considerate ca 

surse ale legendei lui Dracula: 
naraţiunile germane, povestirile 
slavone despre Dracula şi 
referirile din cronica lui Anton 
Bonfini, cărora se adaugă 
un fond popular exprimat 
prin tradiţia orală (anecdote, 
povestiri etc.).

Din naraţiunile germane transpare o atitudine 
indiscutabil ostilă, domnitorul Ţepeş (1456-1462 
şi 1475, ianuarie) fiind prezentat drept un tiran 
suferind de obsesia unei cruzimi al cărei rafinament 
lasă să se înţeleagă imaginaţia unei minţi bolnave. 
Povestirile slavone avansează portretul unui 
conducător autoritar, care foloseşte riguros atribuţiile 
stăpânitorului, în spiritul vremii, cu un plus de 
exigenţă, spre limitele terorii. Anton Bonfini, autor 
maghiaro-italian (Rerum hungaricarum decades), a 
utilizat, ca şi celelalte izvoare, mărturii şi anecdote 
de pe vremea desfăşurării evenimentelor, dar a 
făcut-o de pe o poziţie partizană, care urmărea să 
mascheze renunţarea la îndeplinirea angajamentelor 
antiotomane, de către Matei Corvin. Interesul regelui 
Ungariei, de a justifica în faţa lumii întemniţarea la 
Buda a lui Vlad Ţepeş, este evident şi s-a manifestat 
prin facilitatea apariţiei textelor defăimătoare, 
cărora le-a adăugat relatări orale despre cruzimea 
de neînchipuit a voievodului faţă de inamicii care 
ajungeau prizonierii săi, ori faţă de cei ce cădeau în 
dizgraţie prin faptele lor: „Pe unii i-a ucis frângându-i 
sub roţile carelor, pe alţii despuiaţi, jupuindu-le pielea 
pană la măruntaie, pe alţii aşezaţi în ţepe şi fripţi pe 
cărbuni încinşi puşi sub ei, pe alţii străpungându-i 
cu ţepe prin cap, prin piept, prin ombilic sau, ceea 
ce e mai josnic chiar şi numai de povestit, prin şezut 
şi prin mijlocul măruntaielor până sus în gură…” 
(Nicolae de Modrussa, Historia de bellis Gothorum).

Pornind de la realităţi consemnate în legende 
şi anecdote, aceste relatări sufereau amplificări 
mitomane sub care se mascau aspecte politice 
meschine. În locul imaginii unui suveran autoritar, 
în mediile apusene se formează aceea a unui tiran 
psihopat. Faptele de arme ale voievodului, dorinţa de 
a edifica un stat puternic nu transpar decât ulterior, 
sub forma omagiului pe care sultanul Mahomed 

„Legenda lui Dracula“ 
„Legende de Dracula“ /„The legend of Dracula“

Expresii celebre

Theodor Parapiru
profesor, scriitor

al II-lea îl aduce duşmanului său înverşunat, sau a 
menţionării elogioase a umanistului italian Filippo 
Buonaccorsi-Callimachus (la curtea lui Cazimir 
al IV-lea al Poloniei), care îl compară cu marele 
Scanderbeg al Albaniei, şi a impresiilor călătorilor 
străini care au consemnat opinii despre Ţepeş, ca 
personalitate de luptător antiotoman („bărbat ager 
şi cât se poate de priceput în treburile ostăşeşti”, 
„prea viteazul... principe Dragula” etc.).

În 1897, Bram Stocker, un obscur scriitor englez, 
publică romanul „Dracula”, scris în spiritul şi stilul 
senzaţionalismului occidental, nepreocupat de surse, 
nici de rigoare ştiinţifică, sau de scrupule, în care 
domnitorul apare ca un vampir ce îşi martirizează 
victimele. Confecţia literară iresponsabilă găseşte 
teren fertil în incultura şi naivitatea cititorilor, aşa 
că imaginea proliferează ca un cancer, asociind 
teritoriul Ţării Româneşti cu unul al tenebrelor 
unei fantezii cretine. Identificarea numelui de 
Dracul cu Diavol a venit în acest sens. De fapt, Vlad 
moştenise, o dată cu Radu cel Frumos, numele de 
la tată (Dracula fiind echivalent cu fiul lui Dracul). 
Eroarea a pornit din comoditatea traducătorilor 
iniţiali, încântaţi de confuzia unui termen care le 
servea intenţiile, astfel, teama firească de Diavol era 
transferată în contul lui Dracula. 

Cruzimea domnitorului român a existat în 
spiritul celei profesate de conducătorii din Evul 
Mediu. Aşa se face că supuşii (românii) şi duşmanii 
săi l-au numit pe voievod Ţepeş (Kazacli, turc.) spre 
deosebire de occidentali, care au preluat informaţii 
contrafăcute. Este deasupra oricăror dubii că, în 
epocă sau în afara ei, au fost conducători iluştri 
ale unor popoare cu pretenţii civilizatoare, care au 
săvârşit excese torţionare superioare, fără a suferi 
acelaşi tratament deformator. În cazul domnitorului 
Ţepeş, adeseori, măsurile luate de acesta în spaţiul 
terorii au avut raţiuni politice şi de stat.

„Legenda lui Dracula” despre prinţul-vampir 
şi manifestarea intenţiei identificatoare arată 
superficialitate, incultură, prostie exponenţială, 
iresponsabilitate sau numai obsedantă atitudine 
defăimătoare. Produse literare şi cinematografice 
care cultivă senzaţionalul psihopat dovedesc destul 
de convingător că, indiferent cărei societăţi aparţine, 
arta submediocră adoră înlocuitorii, când aceştia 
răspund unor proiecţii interioare proprii.
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Tendinţa creato-
rilor spre in-

telectualism este bine-
cunoscută, deve nind 
azi chiar o manieră, ca 
şi conservatorismul res-
pins cu atâta nesaţ de 
intelectualişti.

De-a lungul tim-
pului, în teatru s-a 
experimentat cam 
tot ce era de încercat, 
inclusiv ce-ar crede încă 
generaţiile mai noi că ar 
fi propria lor „invenţie“. 
S-a ajuns chiar la 
un fel de epuizare a 

formulelor dramaturgice şi regizorale, urmând doar 
a le perfecţiona de acum înainte pe fiecare. Dar în 
loc să facă aceasta, exponenţii noilor generaţii, cu 
vădita lor pretenţie de a revoluţiona cu orice preţ arta 
teatrului din temelii, demolează autori celebri şi opere 
consacrate, denaturându-le sensurile, semnificaţiile 
majore, mesajele statornicite de trecerea timpului, 
rănindu-le, amputându-le sublima lor perenitate 
care a învins vicisitudinile atâtor epoci la rând, 
în zbuciumata Istorie a omenirii. Mulţi îşi permit 
aceasta, unii chiar cu dezinvoltură, în virtutea 
libertăţii generale de creaţie. Cineva numea 
dezinvoltură chiar această obrăznicie.

Nu m-aş încumeta să-i numesc chiar aşa pe 
inovatori, tocmai pentru că unii dintre ei cunosc 
măsura bunului simţ şi se străduiesc, cu infinit 
mai bune rezultate, să apropie o operă celebră de 
nivelul şi gustul publicului de azi fără a-i denatura 
cu brutalitate conţinutul. În schimb, „simpaticul“ 
Radu Afrim (ca să dau totuşi şi un exemplu) ne-a 
comunicat într-un interviu, nici mai mult nici mai 
puţin, că, citez: „Lupt pe cont propriu pentru o 
revoluţie teatrală!“ (vrând să spună, într-o exprimare 
corectă, „o revoluţie în teatru“, prin revoluţie teatrală 
înţelegându-se mai degrabă o revoluţie mimată, 
jucată, ireală). Dar, trecând peste aceste lacune 

Nu intelectualismul face deliciul 
spectatorului obişnuit

George Motoi
actor şi regizor

şcolăreşti întârziate, domnia sa mai afirmă, în alt 
interviu, şi că, punând în scenă la Teatrul Naţional 
drama „Năpasta“, cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la moartea celebrului nostru dramaturg I.L. 
Caragiale, o face numai pentru că (îl citez exact) 
„am o idee tare, altfel nu m-aş fi apucat de ea!“, 
mai precizând şi că (citez) „voi contraria lumea 
conservatoare a teatrului românesc“ sau că (citez 
din nou) „actorii care îşi imaginează că au o idee 
despre personajele din drama lui Caragiale şi că o 
vor regăsi în spectacolul meu (scenariu free!) pot să 
uite liniştit tot ce ştiu!“ (adică să-l uite, să-l ignore 
total pe Caragiale!).

A avea indecenţa, ca să nu zic chiar tupeul, 
unor asemenea afirmaţii sfidătoare, chiar în anul 
comemorării celebrului dramaturg, nu mai poate 
însemna altceva decât o regretabilă şi impertinentă 
renegare a operei caragialeşti, punându-te neapărat 
pe tine, moţ, deasupra celebrului dramaturg 
comemorat. Asta deja nu mai e revoluţie, ci anarhie, 
căci în anul 2012 noi comemorăm totuşi anul morţii 
lui I.L. Caragiale şi nicidecum pe cel al unui regizor 
şi autor de scenarii free, pe numele lui, destul 
de controversat, de Afrim Radu. El însă, tocmai 
pe aceasta mizează probabil, ignorând absolut 
totul din jur. E doar un mod de a-şi face reclamă, 
precum „divele“ de prin tabloidele de scandal sau 
din emisiunile unor televiziuni prea disperate de 
evoluţiile imprevizibile ale ratingului de piaţă.

E şi mai grav însă, atunci când scriitori, 
dramaturgi încercaţi, ajung să alunece chiar şi ei în 
patima intelectualismului steril, refuzând, mai mult 
din snobism cred, decât din convingeri, reţetele 
sigure ale succesului de public, cu iluzia deşartă că 
ar revoluţiona astfel scrisul dramatic, povestirile 
de viaţă autentică părându-li-se de-acum depăşite, 
refugiindu-se până şi în dramatizarea teoriilor 
proprii cu privire la naşterea unui text, a unui 
conflict teatral, sau cum anume ar trebui înscenate 
biografiile unor personaje, cum să cauţi un titlu sau 
cum finalul n-ar mai trebui să aparţină autorului 
etc., etc., alunecând inconştient într-un soi de 
didacticism literar-artistic, analitic şi critic, care cel 
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mult ar putea constitui o experienţă de laborator de 
creaţie cu circuit închis şi nicidecum un spectacol 
pentru publicul care vine la teatru nu ca să ne 
asculte dezbaterile, teoriile, frământările, căutările, 
îndoielile noastre, strict profesionale, ci doar ca 
să fie furat, vrăjit, fascinat, impresionat de poveşti 
zguduitoare de viaţă, în care să-şi satisfacă suprema 
dorinţă de a se cunoaşte sau recunoaşte pe sine ori 
pe semenii săi, râzând sau plângând. Spectatorul nu 
vine la teatru doar pentru a-şi imagina toate acestea, 
provocat fiind de artiştii de pe scenă. În fotoliul lui de 
acasă şi cu o carte în mână, el poate mult mai comod 
(şi mai ieftin!) să-şi exercite jocul imaginaţiei sale. El 
vine la teatru ca să VADĂ, nu să-şi imagineze, să vadă 
ceva ce nici măcar nu şi-ar fi putut imagina! El e 
pasionat să urmărească pe scenă stări conflictuale, 
acţiuni neaşteptate, reacţii umane diversificate, 
teribile, ale unor tipologii speciale de oameni, 
în situaţii fictive, dar 
credibile şi cuceritoare. 
Doar pentru aşa ceva 
mai vine azi lumea la 
teatru.

Spaniolul Juan 
Antonio Mayorga 
Ruano, de pildă, în una 
din scenele piesei sale 
„Băiatul din ultima 
bancă“, aşează pe o 
canapea două personaje 
principale (profesorul 
Germán şi elevul său 
Claudio) doar ca să 
privească pe o fereastră 
imaginară spre fereastra 
luminată, imaginară 
şi ea, a unui presupus 
apartament din blocul de 
vis-à-vis, imaginar şi el, în care îşi închipuie că văd, fără 
să şi audă, cum două femei se ceartă într-una. Publicul, 
desigur, îi priveşte doar pe cei doi cum privesc şi ei 
spre ceva nedefinit, în raza vreunui reflector, şi cum 
comentează oarecum ironic, priveliştea lor imaginară, 
calificând-o ca neinteresantă pentru a mai fi adusă şi 
pe scenă, minimalizând cu dispreţ o ceartă banală, 
care s-ar fi putut isca după părerea profesorului, între 
două surori care îşi dispută, eventual, vreo moştenire, 
iar după părerea elevului, poate între două lesbiene 
geloase, ei chiar încercând să şi imite presupusa ceartă 
a femeilor în faţa publicului din sală. Numai că publicul 

nu s-a arătat a fi prea încântat de formulă şi nici de 
comentariile şi imitaţiile lor puerile, interesându-l 
cu siguranţă povestea aceasta numai dacă ar fi văzut 
pe scenă chiar pe cele două femei certându-se, în 
interpretarea a două actriţe potrivite lor.

Ei, şi astfel, mai bine de jumătate din piesa 
domnului Mayorga devine extrem de plicticoasă 
(am văzut chiar cum câţiva spectatori au şi 
ieşit din sală) prin acest abuz de intelectualism 
analitic şi critic, didacticist prin propuneri de 
alternative doar enunţate, evocatoare. Abia spre 
final, când autorul, plictisit şi el probabil de 
propria-i scriere, încearcă şi o abordare ceva mai 
realistă şi concretă, a unor scene conflictuale 
dintre personajele sale, s-a mai înviorat oarecum 
şi atmosfera din sală.

Şi, dacă mă gândesc bine, nu avem aici de-a 
face nici măcar cu vreo noutate, Pirandello, de 

pildă, reuşind formula 
aceasta cu mult mai 
mare succes în celebra 
lui comedie „Astă 
seară se joacă fără 
piesă“, decât încearcă, 
cu atâtea pretenţii, 
să ne ia ochii azi 
spaniolul Mayorga 
cu „Băiatul“ lui, pe 
scena Naţionalului 
bucureştean, într-un 
spectacol cel mult 
şcolăresc, extrem 
de dificil, regizat cu 
aplicaţie şi bunăvoinţă 
de Theodor Cristian 
Popescu.

De aceea, mă şi 
încumet să afirm că 

refugiul în intelectualismul scenic nu va face 
niciodată deliciul publicului larg. Şi ca să joci teatru 
pentru cercuri restrânse de intelectualişti incurabili 
este nu doar un viciu, ci chiar o îndepărtare 
voită a oamenilor obişnuiţi de arta autentică 
a teatrului. Vorba nepieritorului Shakespeare, 
arta este puternică doar dacă îşi păstrează şi îşi 
dezvoltă caracterul ei popular, misiunea nobilă, 
morală şi socială, spre o cât mai largă accesibilitate 
publică. Altfel, va rămâne o demonstraţie în sine, 
îngustându-şi singură aria utilităţii culturale (am 
citat din memorie).
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Când am plecat din România, 
am lăsat în urmă tot ce mă 

lega de o lume bogată în valori 
culturale, în valori morale şi cu 
oameni de excepţie.

Când am plecat din România, 
în 1986, nu am putut să iau cu 
mine secole de istorie de familie, 
iar drama mea era cu atât mai mare 
cu cât nu speram să regăsesc aceste 
lucruri vreodată, să pot reveni, să 
mă pot bucura de tot ce mi-a zidit 
copilăria, tinereţea, personalitatea, 
viaţa de familie, într-un cuvânt, tot 
ce înseamnă viaţa mea.

Când am plecat din România, în ziua exploziei de 
la Cernobîl, nu am putut lua cu mine nici străzile cu 
parfum de secol al XIX-lea, nici templele cu iz de istorie, 
nici muzeele, nici cimitirele, nici pe cei dragi, însemnând 
nu doar familia, ci şi prietenii şi prietenii prietenilor.

Nu cred şi nici nu voi crede vreodată în ideea Ubi 
bene, ibi patria - „Unde-i bine, acolo este patria”.

Nu cred în ciocoism şi nici în lichelism. Aşa că, 
în America, în aprilie 1986, m-am apucat vârtos de 
muncă, astfel încât să îi pot da copilului meu o zestre 
profesională, iar soţului meu, un sprijin în efortul lui de a 
se remarca printre fizicienii vestiţi ai lumii. Sper că mi-am 
făcut datoria de mamă şi soţie şi nu mi s-a părut nici 
greu, nici uşor. Am încetat să îmi fac meseria în mod 
clasic, dar nu am încetat nici o secundă să aspir să mă 
întorc la meseria mea, cea de istoric de artă, de etnograf, 
de antropolog, de om de cultură.

Dorul, acel cuvânt al cărui sens l-a căutat Eminescu 
şi nu l-a putut defini în vorbe, m-a însoţit şi pe mine, 
dar nu mi-a luat plăcerea de a învăţa ce înseamnă o viaţă 
democratică, ce înseamnă o lume în care să fii stăpân pe 
tine, înseamnă să te descurci singur, să îţi croieşti cariera 
într-un mediu concurenţial, să îţi construieşti o casă pe 
o piaţă liberă şi dinamică, să îţi asiguri vârsta retragerii, 
să nu uiţi să fii cetăţean, să nu uiţi că omul de lângă tine 
este la fel de important, indiferent de culoarea pielii sau 
de numele Dumnezeului căruia i se închină.

Am învăţat cu multă bucurie ce înseamnă melting 
pot, în sensul că am savurat diversitatea şi am descoperit 
universuri culturale diferite despre care, oricât ai citi, nu 
poţi să le înţelegi decât la faţa locului.

Am învăţat ce important şi în acelaşi timp, ce greu 
este să alegi pe proprie răspundere, să decizi pentru 
tine şi copiii tăi, să îţi faci cultura civică, cultura urbană, 
cultura privind managementul.

Toate aceste lecţii esenţiale de viaţă le-am primit cu 
bucuria omului eliberat dintr-o detenţie dură.

Nu voi uita aceste lecţii şi nu voi accepta niciodată 
condiţia de minus omenie.

După evenimentele din 1989, atunci când doream 
să vorbesc cu părinţii nu mai era un risc pentru ei să 
trimită veşti tot mai multe şi încurajatoare despre 

schimbările din România şi despre efortul comun de 
modernizare a societăţii româneşti. Atunci am început 
să mă gândesc serios că fiecare om este dator faţă de 
locul în care s-a născut şi că nu doar schimbarea cere 
efort, ci mai ales reconstituirea înseamnă mult pentru 
noi toţi. Înseamnă să ne regăsim valorile, să reconstruim 
punţile rupte de decenii între oameni şi comunităţi, între 
medii profesionale, între academii şi şcoli de ştiinţă şi 
cercetare, între culte şi chiar religii, între consăteni şi de 
ce nu, între state.

Am încercat să înţeleg mai mult despre munca 
tatălui meu, care, deşi a fost un cunoscut cercetător, om 
de laborator, a decis la un moment dat să intre în arena 
publică. Mă uimea şi mă durea opinia majorităţii de la 
vremea aceea, conform căreia „lumea bună” nu trebuie 
să se bage în treburile societăţii, ci să stea deoparte. Nu 
puţini au fost cei care au privit cu suspiciune implicarea 
publică a tatălui meu, deşi îl cunoşteau de multă vreme ca 
fiind un om integru şi dedicat valorilor autentice. Mi-era 
greu să le înţeleg suspiciunea şi nu ştiam unde e adevărul.

Cu toate că locuiam în America, eram din ce în ce mai 
convinsă că am datoria să vin lângă părinţii mei, să îi ajut 
să ducă la îndeplinire ceea ce la o vârstă nu tocmai tânără 
îşi asumaseră, şi anume să lucreze pentru comunitatea 
din care proveneau, să îi ajute pe evreii din România să 
îşi regăsească identitatea, cultura, viaţa comunitară.

Într-o bună zi, după ce am obţinut cetăţenia 
americană, am decis să încep să vin în România, ca să 
îmi dau seama dacă mă pot integra în lumea pe care o 
părăsisem de nevoie şi pe care o iubeam, totuşi...

La început, m-am temut de această revenire, de 
ce să nu mărturisesc. Era ca o expediţie pe un teren 
necunoscut.

Încet, încet, dragostea părinţilor mei, bucuria 
regăsirii casei părinteşti, lumina caldă de primăvară, 
tot mai multe construcţii renovate, locuri şi prieteni 
regăsiţi, zumzetul comunităţii, care devenea tot mai 
mult o instituţie culturală românească, m-au făcut să 
îmi găsesc locul şi parcă mai mult decât atât. Am început 
să lucrez şi să descopăr zi de zi societatea românească 
cu toate faţadele ei, cu bune şi cu rele, dar mai ales cu 
nevoile şi vulnerabilităţile sale.

Nu este mai puţin adevărat că, dacă atunci când am 
plecat în America vedeam lucrurile doar în alb şi negru, 
acum, traiul în cele două sisteme m-a ajutat enorm să fiu 
de folos celor care au apelat mai apoi la experienţa mea.

Cum fiica mea îşi croise deja drum în viaţă, iar 
soţul meu, din păcate, dispăruse, am decis să mă întorc 
definitiv în România şi mi se pare că am găsit un mod 
fericit de a fi utilă.

Spre norocul meu, am putut să mai petrec pe acest 
pământ puţin timp alături de părinţii mei, chiar dacă a 
fost un timp al suferinţei.

Am regăsit cu multă bucurie dragostea prietenilor, 
atmosfera Bucureştilor, care devine tot mai mult un oraş 
European, aşa cum a fost înainte de al Doilea Război 
Mondial.

Irina Sanda 
Cajal

subsecretar de stat,
Ministerul Culturii 

şi Patrimoniului 
Naţional

Confesiuni natale
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Am mai descoperit şi vocaţia acestui minunat oraş al 

lui Mateiu Caragiale şi al Sărindarilor, al Gabrovenilor şi 
al Lipscanilor de a fi o lume deschisă pentru inovaţie şi 
pentru spiritul energic american.

Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă şi voi face 
în continuare, pentru a promova această vocaţie a 
deschiderii culturale şi a disponibilităţii pentru alteritate, 
a naturalei simpatii care există de multă vreme între 
americani şi români.

Am ajuns să cred că prin interesul, respectul şi vocaţia 
de a-i înţelege pe ceilalţi, România şi America, alături de 
Israel, sunt patrii deschise pentru toţi cei care, dintr-o cauză 
generală sau individuală, au nevoie de un loc de refugiu în 
care să nu îşi piardă identitatea, ci să îşi reconstruiască şi 
să-şi dezvolte propria viată, propriile aspiraţii, respectându-l 
pe cel de alături, pe gazde, pe alţi nou veniţi.

Acest spirit trebuie făcut cunoscut, pentru că încet-
încet, lumea întreagă va dobândi această disponibilitate, 
de vreme ce statul global în care trăim a devenit atât de 
mic, iar noi ne clădim cariere şi vieţi personale care nu 
mai ţin cont de diferenţe, ba, dimpotrivă, aceste diferenţe 
sunt sarea şi piperul lumii noastre.

Şi aşa, din vorbă în vorbă, mi-am amintit de povestea 
atât de cunoscută cu sarea în bucate şi mi-am dat seama 
că noi, evreii, suntem, poate, sarea-n bucate pentru 
lumea asta, că întoarcerea în România, pentru mine, a 
fost sarea în bucate, pentru că aşa mi-am dat seama că 
viaţa este plină de sens, că fiecare dintre noi poate fi util 
semenilor săi şi că eu, Irina Cajal Marin, am rostul meu 
pe lume şi în România. În plus, mi-am dat seama că orice 
aş face, voi fi mereu fiica lui Nicolae Cajal din Bucureşti, 
România, trăitoare, în vremuri de restrişte, la Boston, 
punte între aceste două locuri importante pentru mine 
şi familia mea.

La prima vedere, o judecată normală spune că trebuie 
să stai alături de copiii tăi, că trebuie să ai grijă în primul 
rând de familia ta şi de descendenţii tăi. Nimic mai 
adevărat!

Se spune, pe drept cuvânt, că ai responsabilităţi faţă 
de copiii tăi şi de urmaşii urmaşilor lor. 

E un mare adevăr!
Mult mai rar, însă, se discută ce trebuie să facem pentru 

urmaşii noştri. Doar conserve, murături, cozonaci sau ceva 
mai mult? Am întrebat-o pe mama mea, l-am întrebat pe 
tatăl meu, am întrebat mai mulţi prieteni şi în cele din urmă 
pe fiica mea. Nu pentru că nu ştiam răspunsul, ci pentru că, 
în fond, aveam nevoie de o confirmare, de curaj, ca să mă 
lansez în a doua aventură de acelaşi dramatism ca şi prima 
- mă refer la revenirea în România.

Nu e uşor să te întorci,  cum nu e uşor să 
pleci.

Dacă la plecare, necunoscutul este o mare problemă, 
la întoarcere, te izbeşti frontal de vechile îndoieli, cu 
neîncrederea celor care spun mai pe faţă, mai pe ocolite: 
„de ce s-o fi întors?, ce o fi făcut acolo...?” şi câte altele... 

Dar nici acesta nu este cel mai greu lucru care te 
aşteaptă la reîntoarcere, ci faptul că uneori mi se pare 
că nu îmi mai găsesc rostul aici, mi se pare că nu ştiu ce 
limbă vorbesc, pentru că deşi vorbim cu aceleaşi cuvinte, 
parcă nu ne înţelegem.

Zicala aceea, „vorbim împreună şi ne înţelegem 
separat”, mi s-a părut un diagnostic extrem de bun.

Nu voi spune, poate niciodată, nimănui câte nopţi 
de nesomn, câte îndoieli, câte lacrimi secrete şi câte 
întrebări mi-am pus referitoare la decizia repatrierii. 
Oare ne vom găsi unii pe alţii din nou? Oare mai am loc 

aici? Oare ce trebuie să spun acum? Cum trebuie să mă 
comport? De câte ori, după ce spusesem un lucru, nu am 
simţit, oare, că lumea mesteca sticlă pisată. Şi la ce bun 
toate astea?

Pentru un singur motiv. Am crezut, şi asta începe să 
se vadă, că am ceva de spus, de făcut, de dus mai departe 
- opera civică a familiei mele, aşa cum fiica mea duce 
această tradiţie mai departe în domeniu medical. Ce am 
de făcut? Nu puţine lucruri.

În primul rând am de cules, de prin colţuri uitate, 
obiecte care au aparţinut unor familii vechi evreieşti, 
pentru a reconstitui universul acela al casei tradiţionale.

În al doilea rând, m-am angajat să le reamintesc celor 
care au ştiut şi să le povestesc celor care nu ştiu care a fost 
drama evreilor şi trauma societăţii româneşti în perioada 
Holocaustului, pentru a nu se mai repeta astfel de lucruri 
şi pentru a reconstitui o istorie ale cărei faţete ne sunt şi 
nouă, încă neclare. Consider că şi istoria europeană are 
nevoie de aceste clarificări.

În al treilea rând, trebuie să reconstituim numeroasele 
momente ale istoriei evreilor din România, nu pentru a 
ne lăuda, ci pentru a evidenţia numeroasele contribuţii 
ale României la patrimoniul cultural universal, la 
care şi reprezentanţii acestei comunităţi au participat. 
Contribuţia medicilor evrei, evidenţiată de tatăl meu, e 
doar un început pe acest drum.

Cred că, nu în ultimul rând, dacă ai o existenţă 
onorabilă ca persoană, faci un lucru bun pentru nepoţii 
tăi, care, mai târziu, vor putea spune aşa cum spun eu 
astăzi: „Bunicul meu, bunica mea, tata, mama etc. au 
făcut, au contribuit, au ajutat şi au format”.

Cred că acest lucru dă sens tradiţiei, dă sens 
generaţiilor şi bucuriei de a fi. Sigur, se poate şi fără 
aceste lucruri, dar în acest fel succesiunea generaţiilor, 
moştenirea culturală, identitatea, înseamnă un mod 
de a trăi pentru ceilalţi, înseamnă responsabilitate, 
contribuţie la patrimoniul cultural european, înseamnă 
conştiinţă şi demnitate.

Dacă aceasta este partea plină a paharului, există şi o 
parte goală...

Doare distanţa de cei dragi, doare ruperea de 
prietenii de acolo, aşa cum a durut ruperea de prietenii 
şi de familia de aici.

Toate, dar toate, necesită sacrificii! Toate înseamnă o 
negociere cu tine însuţi, cu lucrurile cele mai delicate din 
viața unui om. Eu cred însă că lecţia cea mai importantă 
pe care am învăţat-o de la pionieratul american a fost 
curajul de a întreprinde, de a risca, fiindcă fără risc, fără 
curaj, fără nou nu poţi merge mai departe.

Aşa cum am mai făcut şi până acum, mărturisesc 
că dorul de România, de profesia mea, de locuri, de 
mâncarea românească, de farmecul Oborului, de forfota 
paşnică a Bucureştiului, de străzile studenţiei şi tinereţile 
mele, de râsul copios cu prietenii sau de poezia muzeelor 
în care am copilărit, dar mai ales dorul de părinţi au fost 
motorul care a făcut să mă întorc şi sunt sigură că nu este 
deloc un caz unic.

În încheiere, aş spune ca în cântecul celebrei Edith 
Piaff: „nu regret nimic: nici binele, nici răul ce mi s-a 
făcut”. Totul a trecut, iar eu am învăţat că viaţa este făcută 
din „capitole”, cum spunea mama. Deschizi un capitol şi 
apoi treci la altul.

Ca o ultimă confesiune, nimic nu îmi dă mai multă 
energie ca o porţie de mici cu muştar şi telemea cu 
ceapă împărţite cu prietenii mei, undeva, în grădinile 
Bucureştiului.
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Napoleon îşi 
afirma astfel 

cinismul politic al 
cuceririlor: „Voi cuceri 
pământuri, că istorici 
care să dovedească 
ale cui sunt, avem.” 
Dar, dacă în cazul său, 
istoricii măsluitori n-au 
prea avut de lucru, din 
pricina efemerităţii im-
periului napoleonian, 
principiul, chiar nefor-

mulat ca atare, a funcţionat perfect în cazul 
cuceririlor ruseşti, fiind preluat, cu succes, de către 
Ucraina de după destrămarea Uniunii Sovietice. 
Ceea ce s-a produs printr-un act fraudulos a devenit 
garanţie a apartenenţei „dintotdeauna” a Basarabiei 
la imperiul rusesc, apoi sovietic. Poate că nu este 
lipsit de interes să evocăm, pe scurt, povestea 
răpirii Basarabiei (1), în contextul războiului 
ruso-turc dintre 1806–1812. Sankt-Petersburgul a 
ocupat vremelnic principatele Moldova şi Valahia, 
având „acoperire” în Congresul de la Tilsit, 1807, 
când Alexandru I se înţelesese cu Napoleon I 
pentru o împărţire a Imperiului Otoman, Rusiei 
revenindu-i Moldova şi Ţara Românească. (Nu era 
o prefigurare a Pactului Molotov-Ribbentrop?) Dar 
Moscova a renunţat, momentan, la a-şi statornici 
puterea în Principate din pricina pregătirilor lui 
Napoleon de a ataca Rusia. Într-o carte a lui Leon 
Casso (2), tradusă în româneşte abia în 1940 de 
Şt.Gr. Berechet şi folosită de Gh.I. Brătianu în 
invocata lucrare despre Basarabia, se preciza în 
legătură cu planurile ţarului: „În 1806, am crezut 
că vom cuceri cele două Principate fără lupte 
şi că vom organiza din ele patru guvernăminte 
ruse. Împrejurările ne-au silit, până la sfârşit, să 
ne mulţumim cu un câştig mai modest. Din ceea 
ce am dobândit, am alcătuit provincia (oblasti) 
Rusiei.”(3) Într-adevăr, la 15 aprilie 1810, Rusia 
anunţa că vrea ambele Principate, Projuranschi 

Basarabia şi cinismul imperial 
(1812–2012)

Theodor Codreanu
profesor, scriitor

detaliind un proiect administrativ în patru 
gubernii: Basarabia, Moldova, Oltenia şi Muntenia. 
Când Kutuzov ieşea victorios la Slobozia, 2 
octombrie 1811, el iniţia tratative cu Poarta la 
Giurgiu, restrângând dorita graniţă de vest a 
Rusiei pe Siret, apoi, în anul următor, tratativele 
s-au mutat la Bucureşti, având loc în Hanul lui 
Manuc, unde Kutuzov a micşorat pretenţiile doar 
la Basarabia. Amiralul Pavel Vasilievici Cicagov, 
trimis de ţar să încheie pacea cu orice preţ, chiar 
renunţând la orice pretenţii teritoriale, a ajuns, se 
spune, prea târziu, preluând ceea ce realizaseră 
ceilalţi delegaţi. „Constrângerile” veneau, în speţă, 
de la ameninţările invaziei napoleoniene. Rusia, 
deşi gata să renunţe la orice pretenţii, s-a folosit, 
totuşi, de presiunile Angliei, care postase în Bosfor 
o flotă, Poarta fiind silită de a încheia pacea cu 
Petersburgul. Or tocmai această ciudată Pace de la 
Bucureşti va fi folosită de Rusia pentru a recurge la 
coruperea diplomaţilor care negociau: între alţii, 
dragomanul Dimitrie Moruzi, Panaiot, fratele său, 
Manuc-bei (proprietarul celebrului Han), toţi în 
cârdăşie cu Capudan paşa Ramiz. Panaiot Moruzi 
nu a dat Porţii o scrisoare de la Napoleon prin care 
acesta cerea imperativ „să nu facă pace cu nici 
un preţ” (Alexandru Boldur). Estimp, Kutuzov a 
pus pe masa tratativelor nişte hărţi măsluite care 
ar fi venit, chipurile, de la Napoleon. Delegaţia 
rusă cumpărase mai demult pe dragomanul 
Porţii, Dimitrie Moruzi. Preţul trădării Marelui 
Dragoman, în context, a fost promisiunea unei 
moşii în Basarabia, în valoare de 100000 de lei 
aur şi a unui inel de aur încrustat cu briliante, 
foarte valoros, de 15000 de piaştri. Delegaţia, cu 
toate că avea şi din partea sultanului Mahomed 
II sarcină „să nu accepte cedări teritoriale” (4), 
tocmai vânzare a făcut. Rareori s-a întâmplat ca o 
delegaţie oficială, în tratative de anvergură, să fie 
cumpărată de adversari „la grămadă”. Diplomaţia 
rusă a reuşit, fiindcă atât Mustafa al IV-lea, cât 
şi succesorul său Mahmud/Mahomed al II-lea 
au avut încredere în armeni şi greci. Amiralul 
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Cicagov, devenit conducătorul delegaţiei ruseşti, a 
confirmat, ulterior, coruperea lui Dimitrie Moruzi. 
Manuc-bei (şi el armean) era atât de abil, încât, 
numit de sultan domn al Moldovei, a refuzat în 
favoarea antecesorului Scarlat Callimachi. Şi asta 
fiindcă juca, simultan, şi în favoarea Rusiei în timp 
ce negocia cu partea rusească, din însărcinarea lui 
Mustafa Paşa. Nu e de mirare că Alexandru I îl 
decorase, în 1810, cu ordinul „Sfântul Vladimir”, 
gradul III. 

Cât priveşte viclenia asimilării părţii de sud 
a celor trei judeţe cunoscute ca Basarabia, cu 
întreaga jumătate estică 
a Moldovei, aceasta a 
fost ideea lui Gaspard 
Loius Andrault, conte 
de Langeron, pus şi el în 
slujba ţarului Alexandru 
I. Dragomanul Moruzi 
a „confirmat” şi vali-
dat, contra cost, în 
documente, minciuna lui 
Andrault. Încât Poarta 
s-a văzut de două ori 
înşelată, iar Moldova 
grav păgubită. Sultanul 
s-a indignat, fireşte, 
împotriva trădătorilor, 
atitudinea lui fiind 
susţinută şi de diplomaţii 
francezi la Istanbul, dar 
faptele erau consumate. 

Prin Tratatul de la 
Bucureşti, semnat la 28 mai 1812, se „consfinţea” 
ocuparea Basarabiei, în noua ei înfăţişare extinsă 
abuziv, de către ruşi. Dimitrie Moruzi va fi 
decapitat pentru înaltă trădare lângă Şumula, pe 26 
octombrie 1812, iar şase zile mai târziu – Panaiot, 
fratele său, la Istanbul, urmându-le Capudan paşa 
Ramiz, la 25 noiembrie 1813, lângă Bucureşti, la 
Colentina. În schimb, Manuc-bei, mai prevăzător, 
a avut noroc, fugind în Transilvania, iar de acolo la 
Viena, unde a stat până la încheierea Congresului 
(1814-1815), după care s-a retras la moşia de 
la Hânceşti căzuţi sub ruşi, bucurându-se de 
privilegii şi onoruri, primind vizite de la înalţi 
demnitari, precum contele Benijsen şi prietenii 
săi Rusievici şi Bahmutov. Alexandru Moraru 
citează din scrisoarea arhiepiscopului armean 
Grigor Zacarean, din 23 iunie/5 iulie 1817, în care 

se evocă moartea lui Manuc-bei, provocată de un 
infarct, tocmai în timpul vizitei celor amintiţi mai 
sus (20 iunie 1817). Manuc-bei a fost înmormântat 
la Hânceşti. Infarctul se produsese după ce a vrut 
să arate musafirilor cum se călăresc armăsarii 
arăbeşti pe care îi avea, mândrindu-se nevoie mare 
cu ei.

Astfel, s-a pecetluit vânzarea Basarabiei. 
Zadarnic au protestat boierii moldoveni (reuniţi 
în Adunarea de pe 26 octombrie 1812) pe lângă 
domnitorul fanariot Scarlat Callimachi, despre care 
se spunea că ar fi fost filofrancez. Ruşii deja tratau 

provincia ca pe o gubernie care 
li se cuvenea. Se pregătiseră şi 
„spiritualiceşte”, prin biserică. 
Încă din 1808, restauraseră 
dioceza de la Cetatea Albă, 
impunând la conducere pe 
viitorul mitropolit Gavril 
Bănulescu-Bodoni, originar 
din Transilvania (Bistriţa), 
dar şcolit la Kiev. Deşi intrat 
în proiectul rusesc, Gavril 
Bănulescu-Bodoni va încerca 
să conserve, o perioadă, 
spiritualitatea creştină româ-
nească a Basarabiei, până în 
1821, când a murit.

Note:
1. Vezi G.I. Brătianu, op. 

cit.; Alexandru Boldur, Istoria 
Basarabiei, vol. 1-2, Chişinău, 
1938 – 1940; Nicolae Iorga, 

Luarea Basarabiei şi Moruzeştii, 1910; Ion Nistor, 
Istoria Basarabiei, Bucureşti, 1922; C.C. Giurescu, 
Istoria Românilor, vol. III etc.

2. Leon Casso, Rosiia na Dunaie i obrazovanie 
bessarabscoi oblasti, Moscova, 1913. Leon Casso a fost 
un jurist basarabean, profesor de drept la Universitatea 
din Moscova şi ministru al Instrucţiei publice în două 
cabinete ţariste. Versiunea românească a cărţii sale 
s-a realizat de către Ştefan Berechet sub titlul Rusia şi 
bazinul dunărean, Iaşi, 1940.

3. Apud Ion Agrigoroaiei, Basarabia în acte 
diplomatice. 1711 – 1947, Casa Editorială Demiurg, 
Iaşi, 2012, p. 37.

4. Vezi şi Alexandru Moraru, Subteranele istoriei. 
Rolul lui Manuc-bei în vânzarea Basarabiei către 
Rusia, www.tribuna-basarabia.ro.
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Conceptul de ruptură 
de nivel ontologic 

apare clar definit în Tratatul 
de istoria religiilor, carte 
publicată de Mircea Eliade 
în anul 1949.

Acest tratat ilus trează 
modul cum o metodă 
filosofică pusă în valoare în 
acea vreme este aplicată în 
ştiinţa religiilor. Este vorba 
de metoda husserliană, 
fenomenologia. Capitolele 
majore ale cărţii sunt 

consacrate descrierii modului de revelare a sacrului 
în cadrul comunităţilor şi culturilor umane, din 
toate epocile istorice. Or, o descriere comprehensivă 
a sacrului constitue surprinderea acestui fenomen 
în esenţialitatea sa, adică tocmai ceea ce îşi impune 
metoda fenomenologică. Dar pentru a întreprinde 
un demers descriptiv, Mircea Eliade este nevoit în 
primul capitol ,,Aproximări: Structura şi morfologia 
sacrului” să-şi prepare conceptele, instrumentele 
cu care va opera în dezvoltarea simfoniei tratatului 
de istoria religiilor. De la bun început, filosoful 
şi istoricul religiilor atrage atenţia că fenomenul 
religios este definit în contextul opoziţiei dintre 
sacru şi profan. Dificultăţile intervin atunci când 
trebuie delimitată doar sfera noţiunii de sacru, dar 
nu şi în cazul definirii vieţii laice.

Ce este, aşadar, sacrul devine întrebarea 
fundamentală a lui Micea Eliade înainte de a opera 
descrierea modului de manifestare a sacrului în 
istorie.

Înainte de toate, autorul constată că hierofaniile au 
cunoscut o proiecţie mentală cvasitotală: ,,În definitiv, 
noi nu ştim dacă există ceva obiect, gest, funcţie 
fiziologică, fiinţe sau joc etc. care să nu fi fost vreodată 
transfigurat în hierofanie, undeva, în cursul istoriei 
umanităţii” (Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 30).

Apoi, el constată mai pronunţat că în cadrul 
dihotomiei sacru-profan orice aspect profan poate 
deveni hierofanie. Această virtute a unui obiect 
de a revela ,,altceva” decât pe sine are ca rezultat 
izolarea sa de lumea profană: ,,o hierofanie scrie 
Mircea Eliade presupune o alegere, o detaşare 
netă a obiectului hierofanic, în raport cu restul 
înconjurător” (p. 32).

Ruptura de nivel ontologic
în hermeneutica fenomenologică eliadescă

Ivan Ivlampie
decan, Universitatea 

„Dunărea de Jos”

În concluzie, faptul că un obiect profan revelează 
,,altceva”, trimite la ceva de dincolo de el, ridică 
întrebarea sensului acestui ,,expedient”. Cu această 
întrebare pătrundem în miezul, inima sacrului, 
în înţelegerea ,,rupturii de nivel ontologic” şi, de 
asemenea, a demersului metodologic din Tratat. Faţă 
de lucrurile profane nu putem avea decât o atitudine 
neutră din punct de vedere religios, le integrăm 
în universul lor funcţional. În schimb, un ,,obiect 
consacrat” devine kratofanie o manifestare a forţei, 
de temut, şi în acelaşi timp de venerat. Nu ne temem 
de aspectele profane ale vieţii, după cum nici nu le 
venerăm. Faţă de obiectul ,,sacru” manifestăm, însă, 
şi veneraţie şi sacrilegiu (pângărire): ,,Ceea ce este 
‹‹pângărit›› şi deci ‹‹consacrat››, se deosebeşte, ca regim 
ontologic de tot ceea ce aparţine sferei profane” (p. 33).

După Mircea Eliade, în sfera experienţei 
religioase intră hierofaniile, kratofaniile, dar şi 
obiectele pângărite.

În acest context, instrumentalizând cuvântul 
polinezian tabu, care semnifică izolare, ,,interzicere”, 
datorate primejdiei contactului cu obiectul în cauză, 
Mircea Eliade ne conduce în esenţa înţelesului 
noţiunii de sacru: ,,În general, este sau devine tabu 
orice obiect, acţiune sau persoană care posedă, 
în virtutea modului său de viaţă, sau dobândeşte 
printr-o ruptură de nivel ontologic, o forţă de natură 
mai mult sau mai puţin incertă” (pp. 33-34).

Mecanismul tabu-ului, hierofania sau kratofania 
constituie sensul rupturii de nivel ontologic: un 
lucru, vegetal, animal, o instituţie, un act etc, sunt 
extrase din regimul normal de existenţă pentru a 
deveni Hiero/Krato-fanie.

Mircea Eliade nu analizează cauzele acestui 
salt pe fiecare caz în parte, dar ne indică faptul că 
această ,,izolare”, cu sensul de a semnifica ,,altceva”, 
e răspunsul comunităţilor la faptul că lucrul rupt de 
nivelul lui ontologic a devenit kratofanic: de temut 
şi de venerat, iar spre final pângărit.

Insolitul, extraordinarul, imensitatea cosmică 
pot fi cauze care scot un lucru din registrul lui 
ontologic.

O asemenea înţelegere a dialecticii sacrului 
ca încorporare prin ruptură de nivel ontologic în 
indefinite obiecte, mituri sau simboluri îi serveşte 
lui Mircea Eliade drept instrument metodologic al 
descrierii hierofaniilor pe diferite categorii şi care 
devin capitole ale Tratatului.
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Un mare scriitor, 
un scriitor care 

se respectă – pe sine, 
dar şi obârşia etnică din 
care provine – trebuie să 
înstructureze în opera 
sa şi câte ceva din firea 
neamului din care provine 
şi pe care îl reprezintă. 
Cine, citind Tolstoi sau 
Dostoievski, nu rămâne 
surprins de imaginea 
mujicului rus, cu tec-

tonica sa vulcanică, sau cu reacţiile lui spontane 
şi imprevizibile? Cine, citind Balzac şi savuroasa 
lui comedie umană, nu-şi face o idee despre 
versatilitatea şi frivolitatea societăţii franceze, 
formată spiritual în galanteria salonului francez, cu 
regulile lui exacte şi cu haloul unei civilităţi teatrale, 
emblematice? Şi la fel putem spune despre literatura 
plăsmuită în cadrele etniei germane, britanice, sau 
din ţările Americii Latine.

Mutantis-mutandis, dac-ar fi să operăm cu 
aceleaşi criterii şi asupra literaturii româneşti, 
vom vedea că şi la noi, marii scriitori – Eminescu 
Sadoveanu, Caragiale, Rebreanu – răsfrâng în 
plăsmuirile lor cam toate caracteristicile firii 
româneşti. Nu l-am inclus în această enumerare  pe 
Creangă, pentru că ilustrul povestitor humuleştean 
este el însuşi un prototip al eposului românesc.

Dar, vorbind despre firea românească şi despre 
modul de fiinţare românesc, se poate face o paralelă 
între Eminescu şi Caragiale? De vreme ce subîntind 
aceeaşi realitate etnică, e firesc să identificăm în scrierile 
lor similitudini şi nepotriviri. Specificul românesc, 
acelaşi pentru amândoi scriitorii, este abordat nu doar 
din unghiuri diferite, dar şi cu mijloace diferite.

Să ne înţelegem. Toată filosofia românească 
este marcată de obsesia specificului românesc, dar 
fenomenul a fost investigat din două perspective 
atât de diferite că s-au coagulat deja două direcţii de 
abordare antitetice.    

Firea românească 
de la Eminescu la Caragiale

Ionel Necula
profesor, scriitor

Fiecare etnie se caracterizează printr-un buchet 
de caracteristici şi distincţii, care îl defineşte şi-i 
configurează o anumită imagine. Dar tocmai aici 
este problema. Unii au investigat – cu acribie, 
cu rigoare şi cu obstinaţie – trăsăturile negative 
din firea românească, alţii, dimpotrivă, s-au 
aplecat, cu precădere, asupra distincţiilor sale 
negative. În felul acesta, s-au configurat deja două 
coloane de gânditori. Din prima linie, să-i zicem 
a cârcotaşilor, fac parte acei gânditori care insistă 
asupra trăsăturilor negative din firea românească, 
şi includem în această grupare pe Cantemir care 
nu găsea în ansamblul firii româneşti decât omenia 
şi religiozitatea, dar şi pe Pompiliu Eliade, C. 
Rădulescu-Motru şi Cioran, iar din seria celor ce 
accentuează asupra particularităţilor pozitive îi 
putem indica pe Eminescu, Blaga şi Noica.

Nu-i greu de observat că oricât de cuprinzătoare 
ni s-ar părea această distincţie, nu cuprinde întreaga 
realitate românească. Rămân neîncadraţi, deci 
în afara dihotomiei propuse, o întreagă tipologie 
care nu se regăseşte în cele două direcţii antitetice 
propuse. Românul nu se caracterizează numai 
prin vicii şi virtuţi, el mai poate fi: hâtru, pehlivan, 
balivernic, băşcălios, pezevenchi, zeflemist – pentru 
care modalitatea ironiei, a persiflării, a satirei este 
mult mai potrivită pentru descifrarea specificului 
românesc, aşa cum s-a coagulat de la Cantemir şi 
până în zilele noastre. Logic vorbind, terţiul în cazul 
acesta nu mai este exclus, ci inclus.

Pe acest loc rămas neîmplinit de alţi scriitori, 
printre care Alecsandri cu vodevilurile sale, s-a 
pliat zeflemeaua lui Caragiale. N-a făcut teorie 
şi nici declaraţii mărturisitoare, dar imaginea 
românului, aşa cum rezultă din scrierile sale, este 
total diferită de cea asumată de Eminescu. De 
unde autorul Luceafărului furnizează o imagine 
hiperionică a românului, Caragiale îl integrează 
în tagma Miticilor şi-l plasează pe traseul dintre 
berărie şi Union. Nu ne-am propus să reiterăm 
demersul lui Laurenţiu Ulici, dar subliniem apăsat 
că imaginea eminesciană a românului, cu calităţile 
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lui admirabile, nu se regăseşte în întruchipările lui 
Caragiale. Iubesc acest popor, scria Eminescu într-o 
notaţie din vremea studiilor universitare, bun, 
blând, omenos, pe spatele căruia diplomaţii croiesc 
harte şi rezbele, zugrăvesc împărăţii despre care lui 
nici prin gând nu-i trece, iubesc acest popor, care nu 
serveşte decât de catalice tuturor acelora care geme 
sub măreţia tuturor palatelor de gheaţă ce i le aşezăm 
pe umeri. (Fragmentarium p.137). 

Conservă piesele, momentele şi schiţele lui 
Caragiale, cu Farfurizii, Brânzoveneştii şi Caţavencii 
lor, ceva din aceste caracteristici care-l încântau pe 
Eminescu? Conservă, bineînţeles, conservă mai ales 
ideea că românul serveşte de catalige tuturor celor 
ce vor să exercite actul guvernării. 
De unde Eminescu privea 
realitatea românească de jos în 
sus şi se interesa de fundamentele 
care certifică România profundă, 
esenţa ei nesupusă vremuirii 
şi determinaţiilor, Caragiale se 
interesa de manifestările ei reale, 
de hic et nuc–ul întruchipărilor 
ipostaziate şi de înfăţişările acestor 
întruchipări. Privit în esenţă, 
scos adică de sub acreala faptului 
concret şi-a împrejurărilor 
exacte, românul are, sau poate 
avea caracteristicile menţionate 
de Eminescu, dar readus într-un 
cadru de viaţă exact, sub acţiunea 
determinaţiilor inexorabile, se-
mpregnează de caracteristici 
negative, devine coţcar, versatil (cameleonic), 
impostor, pişicher, balivernic, zeflemistic şi labil, că 
e greu să-i găseşti un cadru care să-l cuprindă exact, 
fără rest şi fără restanţe neîncadrabile.

De departe, pare o ciudăţenie. Privit în abstract, în 
esenţă, în afara cauzalităţii şi a oricăror  determinaţii, 
românul optimizează un buchet de calităţi 
admirabile, care l-au şi entuziasmat pe Eminescu şi 
pe alţi analişti ai specificului românesc, dar privit 
în concret, în real, în complexul determinaţiilor 
spaţio-temporale se viciază, se degradează, iar 
calităţile se preschimbă-n defecte. 

Sigur, Caragiale nu face exegeză, nu sondează 
cu pikamerul în tectonica modului românesc 
de fiinţare şi nu face consideraţii metafizice, dar 
observă metehnele, defectele şi chiar dacă nu le 
expune într-o dioramă gravă, sobră şi chiar dacă 

nu duce totul într-o partitură disperată,  precum 
Pompiliu Eliade sau Cioran, le extrage pigmentul 
caustic şi le supune unui tratament hazos, ironic, 
zeflemitor. Dramaturgul nu face speculaţie, dar 
dispunerile sale epice sau dramatice oferă material 
concludent celor amatori de exegeze metafizice. 
Oricum, e sigur că dramaturgul a observat bine 
firea românească în manifestările ei ocazionale, c-a 
extras din aceste manifestări caracteristici tipice şi 
că românul se recunoaşte în opera şi în tipologia 
personajelor sale. 

Deşi circumscriu şi supun observaţiei aceeaşi 
realitate endemică – firea românească în manifestările 
ei ocazionale, sau în ceea ce are specific şi esenţial 

– deosebirile dintre Eminescu şi 
Caragiale sunt aşa de radicale de 
parc-ar răsfrânge realităţi etnice 
total diferite. Cel puţin la prima 
vedere, specificul românesc 
rezonat de Eminescu este, sau 
pare a fi, cu totul altul decât cel 
proiectat de Caragiale. Există 
vreo explicaţie pentru această 
înfăţişare, complet diferită, a 
specificului firii româneşti, aşa 
cum rezultă din proiecţiile celor 
doi scriitori? De când este suflet 
de român pe faţa pământului, 
spunea Eminescu într-o notaţie 
din vremea studiilor universitare, 
românul a fost mândru de a fi 
român şi chiar atunci când lumea 
îl privea cu dispreţ, el îşi cânta 
doina şi în conştiinţa puterilor pe 

care le purta în sine, privea mândru împrejurul său. 
(Opera politică. Vol. 1. Bucureşti: Cugetarea, 1941, 
p. 305).

Ce s-a întâmplat cu conştiinţa puterilor pe care le 
purta în sine firea românească, de n-o mai regăsim 
în peroraţiile Caţavencilor şi ale conului Leonida? 
Cum de s-a diluat până la dispariţie şi nu se mai 
manifestă la fel de tulburător şi în lucrările lui 
Caragiale?

Să reţinem, totuşi, că decalajul cronologic dintre 
Eminescu şi Caragiale a fost unul relativ, deci nu se 
poate invoca un decalaj de evoluţie, de etape diferite 
în degradarea firii româneşti. Deşi dramaturgul va 
supravieţui poetului cca trei decenii, cei doi au fost 
în mare parte contemporani şi şi-au paralelizat 
productiv, complementar şi o vreme chiar 
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conlucrativ vocaţia publicistică şi scriitoricească. 
Deosebirea dintre ei nu este una cronologică, ci 
provine din unghiul din care este privită realitatea 
românească şi din diferenţa de accent cu care 
operează cei doi. În timp ce Eminescu se pliază 
pe arheitatea românească şi caută fiinţa etnică în 
sâmburul ei, în esenţa de dincolo de spaţiu şi timp, 
dincolo de orice determinaţii, Caragiale îşi culege 
pretextele din manifestările concrete ale românului 
şi din reacţiile existenţei româneşti la provocările 
realului. Sămânţa din care-a răsărit acest popor, mai 
spunea Eminescu, e nobilă şi poporul nu va pieri 
decât atunci când românii vor uita nobleţea seminţiei 
lor (Opera politică. Vol. 1. Bucureşti: Cugetarea, 
1941, p.305). Regăsim această nobleţe la personajele 
lui Caragiale? Ce se întâmplă cu această nobleţe 
când purtătorul ei este transplantat dintr-un absolut 
inoxidabil în situaţii şi împrejurări concrete? O mai 
regăsim, la fel de auroral cum o certificase poetul?

Nu, n-o mai regăsim şi explicaţia e simplă. 
Personajele omului de la Haimanale sunt în general 
fiinţe obişnuite, gregare, care populează medii 
sociale periferiale şi se caracterizează printr-o 
anumită mediocritate neproductivă în plan 
comportamental. Inapţi pentru lucrul înalt şi adânc, 
Miticii lui Caragiale se împregnează de aluviunile 
contextului, a împrejurărilor, a conjuncturilor îşi 
pierd arheitatea şi devin adaptabili, facili, farsori, 
şmecheri şi şarlatani pentru a trece peste dificultăţile 
întâmpinate. În contrast cu dramaturgul, Eminescu 
punea atâta fervoare şi patimă, că-n mărinimia sa, 
nu făcea nici o economie de elogii când vorbea 
despre poporul român. Viteaz în războaie, muncitor 
şi liniştit în timp de pace, apărător de adevăr, glumeţ 
şi senin, drept şi bun la inimă ca un copil, poporul 
român nu e capabil nici de trădare, nici de infamie 
(Fragmentarium, p. 563).

Se vede bine că toate aceste calităţi nu erau 
extrase din reacţiile românului la provocările 
lumii reale, opulente şi constrângătoare, ci din 
proiectarea lui într-o ipostază arheică, absolută, 
nebântuită de precarităţile empiriei. Eminescu 
însuşi recunoaşte că referinţele sale vizează nu 
firea românească în fenomenalitatea actelor sale, 
ci fiinţa etnică în esenţa ei, proiectată adică într-
un orizont unde, vorba lui Platon, nu ajunge nici 
o săgeată din lumea reală. Altfel, sigur, admite şi el 
că integrat în lume, în vulnerabilităţile ei ipsative, 
autorul Nopţii furtunoase ar fi singurul care să 
îmbogăţească specia Rică Venturiano. Si mai spune 

ceva, tot în acel articol consacrat lui Fr. Dame: 
Dumnezeu umple lumea cu ce poate şi n-avem ceartă 
cu cerul. Dar pe terenul vieţii publice credem din 
contra că orice mediocritate trebuie descurajată din 
capul locului şi în tot felul, pentru ca nici să cuteze 
a căuta pe seama noastră, a tuturor o importanţă ce 
nu i se cuvine (Opere, vol. X, p. 217).  

De fapt, prin aceste rânduri marginale 
Eminescu indică singur liniile de distincţie ce-l 
diferenţiază de vremelnicul său coleg de la redacţia 
ziarului Timpul. Nu era nici el străin de defectele 
firii româneşti, iar articolele sale din Curierul de 
Iaşi şi din Timpul înfierează cu toată vigoarea 
sperjurul, bonjurismul, slugărnicia, ignoranţa, ba 
chiar sugerează şi o explicaţie a fenomenelor. Cel 
mai adesea sunt asociate cu ignoranţa, cu lipsa 
de cultură, cu mediocritatea (buruiana cea rea), 
goana după profituri mari şi fără muncă şi lipsa 
de merite, de calităţi a celor urcaţi în ierarhiile 
vieţii publice. Cauza proprie a relelor noastre e 
lipsa de cultură adevărată, şi sub cultura adevărată 
înţelegem pe cea productivă, spune Eminescu într-
un articol publicat în Timpul din 9 decembrie 1978 
(Opere, vol. X, p. 155). 

Mai mult, Eminescu legitimează şi tratamentul 
caragialian al metehnelor firii româneşti. În condiţiile 
când toţi oamenii sunt egali, deci toţi cată să aibă 
o egală înrâurire în viaţa statului, atunci ajungem 
(la concluzia, ad.n.) că cei mulţi cari nu-şi cunosc 
interesele, aleg pe cei ce-i amăgesc mai bine, iar aceştia  
odată (ajunşi ad.n.) sus se duşmănesc ei în de ei, se 
batjocoresc ei în de ei încât ajungem că râde om de om 
– şi dracul de toţi (Opere, vol. X, p.  169).

De toţi? Nu şi de Caragiale care a găsit şi pentru 
talpa iadului o reţetă infailibilă de neutralizare.

Oricum, în depoziţiile sale teoretice, 
diseminate izomorfic prin articolele din Timpul, 
regăsim şi câte ceva din tezele tradiţionalismului 
european, cultivat de vicontele de Bonald şi 
Joseph de Maistre. Împărtăşeşte ideea monarhului 
absolut, a regelui cu dragoste de supuşi şi toate 
valorile tradiţionale, cele verificate în timp, în 
cadrul evoluţiei generale – istoria, religia, datina 
şi tradiţia străbună, cultul muncii, cultura, 
naţionalitatea – toate trebuiesc conservate ca 
făcând parte din patrimoniul de suflet moştenit 
din moşi-strămoşi. Că tradiţionalismul său 
se conjuga cu romantismul, cu cel german, în 
special, e un alt aspect pe care nu-l dezvoltăm în 
aceste rânduri.
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Noul roman semnat 
de Dan Plăeşu, carte 

apărută la editura „Junimea”, 
Iaşi, în 2011, împleteşte şi 
despleteşte o poveste despre 
dragoste şi moarte, despre 
vinovăţie şi inocenţă, despre 
robie şi dorinţa vagă de libertate 
(cu care nu ştii totuşi ce să 
faci), despre umilinţă, răbdare, 
împăcare şi despăcare cu soarta, 
despre răzvrătirea lăuntrică 
şi despre sinele neadaptat la 
niciuna din lumile posibile. Este 
o carte „de sertar”, concepută pe 
vremea când benzina se vindea 

în bidoane de plastic (mai ţineţi minte asta?) şi publicată 
acum, când se vinde oriunde, la discreţie, dacă ai bani 
s-o cumperi... Diferenţa este enormă, vă daţi seama... 

Adrian, personajul-cheie al acestei inedite poveşti de 
viaţă, a lucrat la tineret, iar în prezentul acţiunii din carte 
este un inginer navalist competent profesional şi politic, 
om de nădejde, în plină ascensiune – pe linie sau, cum 
s-ar zice, pe val, echilibrat, serios, cu o viaţă de familie 
exemplară – însurat cu acte în regulă. Nu-şi neagă 
tinereţea – când în virtutea sarcinilor de serviciu de 
atunci, a participat la diferite acţiuni, inaugurarea unui 
furnal, de pildă, care s-a amânat după miezul nopţii; sau, 
altădată, pe câmp, la evaluarea recoltei de grâu. Acest 
personaj supus până la anihilarea propriei personalităţi, 
celor din jurul lui (părinţilor, când şi-a părăsit, la ofiţerul 
stării civile, o posibilă consoartă numai fiindcă ei nu 
au vrut-o; nevestei – o femeie cu multă personalitate 
căreia îi îndeplineşte orice dorinţă, inclusiv aceea 
de a da mită, pentru ocuparea unui post în capitală, 
încălcându-şi astfel propriile principii; şefilor, pe care îi 
ascultă disciplinat) este convins că, îndeplinindu-şi toate 
sarcinile, nu-şi face decât datoria...

Ei bine, acest personaj atât de docil, care acceptă fără 
comentarii regulile sistemului în care este angrenat, în 
momentul în care îi este ameninţată libertatea, se trezeşte. 
Sau, mă rog, deschide ochii. Priveşte în jur şi ce vede? 
Vede că toţi aracii pe care se sprijinea sunt smulşi şi îi 
fuge pământul de sub picioare. Nu mai are onoare, nu mai 
are nici dragoste, nu mai are stabilitate, nu mai are viitor. 
Nicio speranţă, de nicăieri. Vede că renunţarea la sine l-a 
dus treptat la secătuirea de sine. Şi, în sfârşit, ia o hotărâre 
înţeleaptă: pleacă. Găseşte un pretext (tot profesional) şi 
părăseşte oraşul – nu fără a păstra tot timpul legătura cu 
cei de acasă, asta din acelaşi simţ al datoriei. Nu fuge, nu 
este laş, nu pleacă pentru totdeauna, nu se eschivează, nu 
se abandonează nici măcar visului că ar putea să scape 
nepedepsit. Vrea doar să schimbe, să uite, să fie singur, să 
reflecteze în linişte, să-şi reîntâlnească sinele pierdut... Şi 
primul semn al desprinderii, chiar temporare, de vechea 
identitate este când îşi priveşte detaşat numele de pe 
tăbliţa prinsă de uşa apartamentului său. „Acela” rămâne 
acolo, pe când el...

Dan Plăeşu: Vinovatele meandre 

Peripeţiile acestui drum cu maşina proprie sunt, de 
fapt, noua sa viaţă spre care porneşte şi în care ar vrea 
să trăiască, dar nu prea ştie cum. A trăit în minciună. 
Acum întâlneşte adevărul şi nu-l recunoaşte. A crezut că 
iubeşte. Acum dă iubirea adevărată peste el – sub chipul 
autostopistei Maria, o femeie minunată, enigmatică, 
puternică – şi fuge de dragoste, ca de un nou sentiment 
străin şi neavenit. E ca-n „peştera lui Platon”: a trăit 
bine mersi în întuneric, acum iese la lumină şi lumina 
îl orbeşte.

Asemănările cu scenariul filmului „Gară pentru doi 
gară” sunt evidente, până la o limită, le recunoaşte şi 
eroul romanului, Adrian. Dar în carte vraja se sparge 
când nici nu te aştepţi, prin apariţia intempestivă a soţiei 
legitime care vrea să recupereze totul pentru ea. Realul 
năvăleşte cu brutalitate şi rupe pânza de păianjen abia 
ţesută.

Acestei realităţi Adrian nu-i poate face faţă. E ca şi 
cum ar fi trăit în imersie un timp, ar fi scos capul din apă 
un alt timp şi ar fi văzut cum se respiră, apoi ar fi fost din 
nou băgat cu capul la fund, unde fiinţa lui n-ar fi putut 
sau n-ar mai fi vrut să uzeze de branhii. 

Nu am de gând să povestesc nimic, după cum vedeţi. 
Cartea aceasta trebuie citită.

Am remarcat umorul de mare calitate al unor scene 
episodice. Ironia autorului nu are limite când este vorba 
să folosească absurdul. De altfel, lumea pe care o descrie 
este o lume în care absurdul, luat drept normal, se află la 
loc de mare cinste.

Am vorbit aici numai despre El, Adrian, personajul 
principal, dar nu pot s-o exclud pe Ea, Livia, o regizoare 
de talent, femeia din spatele lui, predestinată să conducă 
şi în viaţă, nu numai pe scenă, ea este cea care a conturat 
cel mai bine destinul acestui om până la final, i-a dat 
forţă, acolo unde el nu o avea, în bine ca şi în rău. Deşi 
răul imediat a fost generat chiar de dorinţa ei nestăpânită 
de ascensiune cu orice preţ. Ea este cea care susţine şi 
motivează conflictul cărţii până la sfârşit.

Incontestabil, „Vinovatele meandre” este o carte de 
dragoste. Este felul cum dragostea dă lumină şi sens 
unei vieţi care părea că se petrece, ireal, în spatele unei 
cortine. Este povestea unui om care a crezut şi a sperat 
că a găsit în viaţă, prin dragoste, tot ce şi-a dorit. Dar 
este şi drama unuia care, tot din dragoste, a reuşit să se 
servească greşit de sine însuşi.

Dan Plăeşu rămâne pe baricade cu opera sa. Suişul 
lui nu s-a încheiat încă, are multe cărţi care să-l ajungă 
din urmă, scrise, nescrise, publicate sau încă nu. Şi este 
capabil încă de multe surprize. Fiindcă „Vinovatele 
meandre” surprind, într-adevăr, prin nebănuită 
sensibilitate. L-am descoperit îndrăgostit de sălciile 
Dunării care plâng „cu lacrimi lungi, vegetale”, sălciile 
„atât de umane” care „plâng din dragoste pentru 
oameni”, care „stau în genunchi în fața apei şi îşi fac 
ritualul. În tăcere”. Le iubeşte şi le umanizează: „salcia 
e ca omul”...

Iar suprinderea mea cea mai mare este că, fascinat de 
Minotaur, a scris această carte ca dintr-un Labirint...

Violeta Ionescu
prozatoare, publicistă, 

ziaristă
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În existenţa fiecăruia 
dintre noi se află lecturi 

hotărâtoare. Ele ne marchează 
definitiv. Trăim şi scriem sub 
steaua lor. E greu de spus cum 
am fi fost dacă la un moment 
dat o anumită carte nu ar fi 
pus sub semnul întrebării tot 
ceea ce am crezut noi că ştim 
despre literatură. Pentru un 
astfel de şoc a fost opera scrisă 
de Aleksandr Soljeniţîn.

Soljeniţîn s-a născut pe 11 
decembrie 1918 la Kislovadsk, 

în sudul Rusiei, la poalele vârfului Elbrus, locul imaginat 
de Lermontov ca decor pentru poemul său „Un erou al 
timpului nostru”. S-a născut în familia Taisiei şi a lui Isaaki 
Soljeniţîn. În 1924 Taisia împreună cu Aleksandr  s-au 
mutat la Rostov pe Don. În 1941 a absolvit Universitatea 
de Stat – Facultatea de matematică – fizică din Rostov 
şi prin corespondenţe absolvă Institutul de Filosofie – 
Literatură şi Istorie din Moscova. Imediat după absolvire 
a fost mobilizat şi apoi trimis la şcoala de ofiţeri din 
Kostroma. În 1942 a primit gradul de locotenent şi a fost 
numit comandantul unei unităţi de cercetare.

În 1945 a fost arestat în urma interceptării 
corespondenţei pe care o purta cu prietenul său din 
copilărie K. Vietevici (pentru observaţii critice formulate 
la adresa lui Stalin, poreclit de ei „Vătaful”, şi a lui 
Lenin, numit „Vovka” şi condamnat la 8 ani de lagăr de 
reeducare prin muncă. După ispăşirea pedepsei, în 1952 
A. Soljeniţîn a fost exilat în Kazahstan, fiind reabilitat 
abia în 1956, când se va stabili în Riazan. 

În 1959, în doar trei săptămâni, a scris povestirea „O 
zi din viaţa lui Ivan Denisovici”, care va fi publicată, cu 
aprobarea lui N. Hruşciov, abia în 1962, făcând în scurt 
timp înconjurul lumii.

Din anul 1957 lucrează la romanul „În primul cerc”, 
scrie poezii şi poeme în proză intitulate „Liniaturi”, 
povestiri, piese şi scenarii, lucrează concomitent la 
romanele „Arhipelagul GULAG” şi „Roata roşie”. În 1956 
îi apare romanul „Pavilionul canceroşilor” – este cea de 
a doua carte (după „O zi din viaţa lui Ivan Denisovici”), 
publicată în Rusia, celelalte vor vedea lumina tiparului 
în străinătate („În primul cerc”, „Arhipelagul”, „August 
1914” etc.). Deşi netipărite în ţară, scrierile lui Soljeniţîn 
au circulat dactilografiate, xerografiate sau copiate chiar 
de mână.

În 1976 A. Soljeniţîn s-a adresat cu o scrisoare 
deschisă delegaţiilor Congresului Scriitorilor din URSS, 
demascând cenzura, fapt ce a dus la excluderea lui, în 
1969, din Uniunea Scriitorilor.

La propunerea lui FranÇois Mauriac, în 1970 i se 
decernează Premiul Nobel pentru literatură, dar refuză 
să meargă la Stockholm să-l primească, de teamă că nu 
va mai fi primit în ţară.

În 1973 la Paris a apărut primul volum din 
„Arhipelagul GULAG”. În 1974 a fost arestat din nou şi 
trimis la închisoare, ridicându-i-se cetăţenia sovietică şi 

Aleksandr Soljeniţîn
şi cenzura comunistă

Ermil Achim
profesor

fiind apoi expulzat din ţară. Se stabileşte împreună cu 
familia în Elveţia, apoi din 1976 în Vermont (SUA).

În revista „Secolul XX şi lumea” a fost publicat, în 
1989, articolul „Să nu trăim în minciună”.

În 1990 printr-un decret prezidenţial al preşedintelui 
M. Gorbaciov, lui Soljeniţîn şi soţiei sale li se redă cetăţenia 
sovietică şi apare articolul „Cum să reorganizăm Rusia”.

În 1994 A. Soljeniţîn, la venirea în ţară, a călătorit 
prin Rusia, oprindu-se la Vladivostok şi Magadam, cu 
destinaţia Moskova. În 1994, pe 28 octombrie a rostit un 
discurs în Duma de Stat. Este anul când îi apare studiul 
„Chestiunea rusă la sfârşit de secol XX”. În anul 1997 a 
fost ales membru al Academiei de Ştiinţe din Rusia. Din 
anul 1998, în Rusia se acordă anual Premiul Soljeniţîn 
în valoare de 25000 dolari SUA, oferit de fundaţia 
scriitorului. Pe 3 august 2008 Soljeniţîn moare.

În România, primele referiri la A. Soljeniţîn şi la operele 
sale au apărut în anul 1968 în cartea Tatianei Niculescu 
„Prozatori sovietici contemporani” în care autoarea îl 
menţiona pe Soljeniţîn printre scriitorii anilor 1960, care 
resping orice compromis pentru relatarea adevărului. În 
ceea ce priveşte tălmăcirile româneşti ale povestirii „O zi 
din viaţa lui Ivan Denisovici”, acestea circulau încă din 
anii 1962-1963, dar nu într-o ediţie tipărită.

Revoluţia din decembrie 1989 a făcut posibilă şi 
apariţia unor prezentări mai ample despre viaţa şi opera 
lui A. Soljeniţîn, cunoscut până atunci în România doar 
în cercuri restrânse. La începutul anului 1990 au fost 
publicate fragmente din opera scriitorului în mai multe 
reviste şi ziare din ţară: „Timpul” din Iaşi, „Orizont” din 
Timişoara, „Argeş” din Piteşti, săptămânalul „Adevărul 
literar şi artistic”. Prima versiune românească a unei cărţi 
de Soljeniţîn a fost „O zi din viaţa lui Ivan Denisovici”, 
apărută în traducerea lui Sergiu Adam şi Tiberiu Ionescu.

„În sfârşit avem în limba română marea carte, care 
a explodat ca o bombă atomică a construcţiei morale şi 
civile cu efect planetar” - scria Al. Paleologu în 1997 în 
postfaţa traducerii cărţii „Arhipelagul GULAG”, traducere 
făcută de N. Iliescu şi Ion Covaci. Tot în anul 1997 apare 
traducerea romanului „Pavilionul canceroşilor” realizată 
de Maria Dinescu şi Eugen Uricariu.

În „Adevărul literar şi artistic” din 28 iunie 1998 este 
semnalată apariţia în Rusia a cărţii „Rusia pe marginea 
prăpastiei”, iar în „Aldine” din 1 august 1998 este publicat 
un fragment din cartea „Rusia sub avalanşă” tradusă de 
Lidia Caraciuc.

Editura „Humanitas” din Bucureşti a pus la dispoziţia 
cititorului român trei cărţi ale lui Soljeniţîn: în anul 2000 
cea de a doua versiune românească a povestirii „O zi din 
Viaţa lui Ivan Denisovici” şi „Rusia sub avalanşă” traduse 
de Inna Cristea, iar în 2002 lucrarea memorialistică 
„Viţelul şi stejarul” tradusă de Maria şi Ion Nastasia. În 
„Adevărul” din 17 septembrie 2002, Ion Ianoşi semnalează 
apariţia la Moscova a cărţii lui Soljeniţîn „Două sute de 
ani împreună”, iar Gheorghe Barbă, în săptămânalul 
„Luceafărul” nr. 15 şi 16 din 2002, face o prezentare a cărţii 
şi traduce interviul oferit de Soljeniţîn despre această carte 
redactorului şef al săptămânalului „Moskovskie novosti” 
Victor Luşak în nr. 25 din 19-20 iunie 2002.
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La numai câteva sute 
de kilometri de 

Galaţi, se află cel mai mare 
muzeu de artă umoristică 
din lume. Este un avantaj 
pentru noi, creatorii din 
România, pe care l-am 
folosit din plin de-a lungul 
anilor. Mai mulţi autori 
români au fost acolo şi 
au susţinut reprezentaţii 
artistice. Îi amin-
tesc aici pe Ion 

Barbu din Petrila, cunoscutul caricaturist 
de la ziarul „Ziua“ şi „Academia Caţa-
vencu“ şi pe Cristian Topan, Preşedintele 
Uniunii Caricaturiştilor din România, 
cunoscut autor de caricatură de presă. 
Eu am avut privilegiul de a merge la 
Gabrovo de trei ori, pentru prima dată 
în calitate de câştigător al unui premiu 
la Bienala Artei Satirice şi Umorului în 
1997. Dar cea mai importantă deplasare 
am făcut-o în anul 2004, când am reuşit 
să ocup cu lucrările mele şi lucrări din 
Colecţie un etaj al clădirii. 
A fost o lungă dispunere 
de lucrări originale apar-
ţinând artiştilor: Grebu, 
Marcu, Crăiţă, Covaci, 
Vlahi, Chiril, Botezatu, 
Porumbiţă, Lengher, Alex, 
Ignat, Furnea, Baciu, Pim, 
Dragoş, Ciosu, Turculeţ, 
Pena, Pavel, Leonte, Rusu. A 
mai fost o mini-expoziţie de 
afişe realizate la festivaluri şi 
expoziţii personale, precum 
şi exemplare ale multor 
reviste de umor româneşti 
din trecut până în prezent. 
Eu am avut privilegiul de a 

Florian Doru
Crihană
caricaturist

20 de ani de călătorii în lumea artei satirice europene
Episodul Casa Umorului şi Satirei Gabrovo

prezenta o expoziţie personală. Casa Umorului este 
realizată într-o fostă sală de sport şi ne putem imagina 
uşor cât este de încăpătoare. În 1997,  am avut cea 
mai mare şi complexă expoziţie românească de 
satiră dispusă vreodată în străinătate. La deschidere, 
a participat şi un reprezentant al Ambasadei 
României la Sofia. Aş dori să remarc relaţia specială 
de prietenie pe care oamenii de acolo, în special 
doamna directoare Tatyana Tsankova, o au cu 
artiştii români. Ei sunt mereu atenţi la fenomenul 
cultural românesc. De la înfiinţarea muzeului, acum 

40 de ani, autorii români 
au fost mereu onoraţi în 
evenimente. I-am găsit 
în cataloage vechi la loc 
de cinste pe Constantin 
Ciosu şi pe Nicolae 
Claudiu. Aceştia erau cu 
30 de ani în urmă deja 
între artiştii care au adus 
contribuţii importante la 
fenomenul caricaturii mo-
derne contemporane.  
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Caracteristicile infracţiunilor de fals

Infracţiunile de fals, 
privite în general, se 

referă la o deformare, o 
denaturare a unei realităţi. 

Prin „fals”, în sens larg, 
înţelegem orice alterare a 
adevărului, iar aceste fapte 
de alterare sunt dintre cele 
mai numeroase şi cele mai 
variate. Legiuitorul a înţeles 
să incrimineze acele fapte 
antisociale care aduc atingere 
valorilor ocrotite de lege, fapte 
care prezintă gradul de pericol 
social al unei infracţiuni, iar 
în funcţie de aceste criterii 

legiuitorul a dozat şi limitele pedepselor aplicate, ca urmare 
a nerespectării de către cetăţeni a unei conduite normale 
de convieţuire socială. Din punct de vedere al valorilor 
sociale ocrotite de lege, unele dintre faptele de fals au fost 
incluse în categoria de infracţiuni contra patrimoniului 
(înşelăciunea) sau în categoria infracţiunilor contra 
persoanei (calomnia, seducţia), altele în categoria 
infracţiunilor care împiedică înfăptuirea justiţiei 
(denunţarea calomnioasă, mărturia mincinoasă) sau în 
categoria infracţiunilor care privesc anumite activităţi 
economice (înşelăciunea la măsurătoare, înşelăciunea cu 
privire la calitatea mărfurilor).

Sub denumirea generică de fals, legiuitorul a creat 
în cuprinsul Codului penal o categorie distinctă de 
infracţiuni care se manifestă printr-o alterare a adevărului 
cu privire la anumite valori sociale protejate de lege: 
emisiuni monetare, timbre sau alte valori, instrumente 
de autentificare sau de marcare, înscrisuri care au ca scop 
constatarea şi dovedirea adevărului, indiferent dacă aceste 
înscrisuri sunt autentice sau sub semnătură privată.

De-a lungul timpului, acest gen de infracţiuni a 
cunoscut o evoluţie sinuoasă: în antichitate şi evul mediu 
era suficient ca o anumită persoană cu o poziţie însemnată 
în societate să facă o afirmaţie de fals împotriva unei alte 
persoane, afirmaţie care nu era necesar şi suficient să fie 
probată, întrucât „nu se punea la îndoială” credibilitatea 
celor afirmate. Poziţia de forţă manifestată de cel care 
afirma săvârşirea unei infracţiuni de fals era dintre 
cele mai diverse: magistratul în perioada Romei antice, 
preotul în perioada medievală, mai ales a inchiziţiei etc. 
Odată cu evoluţia tehnico-ştiinţifică a societăţii, acest 
gen de infracţiuni a fost combătut de ceea ce specialiştii 
numesc dovada contrarie.

Azi constatăm că acest gen de infracţiuni este dedicat, 
în special, unor anumite categorii sociale: a semenilor 
noştri care au urmat cursurile mai multor instituţii de 
învăţământ. Această categorie de infractori şcoliţi se 
deosebeşte clar de cea a infractorilor neşcoliţi prin faptul 
că primii, din punct de vedere psihologic, se caracterizează 
prin perspicacitate, imaginaţie, viclenie, perfidie, ipocrizie, 
aspecte care îi conferă o inteligenţă delictuală. 

În anul 1939 criminologul american Edwin 
Sutherland atribuie acestei categorii de infractori 

denumirea de „criminalitatea gulerelor albe”. Potrivit 
studiilor autorului, această categorie de infractori este 
alcătuită din persoane respectabile, cu statut social înalt. 
Infractorul îşi alege victima cu mare atenţie, efectuând 
studii amănunţite şi notându-şi toate particularităţile 
din activitatea victimei. Relaţiile sociale care se bazează 
pe încredere sunt grav vătămate în acest sens, iar 
primele victime sunt persoane juridice, întrucât ele dau 
populaţiei o garanţie a valorilor sociale; ca exemplu ne 
referim la infracţiuni de falsificare de monedă, timbre 
sau alte valori, bilete de transport, acte oficiale etc.

Tarele epocii închinate Zeului BAN, coroborate cu 
frustrarea unuia sau a mai multor angajaţi ai unei instituţii 
prin alocarea unei retribuţii mai puţin avantajoase, 
condiţiile economico-sociale care impun anumite privaţiuni 
financiare, precum şi sistemul de încredere pe care îl 
manifestă societatea ca urmare a garanţiei corectitudinii 
actelor oficiale emise în timp de instituţia în sine, creează 
premisele unei propice cariere infracţionale.

În acest caz, prin alterarea conţinutului unor 
înscrisuri oficiale care produc anumite consecinţe 
juridice (alterarea înscrisului fiind totală sau parţială), 
infractorul urmăreşte o creştere a patrimoniului său 
prin diminuarea patrimoniului instituţiei respective, 
patrimoniu care este constituit din fonduri publice. 
Falsificarea înscrisurilor oficiale, privită ca modus 
opperandi, este mijlocul (scopul) prin care individul sau 
indivizii îşi duc la îndeplinire „planul de compensare” 
al privaţiunilor financiare, „plan” care atestă o profundă 
frustrare socială şi o inadaptare la cerinţele comunităţii 
cu privire la o dezvoltare normală a relaţiilor sociale. 
În această situaţie putem discuta despre o singură 
persoană care îşi planifică întreaga activitate cu o 
precizie demnă de invidiat, sau despre un grup de 
persoane (participaţia penală fiind posibilă sub forma 
coautoratului, a instigării sau complicităţii), grup în 
care una dintre ele este „creierul”, calculând cu precizie 
de ceas elveţian orice activitate a grupului, precum şi a 
fiecărui membru din grup, stabilind cât se poate de clar 
ce activităţi efectuează fiecare membru al grupului, dar 
şi activităţile conjugate.

 „Creierul” grupului privit separat este un geniu în 
activitatea sa care însă îşi manifestă întreaga inteligenţă 
în scop distructiv al relaţiilor sociale, destabilizând 
factorul de încredere socială.

Latura subiectivă a acestui gen de infracţiuni este dată 
de atitudinea autorului (autorilor), prin aceea că faptele 
se săvârşesc numai cu intenţie directă sau indirectă, iar 
activitatea infracţională este susceptibilă de desfăşurare 
în timp. Actele premergătoare de procurare de date şi 
informaţii necesare săvârşirii actelor materiale îmbracă 
forma tentativei care este sancţionată de lege.

Cunoaşterea acestui gen de acţiuni şi manifestări, fie 
sub aspect general, fie sub aspect particular-profesional, 
constituie un mijloc de combatere şi de descurajare a 
acestui flagel social, tocmai pentru ca relaţiile sociale 
bazate pe încredere şi respect să îşi continue traseul de 
normalitate, iar aceste fapte să nu constituie un modus 
vivendi, ci să fie fapte cu caracter izolat.

Laurenţiu Onosă
avocat, Baroul Galați
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Grav şi condescendent, 
boierul Costache 

Negre (după numele cel întâiu 
din familie) pri/veghează 
la pogoanele de învăţătură 
rânduite în spatele său de 
statuie. Pe averea, împrăştiată 
cu frenezie în celălalt mileniu, 
gălăţenii au durat, într-un 
timp incredibil de scurt, 
şcoală de învăţători, spre 
îndestularea, cu prioritate, a 
satelor moldoveneşti. 2012 
ne invită la o dublă lectură pe 
blazonul său: 200 de ani de 
trecere prin istoria modernă a 

feciorului agăi Petrache Negre şi al Smarandei Donici, 
dumnealui boierul Costache Negri, precum şi 135 de ani 
de existenţă a Colegiului Naţional, purtând numele celui 
pomenit anterior. Să facem loc câtorva notaţii aniversare.

Niciunde nu există contabilizat cu fermitate 
numărul absolvenţilor de la Şcoala Normală, învăţători 
şi educatoare, oameni conduşi spre toate satele, toate 
formele de instrucţie ale ţării. Garantat este că, ajunşi 
acolo unde nici gândul nu se simte în siguranţă, 
absolvenţii Pedagogicului şi-au imaginat că şi-au 
luat modelele de pe strada Brăilei şi au reconfigurat 
dimensiunile instituţiei de unde au plecat, deschizând 
o şcoală, întregind efectivul unei 
clase,pregătind unui tânăr aripile 
pentru un zbor propriu. Aşezate în 
timp, generaţiile au vorbit despre 
străluciţii lor dascăli, anulând 
ceea ce este vremelnic şi lesne 
de uitat în slăbiciunile omeneşti. 
Ranchiuna şi desconsiderarea 
s-au puit mult mai târziu decât 
au trăit acei oameni. Bine 
conturate,încastrate în duritatea 
betonului, două litere, IS. Încerc 
să decriptez, dar nu găsesc vreun 
sens coerent. Mă ajută un coleg 
din şcoală, cam de vârsta şcolii(!): Învăţământ Sătesc. 
S-au fost modelate simbolurile la începutul veacului 
trecut. Cum, în ce termeni sau simboluri gândeşte 
prezentul la lumea satului contemporan ?

Am răsfoit confesiuni, judecăţi, însăilări de memorii, 
venite, fireşte, din trecut. Toate s-adună sub acelaşi 
stindard: sărăcia generalizată, lipsurile inimaginabile, 
neajunsurile materiale incalculabile. Oameni maturi, 
aşezaţi temeinic în şaua vieţii nu pot uita dimineţile 
colorate în magiunul sălciu, mesele de prânz primejdios 
de sintetice; din cină răzbate aroma vreunui ceai 
contrafăcut să ajungă şi pentru a doua cană (în cazul 
celor cutezători). Povesteşte cineva - fără să acuze, căci 
timpul s-a dovedit iertător –alcătuirea unui meniu pe 
vreme de criză: carne de oaie sleită (liceul avea fermă 

Colegiul Naţional „C. Negri” - 135 de ani

Vasile Leonte
profesor

proprie, susţinută de domnii viitori învăţători), înecată 
în seu consistent, însoţită de prune dulci uscate în podul 
şcoalei şi păzită de un dumicat imens de mămăligă 
rece. Puterea de a reacţiona este minimă în asemenea 
circumstanţe fiindcă de acasă scrisorile rare, scoase din 
creionul chimic, anunţă lipsuri şi mai mari pe acolo prin 
fundul judeţului/regiunii.

Pedagogi capabili să înfrunte orice ierarhie, 
primejduindu-şi în chipul acesta liniştea lăuntrică, luau 
apărarea fiilor de ţărani, a copiilor nevoiaşi care, pentru 
greşeli de iertat ale vârstei sau pentru imaginare pricini, 
puteau fi exmatriculaţi de onoratul corp profesoral 
între două sunări ale clopotului. Citesc cu îndârjire un 
soi de gând poetic al unei Doamne Profesoare care se 
fixase în memoria tinerilor, în viaţă fiind şi le promitea 
ajutorul şi de dincolo de existenţa terestră. Dacă cineva 
îmi dezaprobă gestul de a perpetua gândul Doamnei 
Profesoare înseamnă că viaţa aceluia i-a fost excelent 
de senină (poate leşioasă) şi n-a avut nicicând trebuinţa 
unui braţ ferm. Citez fragmentar şi mă înfior la ideea 
că frânturi de mesaj mi s-ar putea adresa şi mie: „La 
început de fiecare an / Pasul meu greoi / Alături de voi 
/ De tinereţea voastră//Se făcea mai uşor / Ca frunza 
de castan / Ruginind la fereastră.(…) / Acum mă aflu 
tot de voi aproape / Dar sunt numai un abur peste ape 
/ Nu-i nimeni să mă audă, să mă vadă, / N-aveţi din 
parte-mi cât de cât un semn…/ Şi tare-aş vrea din nou să 
vă îndemn //Să puneţi pomi în fiece livadă”. Semnatara 

se numea Nicolina Mereuţă, 
profesor pensionar, iar frunţile 
luminate de prezenţa dumisale 
vor tresălta, îmi place să cred.

De la 14-16 ani bătăturile 
crescute în palmă se memorează 
mai uşor şi atârnă mai greu pe 
creier. N-am stat de vorbă cu 
cineva care să ponegrească munca, 
sensul ei formativ, finalitatea ei 
socială. Transcriu gânduri care ar 
putea fi şi ale mele, căci şi eu vin 
din alt secol: „Pe vremea aceea nu 
existau activităţi extracurriculare 

în calendarul fiecărui colectiv - ele veneau din suflet. 
Astăzi există hârtii cu care vrem să demonstrăm că ele 
se fac… Activităţile obşteşti? Pe vremea aceea, 1972-
1977, ştiam să trasăm poteci prin zăpadă până la Casa 
Sindicatelor; am împădurit cu puieţi toată coasta de la 
Turnul de televiziune. Participam la practica agricolă: cu 
un colţ de pâine, cu gem ori pate, cu apa clocotită din 
cisterne. Se mai răsturnau remorcile cu noi prin râpile 
judeţului. Ni se părea minunat: sortam cartofi, scoteam 
sfecla, culegeam porumb, eram frânţi de oboseală, arşi de 
soare, flămânzi, murdari de colbul câmpului, dar fericiţi 
că veneam în slujba comunităţii. Aşa înţelegeam ceea ce 
ni se spunea public „Poţi să condamni asemenea oameni 
că au încă memoria propriilor fapte? Ce vor „raporta” 
tinerii de astăzi? 

Gânduri la aniversare
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Pentru Şcoala Gimnazială 
Nr. 28 „Mihai Eminescu” 

din Galaţi, anul care vine, anul 
2013, va fi un an jubiliar. La 15 
septembrie se vor împlini 50 de 
ani de existenţă.

Rezultatele frumoase, re-
marcabile, obţinute de-a lungul 
timpului prin elevii şi cadrele 
didactice din fiecare generaţie, au 
ridicat şcoala la rang de prestigiu 
în planul învăţământului gălăţean.

Biblioteca este un partener de 
bază  în înfăptuirea procesului de 
învăţământ educativ.

Încă de la deschidere, din anul 
1963,  Şcoala 28 a beneficiat de 
existenţa bibliotecii. De atunci, 

mulţi paşi de cititori i-au trecut pragul, satisfăcându-şi nevoia 
de informare, documentare sau de lectură de plăcere. Mulţi 
ani însă, aceasta a fost lipsită de un spaţiu corespunzător.

În anul 2008, biblioteca a renăscut odată cu şcoala care a 
trecut printr-un  amplu proces de amenajare şi modernizare.

Primind un alt spaţiu, mai larg, mai potrivit, dotat cu 
mobilier nou şi frumos, ea şi-a reintrat în drepturile unei 
adevărate biblioteci şcolare.

An de an, fondul de carte a fost dezvoltat prin achiziţii noi 
sau prin primirea unor donaţii, ajungând în prezent la 14.500 
de unităţi de bibliotecă, cărţi şi CD uri. Acestea sunt distribuite 
în cele două încăperi: sala de împrumut, unde cititorii au acces 
liber la raft şi sala destinată depozitului.

Prima încăpere oferă utilizatorilor săi şi un spaţiu cu 30 de 
locuri, special amenajat pentru lectura la sală.

Dispunerea conform Clasificării Zecimale Universale, 
favorizează orientarea în spaţiul bibliotecii, uşurând regăsirea 
cărţilor în funcţie de domeniul aparţinător.

Un alt element de informare şi orientare a cititorului asupra 
fondului de carte existent, este aşezarea în ordine alfabetică în 
cadrul fiecărui domeniu în parte.

Cărţile de poveşti, basme şi diversele enciclopedii frumos 
ilustrate, constituie una din strategiile de atragere la bibliotecă 
şi de cultivare a bunului obicei al lecturii, încă de la cele mai 
mici vârste, ale şcolăreilor de clasa I.

Pentru  micii cititori, biblioteca a iniţiat în colaborare cu 
învăţătorii, Proiectul PRIMII PAŞI ÎN LECTURĂ. Aceştia 
asaltează zilnic biblioteca, spaţiul ei devenind neîncăpător de 
multe ori.

Graţie unui management de calitate şi a interesului 
permanent şi deosebit al doamnei director, prof. Camelia 
Bucşă, biblioteca dispune de o dotare tehnică de ultimă 
generaţie: videoproiector, calculator conectat la reţea de 
internet, o tablă interactivă, imprimantă, ceea ce dezvoltă 
posibilităţile şi calitatea actului educativ, atât pentru elevi cât 
şi pentru cadrele didactice ale şcolii.

Funcţionând zilnic conform unui program bine stabilit, 
activitatea bibliotecii nu se rezumă numai la împrumutul la 
domiciliu şi la sala de lectură.

Profesionalismul unui bibliotecar şcolar trebuie să 
cuprindă multă inventivitate şi creativitate pentru a-i face pe 
elevi să îndrăgească lectura, să o descopere, să o valorifice.

De aceea, în planificarea anuală sunt cuprinse multe 
activităţi cu teme diferite de interes, în realizarea cărora 
sunt implicate atât cadrele didactice, cât şi copiii, dar şi 
invitaţi deosebiţi în persoana unor scriitori gălăţeni şi nu 
numai.

Biblioteca Şcolii Gimnaziale Nr. 28 
„Mihai Eminescu”, la ceas aniversar

Victorița Tănase
bibliotecar,

Şc. Gimnazială nr. 28

În biblioteca şcolii copiii vin cu plăcere găsind în 
permanenţă o ambianţă plăcută şi posibilitatea de a discuta 
despre lecturile preferate sau despre noi lecturi potrivite 
vârstei. Permanent fondul de carte este promovat prin 
realizarea unor expoziţii omagiale sau evocatoare pentru 
anumite evenimente. Având în prim plan cartea, urmărind 
calendarul aniversar, biblioteca este iniţiatoarea unor activităţi 
prin care  sunt promovaţi marii scriitori ai literaturii române şi 
ai literaturii universale, cititorii având prilejul să se remarce în 
concursuri de recitări sau de recunoaştere a operelor literare.

În intenţia de a deschide cât mai mult orizontul cunoaşterii 
şi al valorificării potenţialului elevilor şcolii noastre, biblioteca, 
implicit şcoala, au dezvoltat diferite proiecte şi  parteneriate cu 
alte instituţii şcolare, dar şi cu  instituţii de cultură gălăţene.

Printre acestea din urmă se numără Teatrul Dramatic 
„Fani Tardini” , Teatrul Muzical „Nae Leonard”  şi Biblioteca 
Publică Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi.

Despre relaţia cu Biblioteca „V.A.Urechia” putem spune că 
este una de colaborare permanentă care ne onorează şi care 
generează un aport de experienţă şi profesionalism aparte. 
Astfel, am devenit parteneri permanenţi în Proiectul” Să ne 
întoarcem la lectură”, iniţiat de dna Sava Târâlă Maricica, 
şefa Secţiei de Copii, în cadrul Festivalului Naţional de Carte 
„Axis Libri”, organizat anual de Biblioteca Publică Judeţeană. 
Feed-backul copiilor la această activitate s-a manifestat prin 
dorinţa de a continua campania de lectură şi în timpul vacanţei 
de vară. Aşa s-a constituit „Clubul curioşilor”, club de vară, 
care a devenit deja tradiţional la Biblioteca „V.A. Urechia”, dar 
şi pentru şcoala noastră. Parteneriatul nostru se regăseşte şi 
în Proiectul Educaţional Interjudeţean „Lecturiada Cuvinte 
împărtăşite. Basmul Arhetipul fiinţei”, proiect iniţiat de Şcoala 
Gimnazială Nr. 28 „Mihai Eminescu” prin intermediul 
bibliotecii. Etapa finală de evaluare a acestui proiect va fi 
susţinută în cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia”.

Biblioteca şcolii acordă o atenţie deosebită activităţilor 
dedicate anual poetului Mihai Eminescu , organizate în şcoală  
şi de  Biblioteca Publică Judeţeană.

Astfel, anul acesta şcolar, în ziua de 16 octombrie 2011, am fost 
prezenţi la unicul eveniment prin care s-a sărbătorit împlinirea a 
100 de ani de la dezvelirea statuii marelui poet naţional, situată 
în parcul care-i poartă numele. Tot cu această ocazie, elevii s-au 
bucurat de prilejul de a vedea ineditele expoziţii de medalistică şi 
de a participa la lansările de carte organizate.

Relaţia cu  instituţia bibliotecii publice prilejuieşte elevilor, 
cadrelor didactice şi bibliotecarului şcolii, participarea la 
diferitele lansări de carte din cadrul Salonului Literar „Axis 
Libri”, păşind astfel pe tărâmul literaturii contemporane,  
cunoscându-i autorii şi alte personalităţi de marcă din lumea 
culturii. Aş menţiona aici câteva dintre numele cadrelor 
didactice prezente la aceste activităţi: înv. Stan Andrei, prof. 
dr. Gabriela Ciubotaru, prof. Stana Costianu.

Ca bibliotecar, despre prezenţa la activităţile Salonului 
„Axis Libri”, pot spune că reprezintă o importantă experienţă 
profesională şi un prilej chiar, de dezvoltare a unor relaţii 
cu diferite personalităţi, pentru bibliotecă şi implicit pentru 
şcoală. 

Mai mult decât atât, relaţia cu Biblioteca „V.A. Urechia”, 
reprezintă o importantă posibilitate de a cunoaşte noutăţile 
în plan biblioteconomic care ţin de aspectul dezvoltării, 
modernizării şi alinierii la conduita marilor biblioteci, 
a bibliotecarilor profesionişti, dar şi la noile cerinţe ale 
utilizatorilor şi la modalităţile de satisfacere a acestora.

 Biblioteca s-a născut odată cu cartea. De aceea sufletul 
unei biblioteci îl constituie cartea şi va dăinui veşnic, indiferent 
de evoluţia tehnicii.
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94 de ani de la Unirea Basarabiei cu România
1918-2012

Marţi, 27 martie a.c., 
volumul „Istoria Ba-

sarabiei. Note de curs” de Ştefan 
Purici – profesor universitar 
dr. la Facultatea de Istorie a 
Universităţii „Ştefan cel Mare” 
din Suceava, a fost lansat la 
Galaţi în Sala „Mihai Eminescu” 
a Bibliotecii „V.A. Urechia, 
de către Institutul „Eudoxiu 
Humuzachi” pentru „Românii 
de Pretutindeni” al cărui 
director este domnul Cristinel 
Dumitru, în parteneriat cu 
Clubul Studenţilor Basarabeni 
şi Bucovineni „Ştefan cel 
Mare şi Sfânt” din cadrul Ligii 
Studenţilor din Universitatea 

„Dunărea de Jos”. 
În fiecare an, la 27 martie, românii, toţi românii, de pe 

ambele maluri ale Prutului sărbătoresc unirea Basa rabiei 
cu România, reprezentând 
poate cea mai sensibilă 
sărbătoare din istoria 
Basarabiei. Anul acesta  se 
împlinesc 94 de ani de la 
unirea Basarabiei cu Patria 
mamă, România, Basarabia 
fiind prima provincie care 
s-a reîntregit în hotarele 
româneşti. Unirea a survenit 
pe fondul dezmembrării 
Imperiului Rus, odată cu 
proclamarea principiului 
autodeterminării, până la 
despărţirea de imperiul 
multinaţional în care 
provincia românească a fost 
înglobată forţat în 1812.

La 27 martie 1918, 
Sfatul Ţării, care cuprindea reprezentanţi ai tuturor 
naţionalităţilor, a votat în favoarea Unirii Republicii 
Democratice Moldoveneşti (Basarabiei) cu România, 
declarând: Republica Democratică Moldovenească 
(Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, 
Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia 
acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii Moldove, 
în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza 
principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta 

lor de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama 
ei România.

Acest eveniment măreţ înscris în istoria României, 
l-a făcut pe Regele Ferdinand să-l aprecieze ca pe „un 
vis frumos” ce s-a îndeplinit. Acest precedent fericit al 
istoriei noastre a favorizat procesul lărgirii graniţelor 
României, aşa că la 28 noiembrie 1918, Congresul 
General al Bucovinei a hotărât unirea cu România.

După o lungă şi complicată tergiversare, unirea 
Basarabiei cu România a fost recunoscută de jure 
prin Tratatul semnat la Paris, în octombrie 1920, 
între Franţa, Marea Britanie, Italia şi Japonia pe de o 
parte şi România, pe de altă parte. Acordul stipula, în 
primul articol, că „Înaltele Părţi Contractante declară 
că recunosc suveranitatea României asupra teritoriului 
Basarabiei, cuprins între frontiera actuală a României, 
Marea Neagră, cursul Nistrului de la gura sa până la 
punctul unde este tăiat de vechiul hotar dintre Bucovina 
şi Basarabia, şi acest vechi hotar”. 

Pentru a comemora acest eveniment, Biblioteca 
„V.A. Urechia” a mai organizat, în aceeaşi zi, în 

colaborare cu Clubul studenţilor Basarabeni şi 
Bucovineni „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din cadrul 
Ligii studenţilor din Galaţi de la Universitatea 
„Dunărea de Jos” mai multe manifestări culturale 
dedicate marelui eveniment istoric. 

La eveniment au mai participat alături de 
organizatori şi invitaţii speciali, precum, doamna 
Genţiana Şerbu, consulul general al misiunii 
României la Cahul şi primarii de pe ambele maluri 
ale Prutului. Lansarea volumului menţionat a făcut 

parte din programul 
F e s t i v a l u l u i 
studenţesc „Zilele 
Basarabiei”, ediţia a 
XI-a, desfăşurat la 
Galaţi, în perioada 
21-29 martie a.c. 
Scopul declarat al 
activităţilor din 
program a fost 
acela de a cultiva 
în rândul tinerilor 
gălăţeni spiritul de 
unitate naţională 
din perspectiva 
evenimentelor din 
martie 1918.

Dafinoiu Spiridon
şef serviciu Resurse 
umane, asistenţă de 

specialitate, organizarea 
muncii, Biblioteca 

„V.A. Urechia”
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Lucrarea domnului prof. 
univ. dr. Ştefan Purici 

apărută sub egida Institutului 
„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 
Românii de Pretutindeni, este 
concepută ca o prezentate sistemică 
a istoriei Basarabiei din perioada 
războiului ruso-turc (1806-1812) 
până la Marea Unire din 1918. 

Cartea este structurată în 
paisprezece capitole, fiecare tra-
tează aspectele politice, sociale, 
administrative şi culturale cele 
mai importante şi relevante ale 
unui secol şi mai bine de istorie.

În primul capitol al lucrării autorul prezintă 
evenimentele principale care au dus la anexarea 
teritoriului dintre Prut şi Nistru, Imperiului Rus şi 
atitudinea românilor faţă de acest rapt teritorial. 

Pentru o anumită perioadă de timp vechile drepturi şi 
privilegii ale populaţiei au fost conservate cu scopul de a 
calma spiritele locale şi de a evita o opoziţie deschisă faţă 
de integrarea provinciei în cadrul Rusiei. S-a menţinut 
în linii mari vechea organizare teritorială. Această etapă 
de început din istoria provinciei ia sfârşit la începutul 
domniei ţarului Nicolae I, în 1928, când autonomia 
provinciei este anulată.

Capitole substanţiale sunt dedicate evoluţiei etno-
demografice şi sociale, evoluţiei economice şi culturale 
ale provinciei basarabene.

În capitolul „Identitatea naţională românească : 1812-
1860” autorul arată că „printre principalele obiective ale 
politicii ţariste în Basarabia s-a numărat cel referitor la 
anihilarea identităţilor originare a provinciei dintre Prut 
şi Nistru. Autorităţile ruseşti au fost nevoite să constate, 
spre surprinderea lor, că anexarea unei părţi a Moldovei 
a provocat opoziţia nu numai a boierimii şi a clerului, 
ci şi a ţărănimii, speriată de posibilitatea înrăutăţirii 
statutului său social-economic”. 

S-a dus o luptă continuă a tuturor categoriilor sociale 
pentru păstrarea identităţii naţionale.

În ciuda eforturilor autorităţilor ţariste de a anihila 
influenţa cultural-politică a Principatelor Române 
asupra locuitorilor Basarabiei, acest obiectiv nu a fost 
atins în totalitate niciodată. În pofida desfiinţării, la 1828, 
a autonomiei provinciei, legăturile cu centrul imperiului, 
ce se intensificau treptat, nu erau încă prea strânse. 
„Ţinutul îşi trăia propria lui viaţă, conservându-şi pentru 
câteva decenii o pronunţată identitate românească”. 

După desfiinţarea autonomiei provinciei, plecând 
de la realitatea că majoritatea locuitorilor ţinutului nu 
cunoştea limba rusă s-a stabilit că pentru a nu provoca 
un nou conflict, populaţia să aibă dreptul de a prezenta 
instituţiilor de stat cereri, acte şi explicaţii în limba 
română. În anul 1836, a apărut legea „Despre înlesniri 
ţariste pentru locuitorii Basarabiei, care nu ştiu limba 
rusă”, prin care se instituia o perioadă de tranziţie de 
şapte ani pentru trecerea completă la limba rusă. Totuşi, 
această politică nu a dat roade îndeosebi printre ţărani 
care au rămas indiferenţi faţă de limba şi cultura rusă. 

Anexarea Basarabiei la Rusia în pofida faptului că 
Imperiul Ţarist era foarte slab dezvoltat, a contribuit la 
o anumită înviorare a economiei provinciei mai întâi 
prin faptul că ea ieşise de sub monopolul comercial 
turcesc şi apoi mărfurile basarabene puteau pătrunde 
pe piaţa largă a imperiului. Înfrângerea în Războiul 
Crimeii a provocat Rusiei pierderi foarte mari, atât de 
ordin material, cât mai ales prin reducerea poziţiei sale 
strategice în Europa de Est şi Sud-Est. Conştientizând 
că principala cauză a înfrângerii fusese înapoierea ţării, 
elita politică a Imperiului a consimţit să realizeze o serie 
de reforme care să lichideze decalajul economic şi tehnic 
dintre Rusia şi ţările occidentale. 

Reforma agrară, reforma administrativă, judecă-
torească, orăşenească, reformele în domeniul bisericesc, 
în învăţământ, toate au fost iniţiate de ţarul Alexandru 
al II-lea supranumit „reformatorul”, pentru reaşezarea 
imperiului pe baze moderne.

După reformele din anii '60-70 Basarabia a evoluat 
contradictoriu, în contextul ascensiunii tot mai puternice a 
intereselor imperiale ale Rusiei. Pe de o parte, au loc anumite 
schimbări pozitive în economie şi în climatul cultural al 
provinciei, pe de altă parte stăpânirea ţaristă instaurează 
un regim de control poliţienesc, preîntâmpinând orice 
manifestare de nesupunere în faţa autorităţilor.

Prima, în seria actelor de desăvârşire a unităţii 
naţionale, în cursul anului 1918, a fost Unirea Basarabiei 
cu România. Aflată treptat sub o administraţie străină 
din ce în ce mai apăsătoare, de-a lungul a mai bine de 
un secol aici nu se putea afirma o mişcare de eliberare 
naţională compatibilă cu aceea din celelalte provincii 
româneşti aflate sub stăpânire străină. Autorul 
subliniază faptul că ţinând seama de caracterul despotic 
al regimului ţarist, în Basarabia mişcarea de rezistenţă 
naţională se manifesta în plan cultural şi religios, fără a se 
evidenţia în cadrul luptei politice, menţinând totuşi vie 
conştiinţa naţională. Şi revenirea unei părţi a provinciei 
în cadrul statului român în perioada 1856-1878, fusese 
de natură să întreţină vie conştiinţa naţională. Odată 
cu revolta din 1905-1907 care a zdruncinat societatea 
rusă apar semnele unui oarecare reviriment în afirmarea 
mişcării naţionale, apoi mult mai intens prin înfiinţarea 
Partidului Naţional Moldovenesc. 

Congresul ostaşilor moldoveni ţinut la Chişinău, 
la 20 octombrie 1917, a adoptat principiul autonomiei 
teritoriale şi politice a Basarabiei constituindu-se la 
această dată ca organ de conducere a mişcării de eliberare 
naţională, Sfatul Ţării.

Printre cele mai importante documente adoptate de 
Sfatul Ţării s-au numărat Declaraţia de la 2 decembrie 
1917 privind formarea Republicii Democratice 
Moldoveneşti, cea din 24 ianuarie 1918 privind 
proclamarea independenţei Republicii Democratice 
Moldoveneşti, cea din 27 martie 1918 cu privire la Unirea 
condiţionată cu România, şi cea din 27 noiembrie 1918 
privind Unirea necondiţionată cu România.

În concluzie, se poate spune că autorul aduce 
informaţii relevante, sistematizate şi concludente pentru 
înţelegerea evoluţiei teritoriului dintre Prut şi Nistru din 
perioada 1812 - 1918. 

Istoria Basarabiei în notele de curs 
ale lui Ştefan Purici

Camelia Bejenaru
bibliotecar, Biblioteca 

„V.A. Urechia”
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Deschiderea oficială a
Bibliotecii Naţionale a României 

Bucureşti, 23–24 aprilie 2012

Timp de cinci zile (23-27 aprilie a.c.) la Bucureşti 
a avut loc cel mai important eveniment cultural 

al anului – inaugurarea noului sediu al Bibliotecii 
Naţionale a României.

Manifestarea culturală s-a derulat sub însemnul 
tematic: „O perspectivă asupra culturii - Biblioteca 
Naţională a României“, în care s-a prezentat numerosului 
public misiunea şi specificul Bibliotecii Naţionale a 
României în cadrul familiei europene de biblioteci 
naţionale, zonele de interferenţă între biblioteca 
naţională şi celelalte tipuri de biblioteci (publice, de 
învăţământ şi specializate), între biblioteca naţională şi 
alte instituţii culturale şi info-documentare, din ţară şi 
din străinătate.

Cu acest prilej, Directorul Bibliotecii Judeţene 
„V.A. Urechia“ din Galaţi, prof. Zanfir ILIE, a rostit 
următoarea alocuţiune:

Onorată asistenţă,
Deşi a trecut o zi de la deschiderea 

oficială, vă încredinţez că pentru 
mine şi colegii mei de la Biblioteca 
Judeţeană „V.A. Urechia” din Galaţi 
este un prilej unic şi un privilegiu 
de a fi părtaşi la cel mai important 
eveniment din viaţa culturală a ţării – 
inaugurarea noului sediu al Bibliotecii 
Naţionale a României. Dincolo 
de orice festivism şi solemnitate, 
amplificate de grandoarea măreţului 
edificiu, dar şi de simbolistica acestui 
miez de primăvară cu Sărbătorile 
pascale, Sfânta zi a Marelui Mucenic 
Gheorghe, Purtătorul de biruinţă, 
„Ziua mondială a cărţii şi a dreptului 
de autor” şi „Ziua Bibliotecarului 
din România”, rămâne bucuria prezenţei şi participării 
la un act irepetabil – un nou început pentru încercatul 
colectiv profesionist, de nobili slujitori ai cărţii din cea mai 
prestigioasă catedrală a lecturii.

Adresez, în numele bibliotecarilor gălăţeni, sincere 
felicitări, nu înainte de a aprecia eforturile remarcabile 
ale Guvernului României pentru sprijinul şi susţinerea 
finalizării acestei impunătoare clădiri destinate 
funcţionării Bibliotecii Naţionale a României.

Este o mare satisfacţie să constaţi înaltul profesionalism 
şi dăruirea personalului sub bagheta de profesionist/
specialist a unui manager tânăr, competent şi sufletist 
în pregătirea şi organizarea întregului program al 
evenimentului.

Astăzi, când instituţiile de cultură, asemenea tuturor 
organizaţiilor, acced la standarde europene, conform 
obligaţiilor angajate, Bibliotecii Naţionale îi revin 
responsabilităţi sporite, aşa cum de altfel dobândirea 
unui spaţiu atât de generos obligă la  redimensionarea 
activităţilor, serviciilor şi facilităţilor pe care le poate oferi 

cercetătorilor, specialiştilor şi cititorilor obişnuiţi.
Este un adevăr de netăgăduit că, între valorile 

formative autohtone, Biblioteca Naţională ocupă un loc 
distinct. O carte este o lume, o bibliotecă este un UNIVERS, 
un cosmos spiritual în care valorile se presupun şi se 
condiţionează reciproc, fiindcă aşa cum afirma marele 
cărturar, V.A. Urechia, fondatorul bibliotecii pe care o 
reprezint: „La lumina şi învăţătura cărţii, se deşteaptă 
conştiinţa naţională, iar deşteptarea conştiinţei naţionale 
este singura cetate pe care nu o răpune duşmanul”.

În spiritul bunelor tradiţii avem şi întreţinem o 
colaborare şi conlucrare armonioasă şi, sper eu, benefică 
de ambele părţi cu Biblioteca Naţională, fapt ce ne 
îndreptăţeşte să aspirăm la cele mai bune condiţii şi 
logistică pentru ca, în calitate de bibliotecă publică să 
ne îndeplinim statutul de Agora, de spaţiu formativ şi 
informativ al societăţii secolului XXI, la înălţimea misiunii 
atribuite de UNESCO.  

Biblioteca Judeţeană „V.A. 
Urechia” a pregătit pentru această 
mult aşteptată întâlnire a breslei 
noastre, din dorinţa împărtăşirii 
bunelor practici, un program care 
va cuprinde un Portret al instituţiei 
desfăşurat pe mai multe planuri:

- expunere monografică în PP. 
Sub genericul: „Axis Libri” - brand 
cultural gălăţean;

- expoziţie: virtuală – Galaţi 
– interferenţe culturale; de carte 
– Editura Axis Libri – o reflectare 
valorică a culturii gălăţene, care  
expune cele 50 de produse ale 
editurii „Axis Libri”;

- Salonul literar „Axis Libri”, 
ediţia acestei săptămâni, cu 

următoarele componente: moment dedicat „Anului 
Caragiale” susţinut de actorii Teatrului Dramatic „Fani 
Tardini” Galaţi;  lansare de carte – Editura „Axis Libri” cu 
volumul Dicţionar enciclopedic de  expresii celebre, semnat 
de profesorul scriitor  Theodor Parapiru; lansare de carte - 
Editura Eikon Cluj-Napoca – cu 3 (trei) noutăţi editoriale.

Vă invităm cu mare drag să ne fiţi alături la ceea ce 
bibliotecarii „urechişti” au pregătit pentru acest moment 
cultural şi profesional. 

Încheind aceste gânduri, vă rog să-mi permiteţi să vă 
adresez respectuoasele mele simţăminte pentru această 
sărbătoare a culturii româneşti, să-mi exprim gratitudinea 
şi respectul pentru cei care au făcut posibil acest eveniment 
şi să transmit celor care sunt astăzi continuatori ai bunelor 
tradiţii biblioteconomice româneşti, sănătate, rezultate de 
valoare şi dorinţa îndeplirii cu succes a misiunii Bibliotecii 
Naţionale.

La Mulţi Ani colegi de breaslă bibliotecari!
La Mulţi Ani Bibliotecii şi Culturii Naţionale! 

Redacţia AXIS LIBRI
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Nu ştiu dacă cineva a folosit 
vreodată această sintagmă. Eu 
însă o utilizez fiindcă ceea ce s-a 
petrecut la Biblioteca Naţională a 
României merită într-adevăr să 
fie numit astfel, întrecând orice 
aşteptări. 

Niciodată - şi asta vă asigură 
cineva cu state vechi în sistem 
– nu au mai avut loc asemenea 
manifestări în România în jurul 
conceptelor de carte, cultură, 
educaţie, bibliotecă. Cei care nu 
aţi fost acolo, măcar în una din 
zile, vă asigur că aţi pierdut mult.

Nu mi-am putut imagina că într-un timp atât de scurt 
– ca acela care s-a scurs de la încheierea lucrărilor la 
clădire – colegii de la Biblioteca Naţională se pot mobiliza 
într-o aşa măsură realizând o manifestare de o asemenea 
amploare. Şi aceasta vă spune un om în cunoştinţă de 
cauză care ştie câtă trudă şi eforturi presupun o astfel de 
activitate.

O săptămână de festin cu activităţi culturale şi 
biblioteconomice extrem de diverse şi programe 
maraton de 10 ore pe zi - iată cu ce s-a prezentat 
Biblioteca Naţională la deschiderea sa pentru cititori. 
Aceste programe au fost adresate deopotrivă oamenilor 
iubitori de cultură şi lectură, de lucruri frumoase, 
cititorilor de bibliotecă - unii profitând de ocazie s-au 
aşezat disciplinaţi în rând, care nu s-a micşorat în 

Un regal biblioteconomic

întreaga săptămână, pentru a obţine permis de lectură în 
noua bibliotecă -, dar şi bibliotecarilor din toate tipurile 
de biblioteci: publice, universitare, specializate şi şcolare. 

Priviţi din nou programul acelor zile şi îmi veţi da 
dreptate.

Implicarea unor importanţi oameni de cultură în 
activităţile organizate, oameni al căror cuvânt este 
ascultat în societatea românească, dar şi a viitoarelor elite 
bibliotecare din generaţia care s-a maturizat după 1989, 
formată din oameni de carte bine şcoliţi, mulţi cu titluri 
academice importante obţinute în ţară şi străinătate şi 
cu o altă viziune asupra rolului bibliotecilor în epoca 
digitală, toate acestea vor face să crească interesul 
societăţii româneşti pentru biblioteci.

Iată deci că bibliotecile – dacă se vrea – pot ieşi 
din imobilismul funciar şi provincialismul cultural 
în care se află de foarte multă vreme la noi, se pot 
deschide spre lume prezentându-se ca importante 
foruri informaţionale şi culturale. Biblioteca Naţională a 
României a demonstrat-o cu prisosinţă acum graţie unui 
management de calitate care a ştiut să potenţeze energiile 
latente ale bibliotecarilor de la această prestigioasă 
instituţie. Trebuie să precizez că tânăra generaţie de 
bibliotecari din această instituţie, formată în bună parte 
din absolvenţi de biblioteconomie, a avut o contribuţie 
majoră la reuşita manifestărilor. 

Închei prin a felicita din toată inima pe colegii din 
BNR pentru aceste manifestări prilejuite de deschiderea 
pentru public a bibliotecii noastre naţionale urându-le 
succese în continuare.

Mircea Regneală
preşedinte, Asociația 

Bibliotecarilor din 
România

Asociaţia Bi bliotecarilor din România (ABR) 
împreună cu Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” şi 
Universitatea „Dunărea de Jos” orga nizează la Galaţi, 
în perioada  29-31 august 2012, a 
XXIII-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ, 
cu tema: „BIBLIOTECA – TRADIŢIE 
ŞI INOVARE”.  

La evenimentul profesional care 
se desfăşoară anual, urmează să 
participe reprezentanţi ai Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, ai Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului Naţional, ai autorităţilor centrale 
şi locale, ai altor asociaţii profesionale, precum şi 
bibliotecari din țară şi străinătate. 

Comunicat pentru organizarea Conferinţei ABR

Lucrările prezentate vor fi studii ale diverselor 
aspecte biblioteconomice bazate pe investigaţie şi 
cercetare din perspectiva binomului bibliotecă - 

societatea cunoaşterii, pornind 
de la tradiţie şi inovare.

Cu această ocazie, vă invităm 
să participați cu propuneri 
şi proiecte în beneficiul 
democratizării societății infor-
maționale.

Programul Conferinţei va fi 
disponibil la adresa: www.bvau.

ro precum şi pe site-ul Asociației Bibliotecarilor din 
România http://www.abr.org.ro/.
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Congresul Internațional de Istoria Presei, ediţia a V-a
Chişinău, 26-28 aprilie 2012

Salonul Internațional de Carte pentru Copii şi Tineret 
Ediţia a XVI-a, Chişinău, 21 - 25 aprilie 2012

În perioada 26-29 aprilie a.c. a avut loc unul dintre 
cele mai importante evenimente culturale ce se 

desfăşoară în Republica Moldova, Salonul Internaţional 
de Carte pentru Copii şi Tineret desfăşurat sub patronajul 
Parlamentului Republicii Moldova.

Deschiderea manifestării a fost găzduită de Centrul 
Internaţional de Expoziţii Moldexpo,  Pavilionul 3, 
în prezența invitaţilor ce au reprezentat Parlamentul 
Republicii Moldova, Ambasadele: Regatului Unit al Marii 
Britanii, Belarusiei, Chinei, Franței, Germaniei, Poloniei, 
României, Rusiei, Suediei, Turciei şi Irlandei de Nord, 
Alianţa Franceză din Moldova, Biblioteca de literatură 
şi cultură poloneză „A. Mickiewicz”, Institutul Cultural 
Român „Mihai Eminescu”, Asociația Bibliotecarilor din 
România, Asociația Bibliotecarilor din Moldova, Centrul 
Rus de Ştiinţă şi Cultură şi un public extrem de numeros 
format, în special, din copii. 

Programul a acoperit toate palierele unui eveniment 
de o asemenea anvergură: expoziţie de carte; expoziţie 
de ilustraţii de carte în original; clubul „MeşteRICH”: 
master class pentru copii pasionaţi de lectură, arte 
aplicate şi handmade; „Ştie cel care citeşte” - concurs 
de lectură; „Scriitorul din coliba albastră a copilăriei” - 
medalion literar consacrat scriitorului Spiridon Vangheli; 
„Cartea - cetate de lumină” - program radiofonic 
interactiv la „Ora copiilor”; lansări de carte; simpozion 
„Marketingul serviciilor de bibliotecă pentru copii: 
strategii şi tehnici moderne”; Conferinţa video Moldova-

Rusia „Preferinţele de lectură ale adolescenţilor”; 
Forumul Copiilor - laureaţi ai Concursului republican 
de promovare a lecturii „Călătorie imaginară în lumea 
cărţilor”; decernarea premiilor salonului.

La eveniment au participat 166 edituri din 11 ţări, au fost 
expuse 15000 titluri şi lansate 89 de cărți. S-a oferit copiilor, 
gratuit, o carte-surpriză: Cartea Anului la ediţia anterioară 
a Salonului,  „Marele Ciulică”, scrisă de Nicolae Popa.

După cuvântul de deschidere rostit de doamna Claudia 
Balaban, preşedinte al Secţiei Naţionale din Republica 
Moldova a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii 
şi Tineret şi mesajele de salut ale domnului Marian Lupu 
- preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, Boris 
Focşa - ministrul culturii, Mihail Şleahtiţchi - ministrul 
Educaţiei, Ion Cebanu, ministru al Tineretului şi Sportului, 
Dorin Chirtoacă, primar general al Municipiului Chişinău, 
au urmat prezentări ale  editurilor,  lansări de de carte şi 
diferite acțiuni culturale având ca destinatari copiii. 

La  Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” 
din incinta Teatrului „Licurici”, în cadrul lucrărilor 
simpozionului „Marketingul serviciilor de bibliotecă 
pentru copii: strategii şi tehnici moderne” au fost 
susținute o serie de lucrări cu tematică biblioteconomică 
care au suscitat interesul auditoriului. De o binemeritată 
atenție s-a bucurat intervenția domnului profesor Zanfir 
Ilie, director al Bibliotecii, care a susținut lucrarea: 
Comunicarea interbibliotecară în spaţiul public realizată 
de Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia”Galaţi.

În perioada 26-28 aprilie a.c., s-a desfăşurat la 
Chişinău, în incinta Universităţii de Stat din 

Moldova, lucrările Congresului Internaţional de Istorie a 
Presei cu titlul Mass-media, între document şi interpretare. 

Comitetul de organizare al Congresului a avut 
următoarea componenţă: conf. univ. dr. Silvia Grossu, 
preşedinte al filialei Basarabia a Asociaţiei Române de 
Istorie a Presei, prof. Ion Negrei, cercetător la Institutul de 
Istorie, Stat şi Drept al AŞM, vicepreşedinte al Asociației 
Istoricilor din Republica Moldova, conf. univ. dr. Maria 
Danilov, Departamentul Istorie Modernă, Muzeul 
Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, conf. univ. 
dr. Ion Varta, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM.

Joi, 26 aprilie, a avut loc Simpozionul studenţilor 
Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, ediţia 
a XIII-a, având  ca temă Presa naţională – promotoare 
a revirimentului cultural din Basarabia, precum şi alte 
activităţi cu participarea studenţilor.

Vineri, 27 aprilie, festivitatea de deschidere a 
lucrărilor Congresului ARIP a fost întâmpinată de 
mesajele de salut rostite de prof. univ. dr. hab. Mihai 
Revenco, vicerector al USM, prof. univ. dr. Ilie Rad, 
preşedintele ARIP, Universitatea „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca, dr. Petre Guran, directorul Institutului 
Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, conf. 

univ. dr. Gheorghe Cojocaru, directorul IISD al AŞM, 
Corina Cepoi, directorul Centrului pentru Jurnalism 
Independent şi conf. univ. dr. Mihai Guzun, decanul 
Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (USM).

În cadrul aceluiaşi forum academicianul Mihai 
Cimpoi a susţinut conferinţa Anul 1812 în proiecţiile 
vizionare eminesciene, iar poetul şi publicistul Nicolae 
Dabija, membru de onoare al Academiei Române a 
rostit Alocuțiuni în dezbateri.

Lucrările Congresului s-au desfăşurat pe şase secţiuni: 
Mass-media: metodologia cercetării;  Mass-media şi 
solidaritatea naţională prin presă, în situaţii de criză; 
Presa din Basarabia şi identitatea naţională; Presa între 
realitate istorică şi discurs politic; Prezenţe basarabene 
în presa din România şi Mass-media între peniţă şi noile 
tehnologii. 

În cadrul celei de-a V-a secțiuni, directorul Bibliotecii 
Județene „V.A. Urechia” Galați, prof. Zanfir Ilie a prezentat  
lucrarea „V.A. Urechia – publicist” făcând cunoscute 
informaţii inedite, referitoare la subiectul propus. 

Sâmbătă, 28 aprilie, organizatorii au prezentat 
volumul cu lucrările participanţilor, Revista Română 
de Istorie a Presei, nr. 1/2012, precum şi alte apariţii 
editoriale ale membrilor săi.

Redacția AXIS LIBRI
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Conferința ANBPR BiblioPublica, 
Târgu-Mureş, 26-28 aprilie 2012 

La Biblioteca Judeţeană Târgu-Mureş, în perioada 
26-28 aprilie 2012, a avut loc Conferinţa anuală 

ANBPR cu tema „Impactul transformator al bibliotecii 
publice în comunitate”, care a oferit participanţilor 
posibilitatea de a demonstra cum, într-o societate în 
permanentă schimbare şi diversificare a cerinţelor de 
informare, biblioteca publică reuşeşte să ţină pasul 
cu aşteptările publicului modern şi cu schimbările 
produse în ultimii ani prin progresul tehnologiei. 
Programul Conferinţei a inclus: lucrări în plen, lucrări 
pe secţiuni, workshopuri, decernarea premiilor 
ANBPR pentru anul 2011 şi vizite la obiective culturale 
din judeţul Mureş. La eveniment au participat peste 
120 de delegaţi din întreaga ţară, directori de biblioteci 
şi bibliotecari care au adus în prim plan rolul şi 
funcţiile bibliotecii publice în dezvoltarea du rabilă a 
comu nităţii. Din 
partea Bibliotecii 
„V.A. Urechia” Ga-
laţi, a participat o 
delegaţie formată 
din Letiţia Buru-
iană, Geta Eftimie, 
Maricica Târâlă-
Sava, Sorina Radu 
şi  Titina-Maricica 
Dediu.

În prima zi, 
la Palatul Culturii, Sala Mare, a avut 
loc deschiderea oficială a Conferinţei, 
condusă de Doina Popa, Preşedinte 
ANBPR şi Dr. Monica Avram, Director 
Biblioteca Judeţeană Mureş. Au luat 
cuvântul: Paul Baran, directorul 
Programului Biblionet; conf. univ. 
dr. Lidia Kulikovski, director general, 
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 
Chişinău; Ludmila Corghenci, director adjunct, 
Universitatea Liberă Internaţională Moldova; 
Antonina Ivanitska, director, Biblioteca Ştiinţifică 
Regională „M.Ivasiuk” Moldova; lect. univ. dr. 
Mihaela Kardoş, Universitatea „Petru Maior” 
Târgu-Mureş; lect. univ. dr. Tamara Petrova, 
Universitatea de Vest, Timişoara; Angela Pop, şef 
secţie, Muzeul Judeţean Mureş, Cristian Greşanu, 
directorul Grupului editorial Corint etc.

În paralel, s-au desfăşurat lucrări pe secţiuni: 
secţiunea tinerilor bibliotecari - TIBRO, participanţi 
la Şcoala de Vară: „Sunt tânăr, deci mă implic!”; 
secţiunea centrelor American Corner: „Bibliotecile 
azi: centre de resurse şi informare” şi workshopurile: 
„Cursurile pentru comunitate-serviciu al bibliotecii 
publice”;  „Biblioteca multiculturală - strategii 
şi perspective IFLA”; „Resurse de învăţare - 
experimentaţi, creaţi şi partajaţi!”.

Decernarea premiilor ANBPR 2011 a avut 
loc în cea de-a doua zi, Biblioteca „V.A. Urechia” 
Galaţi fiind prezentă, şi de această dată, cu 3 (trei) 
nominalizări: la categoria „Cea mai bună lucrare de 
specialitate - ghid de bibliotecă” cu lucrarea „Ghidul 
Bibliotecii municipale „Ştefan Petică”, la categoria 
„Cea mai bună lucrare de specialitate - bibliografii, 

biobibliografii, dicţio-
nare”, lucrarea „Oa meni 
în memoria Galaţiului 
– aniversări 2010”; la 
categoria „Cea mai bună 
publicaţie serială de 
specialitate, publicaţie 
nou apărută în ultimii 
trei ani”, lucrarea 
„Anuarul evenimentelor 

culturale 2011”. 
Deşi Biblioteca 
„V.A. Urechia” 
Galaţi a obţinut 
premiul pentru 
Anuarul eve-
nimentelor cul-
turale 2011, ne 
încearcă un gust 
amar pentru 
că lucrarea 

„Oameni în memoria Galaţiului: aniversări 2010” 
a trecut neobservată de valorosul şi exigentul juriu 
format din membrii Consiliului de Conducere al 
ANBPR. Ne întrebăm retoric: „Când vor dispare 
interesele de grup şi când vor fi preţuite obiectiv 
activitatea şi valoarea în cadrul unei organizaţii 
profesionale ca ANBPR?”

Poate (sic!) o dată cu noua conducere a ANBPR!!!
Redacția AXIS LIBRI
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Manifestarea 
c u l tu r a l ă 

- Târgul Naţional de 
Carte „AXIS LIBRI“  - 
a cărui primă ediţie 
a avut loc în iunie 
2009, a atins, încă de 
atunci, dimensiunea 
de Festival al Cărţii 
prin anvergura şi 
diversitatea acti-
vităţilor desfăşurate.

În acest sens, ediţia a III-a de 
anul trecut, a fost organizată sub 
patronajul Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului Naţional, care 
a recunoscut valoarea acestui 
eveniment, dar şi cu sprijinul 
nemijlocit al autorităţilor locale: 
Consiliul Judeţului şi cel Local 
Municipal, Primăria Galaţi, 
păstrând parteneriatul cu Universitatea „Dunărea 
de Jos“, Inspectoratul Şcolar, Palatul Copiilor şi 
Editura Eikon. Trebuie menţionat faptul că reuşita 
manifestării culturale a fost garantată de colaborarea 
cu toate instituţiile publice de cultură şi educaţie din 
judeţul Galaţi (Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, 
Teatrul Muzical „Nae Leonard“, Teatrul Dramatic 
„Fani Tardini“, Muzeele de Istorie şi Artă Vizuală, 
Teatrul de Păpuşi „Gulliver“, Muzeul de Ştiinţele 
Naturii, Casa de Cultură a Sindicatelor etc.).

Târgul/Festivalul Naţional de Carte 
„AXIS LIBRI“

Galaţi, 23-27 mai 2012

Anual, Biblioteca Judeţeană „V.A. 
Urechia“, dăruieşte timp de cinci 

zile un adevărat spectacol intelectual, 
unde se petrec manifestări de înaltă ţinută 
artistică, desfăşurate într-un cadru natural 
deosebit, sub mireasma florilor de tei – 
într-un spaţiu neconvenţional: Esplanada 
pietonală dintre „P“-uri spre Faleză, toate 
activităţile fiind posibile datorită prezenţei 
unor mari personalităţi româneşti şi 
străine din toate domeniile cunoaşterii.

Apreciem că, cea de-a IV-a ediţie 
a Festivalului Naţional 
al Cărţii „AXIS LIBRI“, 
din acest an (23-27 
mai) va aduce pentru 
gălăţeni o ofertă diversă şi 
numeroasă de carte cât şi 
produse multimedia de la 
aproximativ 180-200 edituri 
din ţară şi străinătate cu cel 
puţin 5500-6000 de titluri.

Gălăţeni, vizitatori ai 
urbei, iubitori de carte 
şi frumos, vă aşteptăm 
cu mare drag la 
Festivalul Cărţii!

Conducerea Biblio-
tecii „V.A. Urechia“ 
din Galaţi

Redacția AXIS LIBRI
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Structura  „De-
scrierii Mol dovei” 

Aceasta cuprinde trei 
părţi: 

- descrierea geogra-
fică a Moldovei care 
dezvoltă istoria ţinutului, 
frontierele, apele, mun ţii, 
cereale cultivate şi păduri;

- organizarea sta ta lă, în 
care se prezintă modul de 
alegere a domnului, datini şi 
obiceiuri, ranguri boiereşti, 
armată, legi şi judecată;

- partea consacrată religiei moldovenilor, limba 
vorbită şi scrisă, o pledoarie pentru latinitate.

Cu siguranţă D. Cantemir a avut ca model 
cronicele scrise de Nicolae şi Miron Costin, Urechea 
în Moldova şi a stolnicului Cantacuzino, unchiul 
soţiei sale, care desenase o hartă a Ţării Româneşti.

Izvoarele lui Cantemir erau numeroase şi variate 
datorită erudiţiei sale. În Rusia avea la îndemână 
bibliotecile imperiale din care consulta cărţi, 
precum Sinopsisul istoriilor ruseşti de la Kiev (1674). 
Dar sursele citate de D. Cantemir sunt mulţi scriitori 
din antichitate, cei bizantini şi occidentali, însă nu 
toţi demni de încredere. 

Istoricul P.P. Panaitescu, referindu-se la valoarea 
Descrierii Moldovei, care oglindeşte cu exactitate 
epoca autorului, consideră că D. Cantemir „nu 
cunoştea organizaţia veche a Moldovei, din veacurile 
precedente şi afirmaţiile acestuia despre acele vremuri 
sunt în general aproape toate greşite. Totuşi Descrierea 
Moldovei rămâne un moment în istoria culturii noastre, 
o carte de vaste concepţii ştiinţifice, o operă geografică 
pentru vremea ei, dar nu un izvor istoric pentru istoria 
Moldovei în secolele dinainte de D. Cantemir”. (1)

Soarta manuscriselor şi ediţiilor publicate ale 
„Descrierii Moldovei”

Dintre românii care s-au aplecat asupra acestui 
subiect voi pomeni pe cei dintâi: mitropolitul 
Veniamin Costache, Vasile Vârnav, C. Negruzzi, 
T. Boldour-Lăţescu, Al. Papiu Ilarian, Iosif Hodoş, 
Grigore Tocilescu, Ion Minea, George Pascu, Gheorghe 
Adamescu, I.D. Lăudat, Nicolae Iorga, Al Piru, D.M. 
Pippide, Ion Rotaru, Andrei şi Valentina Eşanu, Victor 
Cirimpeim, Haralambie Corbu, Dumitru Grama etc.

Radu Moțoc
inginer şi istoric local

„DESCRIPTIO MOLDAVIAE” 
La 295 de ani de la apariţie (V)

Cel  care a evocat primul împrejurările 
întocmirii şi publicării Descrierii Moldovei în 
România şi străinătate până la 1872 a fost Al. 
Papiu Ilarian. Societatea Academică Română 
îl desemnează pe acesta să îngrijească şi să 
publice pe socoteala ei, Operele Principelui 
Demetriu Cantemiru. Primul tom cuprinde 
Descriptio Moldaviae cu harta Moldovei şi apare 
la Typographia Curţii în anul 1872. Tomul II 
apare după trei ani, dar cuprinde şi versiunea 
românească începută de Al. Papiu Ilarian şi 
finalizată de Iosif Hodoş, sub titlul: Descrierea 
Moldovei, tradusă din textulu originale latinescu, 
aflatu în Museulu Asiaticu alu Academiei Imper. 
Scientifice de la St. Petropole, conţine 171 de 
pagini, o hartă şi facsimil. (2)

În „Prefaţiunea” ediţiei bilingve, Al. Papiu Ilarian 
combate cu argumente serioase presupunerea făcută 
în ediţia germană apărută în anul 1771, precum 
Descrierea Moldovei ar fi fost scrisă în perioada 
1712-1713. El propune anul 1717 ca finalizare a 
lucrării, dată susţinută şi de Nicolae Iorga care 
extinde data de 1718 şi asupra Hronicului. (3)

 Şi Ion Minea susţine această dată de finalizare 
a Descrierii Moldovei, 1716, venind cu următorul 
citat din Cantemir datat la 11 dec 1718: „Cu doi ani 
mai înainte, toată hotărârea ţării Moldovei, cu tabla 
geografică, cu câtă osârdie şi trudă s-au putut, deplin 
precum ni se pare, s-au şiruit”. (4)

Descrierea Moldovei nu a fost publicată în timpul 
vieţii autorului, poate şi din simplu motiv că autorul 
nu o considera terminată. D. Cantemir intenţiona 
să o revadă întrucât constatase multe lacune pe 
care intenţiona să le completeze mai târziu, precum 
semnalează la pagina 92, o schemă grafică a unui 
alai la Constantinopol, care lipseşte. 

N. Iorga, care consacră 150 de pagini lucrărilor 
lui D. Cantemir în Istoria literaturii româneşti, 
scoate în evidenţă lipsurile, greşelile şi abordările 
diferite ale evenimentelor istorice, în cele două 
lucrări Descrierea Moldovei şi Hronicul. 

Note:
1. P.P. Panaitescu, lucrare citată, pag. 158.
2. D.M. Pippidi, Notă la Descrierea Moldovei, Ed. 

Academiei, Buc. 1973, pag. 39.
3. Nicolae Iorga, Istoria literaturii româneşti, Vol. II, Ed. 

Pavel Suru, Buc. 1926, pag. 426, 456.
4. Ion Minea, Despre Dimitrie Cantemir, Omul, scriitorul, 

domnitorul, Ed. Viaţa Românească, Iaşi, 1926, pag. 79.
(Va urma)
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Thomas Enger: Ars

Inspectorul Brogeland îşi scoate haina şi o agaţă 
într-un cuier din biroul lui. Iese pe coridor şi bate 
la uşa sergentului Sandland. Sperând să o surprindă 
într-o fantezie erotică despre el, nu aşteaptă invitaţia 
şi deschide uşa. Din păcate, până acum femeia nu a 
răspuns numeroaselor lui avansuri nici măcar cu o 
privire. Poate că am fost prea direct. Sau poate fiindcă 
sunt însurat, gândeşte Brogeland şi intră.

Sandland e în faţa computerului, scrie ceva. Nu 
ridică privirea la apariţia lui Brogeland.

- Eşti gata? întreabă el. 
Femeia ridică un deget, apoi îşi reia cursa pe 

tastatură cu o viteză care ar impresiona-o până şi pe o 
maseuză tailandeză.

Brogeland priveşte în jur. Un birou tipic feminin, 
gândeşte el. Curat şi ordonat, documentele grupate, un 
suport de creioane, cu un creion albastru şi unul roşu, un 
capsator şi un perforator, file postit, o agendă deschisă la 
ziua de azi, dar fără nici o însemnare, clasoare cu inele – 
toate negre – pe rafturile din spatele mesei, publicaţii ale 
poliţiei şi cărţi documentare pe un singur raft. Pe podea e 
un palmier pitic, verde. Trandafirii din glastra de pe masă 
au tulpinile lungi şi proaspete, într-un bol de lemn sunt 
mere şi pere – perfect coapte, desigur - lângă un cactus, 
fără un fir de praf.

Eşti ţâfnoasă, Sandland, gândeşte Brogeland, în 
timp ce-i priveşte faţa concentrată. Eşti ţâfnoasă mereu, 
dar asta te face şi mai ispititoare. Încearcă să-i inhaleze 
mirosul fără ca ea să bage de seamă. Nu se dă cu parfum. 
Sau poate că se dă, caz în care e foarte discret.

Multe dintre femeile cu care s-a culcat aveau un 
miros atât de dulceag, atât de scârbos, încât după aceea 
trebuia să stea ore în şir sub duş. Dorinţa lui de a le 

Ars (2010), primul roman al norvegianului Thomas Enger (născut la Oslo în 1973), s-a 
vândut în aproape 20 de ţări, devenind imediat bestseller în Danemarca, Germania 

şi Islanda; casa de filme 4 ½ din Norvegia a cumpărat drepturile de ecranizare a cărţii, plus 
drepturile asupra următoarelor cinci romane care îl vor avea ca protagonist pe acelaşi jurnalist 
de investigaţii Henning Juul.

Acţiunea din Ars începe la doi ani după ce Juul şi-a pierdut fiul, pe Jonas, într-un incendiu 
care i-a mistuit apartamentul şi i-a produs arsuri grave. Reproşându-şi moartea fiului, părăsit 
de soţie, cu o mamă alcoolică şi o soră care i-a întors spatele, Juul revine la ziar cu speranţa că 
munca îl va face să treacă peste necazuri. 

Cazul pe care trebuie să-l investigheze este inedit pentru Norvegia: cineva descoperă într-
un cort cadavrul unei tinere lapidate, pe jumătate îngropată în pământ. Crima pare să fi fost 
comisă după un ritual musulman, impus de legile sharia. Dar tânăra, Henriette Hagerup, e 
norvegiancă, doar prietenul ei, Marhoni, e musulman.

 Ajutat de un misterios informator din cadrul poliţiei, Juul află că Henriette lucra, împreună cu prietena ei, Anette, 
la un film numit O castă sharia. După ce citeşte scenariul, jurnalistul îşi dă seama de complexitatea cazului şi începe 
cercetările pe cont propriu, o iniţiativă care îl aduce din ce în ce mai aproape de adevăr, dar îi şi pune viaţa în pericol. 

Personalitatea contradictorie a lui Henning Juul, ciudăţeniile lui, vulnerabilitatea suplinită de experienţa şi flerul de 
jurnalist, pe de o parte, intriga ingenioasă, multidimensională, ritmul alert, trimiterile la problemele acute ale societăţii 
norvegiene, ca şi finalul neconvenţional, pe de altă parte, fac din Ars un roman poliţist fascinant, care rivalizează cu cele 
mai bune scrieri ale lui Stieg Larsson, maestrul incontestabil al prozei detectiviste scandinave. 

regula din nou se evaporă în clipa în care îşi aminteşte 
de parfumul lor.

Cu Sandland sigur n-ar fi la fel. O, nu! Şi-o 
imaginează întinsă alături, transpirată, iar el epuizat dar 
fericit, după o partidă prelungită de sex dur şi senzual. 
Nici urmă de starea de inconfort postcoitum şi de 
nerăbdarea cu care aşteaptă ca taxiul să-l ia de acolo.

Probabil că e lesbiană, conchide el, dacă nu vrea să 
şi-o pună cu mine.

Sandland apasă pe „enter” puţin mai mult decât e 
nevoie şi din imprimantă încep să ţâşnească mai multe 
foi de hârtie. Se ridică, se apropie de imprimantă şi 
adună foile.

- Gata, spune ea fără să zâmbească.
La naiba!
Brogeland îi deschide uşa. Sandland iese şi amândoi 

se îndreaptă spre sala de interogatoriu unde îi aşteaptă 
Mahmoud Marhoni şi avocatul lui.

Prea mult kebab şi prea puţină mişcare e prima 
impresie a lui Brogeland când îl priveşte mai bine pe 
Mahmoud Marhoni. A mai pus ceva pe el de când l-a 
văzut ultima oară, dar tot poartă un tricou strâmt. În 
jurul taliei are un colăcel de grăsime de care s-ar putea 
lipsi. Dacă aş vrea vreodată să pun femeile pe fugă, 
gândeşte Brogeland, exact aşa aş face şi eu.

Marhoni are faţa rotundă. Brogeland estimează 
că are barba de o săptămână, Marhoni însă s-a ras 
sub bărbie în unghi ascuţit. Are pielea cafenie. Nu 
depăşeşte 1,70 m dar întreaga lui atitudine arată 
că nu-i pasă nici că e scund, nici că are prea multe 
kilograme.

Avocatul lui Marhoni, Lars Indrehaug, este un 
ticălos care a apărat drojdia societăţii toată viaţa. 

Thomas Enger
scriitor
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Procurorilor le e greaţă de el şi îl consideră un şacal 
care se foloseşte de toate lacunele legii ca să trimită 
din nou pe stradă violatorii, traficanţii de droguri şi 
alte scursori. E slab şi deşirat. Părul îi cade în ochi. Şi-l 
dă deoparte cu degetele.

Brogeland şi Sandland se aşază în faţa lui Indrehaug 
şi a clientului acestuia. Brogeland vorbeşte primul, trece 
prin formalităţile de rigoare şi îşi fixează privirea pe 
Marhoni.

- De ce-aţi fugit când am venit să vorbim cu dvs.?
Marhoni ridică din umeri. Dă-i înainte tot aşa şi-ai 

să vezi tu, gândeşte Brogeland şi continuă:
- De ce v-aţi aruncat laptopul în foc?
Aceeaşi reacţie.
- Ce-aveaţi pe el?
Tot niciun răspuns.
- Ştiţi doar că, mai curând sau mai târziu, tot vom 

afla. Vă puteţi uşura situaţia dacă ne spuneţi.
Marhoni îi aruncă lui Brogeland 

o privire plină de dispreţ. Brogeland 
oftează.

- Ce ne puteţi spune despre relaţia 
dvs. cu Henriette Hagerup?

Marhoni de-abia ridică ochii. 
Indrehaug se apleacă spre el, şopteşte 
ceva în aşa fel încât să nu-l audă 
nici Brogeland, nici Sandland, şi îşi 
îndreaptă din nou spinarea.

- Era prietena mea, răspunde 
Marhoni într-o norvegiană stricată.

- Cât timp aţi fost împreună?
- Cam un an.
- Cum aţi făcut cunoştinţă?
- La un concert.
- Ce fel de concert?
- Nu sunt foarte sigur că natura concertului e 

relevantă pentru anchetă, intervine Indrehaug.
Brogeland se încruntă la Indrehaug care se arată 

indignat în numele clientului.
- Încercăm să stabilim ce fel de relaţie a avut clientul 

dvs. cu victima, intervine şi Sandland tăios. 
De data aceasta Brogeland se hotărăşte să n-o 

privească. Îl străpunge pe Indrehaug cu ochii, dar 
Indrehaug nu se arată deloc impresionat.

- Ce fel de concert era? repetă Brogeland.
- Noori.
- Noori?
- La Festivalul Mela.
- Noori e o trupă rock pakistaneză destul de 

cunoscută, spune Sandland.
Acum Brogeland se uită la ea, dar încearcă să ascundă 

cât de impresionat e, fiindcă îl şi deranjează intervenţia 
ei.

- E alcătuită din doi fraţi din ...
- Da, am înţeles.
Pentru prima dată în cursul interogatoriului altceva 

decât dispreţ se citeşte în ochii lui Marhoni. O priveşte 
pe Sandland, parcă mai vigilent. Brogeland sesizează 

schimbarea şi dă de înţeles că vrea să preia iniţiativa. 
Sandland se dă mai aproape de masă.

- Când aţi văzut-o ultima oară pe Henriette?
Marhoni se gândeşte. 
- Ieri după-amiază.
- Puteţi spune mai precis?
- A stat la mine până s-a terminat Hotel Caesar.
- V-aţi uitat la Hotel Caesar?
- Chiar trebuie ...
Obrajii lui Indrehaug sunt sângerii, ceea ce vorbeşte 

despre preferinţa lui pentru vinul roşu. Sandland 
ridică mâinile în semn de scuză.

- Despre ce-aţi vorbit?
- Despre tot felul de nimicuri.
- Cum ar fi?
Din nou Indrehaug se apleacă spre Marhoni.
- Nu e treaba dvs.
Sandland zâmbeşte. Se apleacă spre Brogeland, 

imitându-l pe Indrehaug, dar 
Brogeland nu mai ascultă din clipa în 
care îşi dă seama că femeia nu spune 
„vino acasă la mine când se termină 
interogatoriul ăsta absurd” – cuvinte 
la care visează de-atâta vreme ca să le 
audă din gura ei. 

- Unde vroia să se ducă după ce s-a 
terminat Hotel Caesar?  

- Nu ştiu.
- Nu ştiţi? N-aţi întrebat?
- Nu.
- Uneori rămânea la dvs. peste 

noapte?
- Da, uneori.
- Dar n-aţi întrebat-o de ce n-a 

rămas şi ieri?
- Nu.
Sandland oftează. Masca de dur a lui Marhoni 

rămâne intactă.
- Aţi auzit de Izlazul Ekeberg? întreabă ea.
- Nu.
- Aţi fost vreodată acolo?
- Nu-mi amintesc.
- N-aţi fost acolo la Cupa Norvegiei?
- Nu-mi place fotbalul.
- N-aveţi fraţi sau nepoţi care să joace fotbal? N-aţi 

fost ca să-i susţineţi când joacă acolo?
Marhoni clatină din cap şi o priveşte arogant. 
- Aţi jucat vreodată cricket acolo?
Marhoni e cât pe-aci să spună „nu” pe autopilot, dar 

ezită cu o jumătate de secundă prea mult. Brogeland 
notează: „a fost pe Ekeberg, dar minte că n-a fost”. 
Sandland citeşte şi continuă:

- Domnule Marhoni, aveţi un pistol Taser?
Reacţia lui sugerează că femeia i-a pus cea mai 

stupidă întrebare din lume.
- Un ce?
- Nu mă luaţi cu de-astea. Ştiţi ce e un pistol Taser. 

Nu mergeţi la cinema? Nu vă uitaţi la filme poliţiste?



An V, nr. 15, iunie 2012 AXIS LIBRI

92

Semnale editoriale • Semnale editoriale • Semnale editoriale • Semnale editoriale

Prezentare şi traducere Petru Iamandi

Marhoni clatină iar din cap şi adaugă un zâmbet 
superior.

- Nu-mi plac poliţiştii.
- Domnule inspector, ce rost au întrebările acestea?
- Ajungem imediat şi la fondul problemei, domnule 

Indrehaug, spune Brogeland silindu-se să-şi ţină vocea 
sub control. 

Sandland se pregăteşte de atac. Scoate o fotografie.
- Pe gâtul victimei s-au găsit nişte urme suspecte. 

Se potrivesc cu cele provocate de un pistol Taser. 
Cunoscut şi sub numele de armă cu electroşocuri, 
dacă ştiţi ce înseamnă asta.

Sandland împinge fotografia pe masă şi o întoarce 
cu faţa în sus ca s-o poată vedea şi ceilalţi. În ea apare 
gâtul victimei. Două arsuri ruginii, neregulate, foarte 
clare. Indrehaug ia fotografia şi o studiază.

- Sunt mai multe modele. Pistolul Taser e folosit 
atunci când vrei mai degrabă să-ţi paralizezi victima 
decât s-o răneşti. Ca să nu mai poată face nimic. Ca 
s-o arunci într-o groapă şi s-o astupi cu pământ. 

Sandland îl priveşte pe Marhoni dar acesta rămâne 
impasibil, nederanjat de întrebările ei.

- Pentru un om a cărui prietenă tocmai a fost ucisă în 
mod brutal nu păreţi foarte trist sau afectat, continuă ea.

E mai degrabă o întrebare decât o afirmaţie. 
Marhoni iar ridică din umeri.

- Aţi ţinut la ea?
Faţa lui Marhoni se contractă uşor.
- N-aţi iubit-o?
Marhoni se înroşeşte abia vizibil.
- A venit ieri la dvs. ca să pună capăt relaţiei? De 

aia aţi omorât-o?
Marhoni se înfurie.
- Avea pe altcineva? Se săturase de dvs.?
Marhoni dă să se ridice în picioare. Indrehaug îl 

apucă de braţ.
- Domnişoară sergent ...
- De aia aţi omorât-o?
Marhoni o priveşte lung pe Sandland, de parcă ar 

vrea s-o rupă în bucăţi.
- Aşa v-aţi uitat şi la Henriette când aţi luat piatra 

şi i-aţi zdrobit capul?
- Domnişoară sergent, mergeţi prea departe!
- Spuneţi-i clientului dvs. să răspundă la întrebare!
Brogeland tuşeşte şi îi face semn lui Sandland să se 

calmeze. În sală se face linişte. Brogeland vede cum 
bate pulsul pe gâtul lui Marhoni. Se hotărăşte şi el să 
bată fierul cât e cald.

- Domnule Marhoni, cercetările preliminare 
efectuate la locul faptei şi asupra victimei arată că a 
fost agresată sexual nu cu mult timp înainte de a fi 
ucisă. Ştiţi ceva despre asta? Ne puteţi spune ceva?

Marhoni se uită urât la Sandland, fulgerând-o din ochi, 
apoi se întoarce încet spre Brogeland. Nu spune nimic.

- Chiar dacă nu vă uitaţi la filme poliţiste, ştiţi 
probabil că sperma e unul dintre cele mai interesante 
urme pe care le poate lăsa un ucigaş. Pentru poliţie, 
bineînţeles. ADN. Aţi auzit de asta?

Aceeaşi tăcere. Îşi ţine firea, nemernicul, gândeşte 
Brogeland.

- Aseară, la ora 21:17, aţi primit un SMS de la 
Henriette Hagerup.

Pupilele lui Marhoni se contractă uşor. Brogeland 
sesizează reacţia.

- Vă amintiţi cum suna?
Brogeland vede că Marhoni se gândeşte. Brogeland 

se uită la foaia de hârtie pe care i-o arată Sandland. 
Duce pumnul la gură şi tuşeşte din nou.

- Îmi pare rău. Nu înseamnă nimic. El nu înseamnă 
nimic. Tu eşti cel pe care-l iubesc. Putem discuta despre 
asta? Te rog.

Brogeland se uită la Marhoni şi la Indrehaug, pe rând. 
Se gândeşte la implicaţiile mesajului şi apoi continuă.

- Vreţi să vă citesc SMS-ul următor pe care vi l-a 
trimis?

Marhoni se uită la avocat. Pentru prima dată de 
când a început interogatoriul, suprafaţa tare ca piatra 
începe să se crape.

- Se pare că Henriette a fost ucisă undeva între 
miezul nopţii şi ora 2 a.m., adică la doar câteva ore 
după ce v-a trimis trei SMS-uri. Dacă aş fi în locul 
dvs., aş începe să vorbesc despre ce s-a întâmplat între 
dvs. şi victimă noaptea trecută. 

Marhoni nu arată în niciun fel că ar vrea să vorbească. 
Brogeland oftează şi priveşte foaia de hârtie din nou.

- Promit să mă revanşez faţă de tine. Mai dă-mi o 
şansă, te rog.

Marhoni clatină din cap.
- Domnule inspector, cred că ...
- I-aţi telefonat după al doilea SMS, dar n-aţi primit 

niciun răspuns. E corect?
Tăcerea ticălosului din faţa lui începe să-l enerveze 

pe Brogeland.
- Răspunde-mi, te rog! Te rog! N-am să mai fac asta 

niciodată. Promit! Acesta a fost al treilea SMS, trimis 
zece minute mai târziu.

Marhoni priveşte în podea.
- Ce v-a promis să nu mai facă niciodată, domnule 

Marhoni? Ce făcuse ea atât de rău ca să nu mă puteţi 
privi în ochi şi să nu-mi răspundeţi la întrebări?

Nicio schimbare.
- Cine este „el”?
Marhoni ridică ochii, dar nu la Brogeland.
- Cine este „el” care nu înseamnă nimic pentru ea?
Marhoni îşi ţuguie buzele. Brogeland oftează.
- OK. Nu depinde de mine, dar vă garantez că 

veţi apărea în faţa unui judecător şi că veţi rămâne în 
arest. Dacă aş fi avocatul dvs., aş începe să vă pregătesc 
pentru o şedere de 15-20 de ani în dosul gratiilor.

- N-am omorât-o eu.
Marhoni are vocea pierită, dar Brogeland s-a ridicat deja 

de pe scaun. Se apleacă peste masă şi apasă pe un buton.
- Interogatoriu terminat la ora 15:21.
Nota redacției: romanul este în curs de apariţie la Editura 

Litera Internaţional.
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Una din amintirile 
puternice, pe cari le 

păstrez despre părintele meu – 
notează Luca Ion Caragiale, fiul 
mai mic al lui Nenea Iancu, în 
Amintiri despre Caragiale (Ideea 
euro peană, ianuarie 1920) – e 
aceea când i-am dus întâiul 
jurnal nemţesc care amintea 
revolta ţăranilor din 1907. În 
omul acela, care persiflase veşnic 
avânturile patriotice, o groaznică 

suferinţă a început să clocotească. A stat zile întregi 
nemişcat, cu capul sprijinit în mâini.

Emoţionantă mărturie: să se fi simţit Nenea 
Iancu în vreun fel vinovat, răspunzător? El, care 
făcuse din moft conceptul central al filosofiei de 
viaţă a românilor? Sigur este că un resort ce părea a 
sta dintotdeauna încordat în fiinţa lui s-a declanşat 
cu o forţă teribilă. A scris – după mărturia lui 
Luca – într-o singură noapte 1907, din primăvară 
până-n toamnă. Apărută, în acelaşi an la Bucureşti, 
în 13.000 de exemplare, broşura a avut „darul” de 
a inflama întreaga clasă politică dâmboviţeană. 
Aceasta însă pare să nu-i fi fost de ajuns lui Nenea 
Iancu. Iată ce-i scrie acesta, la 27 octombrie 1907, 
amicului său Alceu Urechia:

„Ceea ce crez am spus şi am să mai spun – asta 
e numai capitolul prim al unei serii mari – ori la 
ce pagube m-aş expune. Intrarea în viaţa publică 
mi-a fost până acum închisă de boierii şi de 
ciocoii noştri, pe simpla bănuială, instinctivă, că 
n-aş fi amantul destul de fidel al sacrei noastre 
Constituţiuni.” (Aluzie la „republica” de la Ploieşti.) 
„De ce adică astăzi, la bătrâneţe, să nu fiu leal, să 
nu le dau dreptate oamenilor, arătând pe faţă de ce 
sentimente sunt animat faţă de actuala organizare 
de stat? De ce să nu arăt lumii cum am văzut eu 
împrejurările sociale şi politice la care am asistat şi 
ca istoric, nu numai ca simplu comediant?” Drept 
pentru care se şi înscrie în partidul conservator-
democrat, la 56 de ani, şi revine în ţară cu un acut 

Crezul lui Caragiale

Vasile Gogea
scriitor

sentiment al urgenţei, sprijinind campania acestui 
partid din prima jumătate a anului 1908. Personal, 
neprimind însă să candideze.

Oare câţi dintre „actorii” (şi „regizorii”) 
Revoluţiei române din Decembrie 1989 au 
„lealitatea” (în primul rând faţă de ei înşişi) de a 
spune oamenilor cinstit de ce “sentimente sunt 
animaţi faţă cu actuala organizare de stat“, fără a le 
fi teamă că-şi vor pierde privilegiile obţinute? Sau şi 
Revoluţia română din Decembrie 1989 a fost un… 
moft?!

Nota redacţiei: Extras din volumul Vasile Gogea, 
Oftalmoftologia sau ochelarii lui Nenea Iancu, Editura Grinta, 
2002.

Imagine din galeria virtuală dedicată lui I.L. 
Caragiale de Nicolae Ioniţă 

http://www.personality.com.ro/caragiale.htm)
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