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„(...) Omenirea, dacă vrei să ştii, a apu-
cat din capul locului pe o cale greşită 
– pe calea tehnicizării a tot şi a toate, 
a confortului din ce în ce mai mare şi a 
consumului excesiv. Şi tare mă îndo-
iesc că acestă stare de lucruri ar mai 
putea fi cumva schimbată. 
(...) pământul acesta al nostru are, în 

genere, un destin foarte trist: 
suntem plasaţi într-o zonă de 
ruptură, care desparte Occidentul 
de Orient, suntem plasaţi exact 
pe o asemenea falie. Şi astfel, cu 
trupul stăm în Asia, iar cu sufletul 
în Europa – o stare de sfâşiere de 
secole, milenii… 

(...) suntem un neam blând, 
foarte blând. Şi creştin. Suntem 
un neam atât de creştin, încât 
uneori îmi zic: măi, omule, dar 
ştii că de la creştin până la cretin 
e o nimica toată, o singură literă 
omisă?.. Şi mă înfior. 
Am obosit să mă tot înfior...”

PUBLICAȚIE DE LITERATURĂ 
ȘI DIALOG CULTURAL

Revista

de VASILE ROMANCIUC

INTERVIU CU VLADIMIR BEȘLEAGĂ
REALIZAT DE VALERIU BABANSKY

Dumitru Apetri și Vadim Bacinschi, 
despre publicațiile, viața culturală și 
problemele curente ale comunităților 
românești din Ucraina. (p.22)

„(...) Am ajuns într-o stare în care nu 
ne mai putem hrăni cu iluzia că vor 
veni alte forțe politice, care să nu fie 
compromise, un alt lider, care să nu fie 
corupt (că mesianic nu poate fi nicide-
cum), o altă echipă, cu alte priorități 
decât ”treuca” și ”ciolanul”, care să rea-
ducă pe linia de plutire mica ambarcați-
une aflată în derivă – statul RM.” (p.3)

Em.Ga.Pe: „(...) americana Harper Lee și 
italianul Umberto Eco intră în posteri-
tate aproape concomitent (...). De unde 
autoarea capodoperei Să ucizi o pasăre 
cântătoare ducea o viaţă discretă în 
orașul său natal Monroeville din Ala-
bama, iat-o având parte de o moarte 
cu Eco[u]; cititorul în semne care-a dat 
Opera deschisă, dar și Numele trandafi-
rului, debarcă pe Insula din ziua de ieri 
în noaptea în care, mai spre dimineaţă 
(graţie fusului orar), va fi întâmpinat 
de-o glorie pe măsură – este ca și cum 
moartea, aruncând zarurile, a dat o 
dublă de maximă valoare.” (p.20)

AMINTIRI ÎN DIALOG

© N. RĂILEANU
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EDITORIAL
de ARCADIE SUCEVEANU

CE VOR, TOTUȘI,  
SCRIITORII?

Lansat acum mai bine de un sfert 
de veac, sloganul Ce vor scriitorii?, 
ce își are originea într-o poezie 

omonimă a lui Ion Vatamanu, a fost 
unul emblematic, indicând gradul de 
implicare și rolul deosebit pe care l-au 
jucat scriitorii în procesul trezirii conști-
inței naționale a românilor basarabeni. 
Repede intrat în conștiința publicului 
și mult vehiculat în presă, el exprima 
dezideratul realităților de atunci, când 
întreaga societate avea un singur scop: 
demolarea edificiului comunismului, 
înlăturarea nomenclaturiștilor aserviți 
unor interese străine de esența acestui 
popor. „Linia frontului” era bine demar-
cată, toate „gurile de foc” ale intelec-
tualilor aveau o țintă comună: limbă, 
alfabet, tricolor, desprinderea din burta 
Leviathanului, obținerea independen-
ței...

Pe parcursul timpului, însă, viața 
agorei a luat forme noi, pe scena politi-
că au apărut diverse partide și mișcări, 
alianțe și forțe de opoziție ori chiar 
antinaționale. În noile realități, vrerea 
scriitorilor a început să aibă un sunet 
disonant față de vocea puterii, de multe 
ori ea nu mai coincidea (nu avea cum!) 
cu demersurile unui partid sau altul. 
Perindându-se la conducere, partidele 
și alianțele politice, de diverse orientări 
și coloraturi,  au deprins obiceiul unor 
imprevizibile schimbări de macaz în 
probleme de importanță capitală pentru 
destinul societății moldovenești, schim-
bând în mai multe rânduri, de-o manie-
ră iresponsabilă și periculoasă, nu doar 
vectorii de dezvoltare a RM, dar până și 
denumirea limbii. 

În tot acest timp, instituția scrii-
toricească a promovat neabătut ade-
vărul istoric privind limba și istoria, 
identitatea românească a basarabenilor, 
ideea de stat liber și independent, 
obiectivul integrării europene a RM, 
necesitatea racordării la procesele 
metabolice ale culturii române. 

Înțelegând că au dreptul moral 
de a se implica în toate problemele 
importante din societate, scriitorii au 
lansat zeci și zeci de apeluri, declarații, 
comunicate de presă, în care au 
luat atitudine față de derapajele din 
societate, au încurajat sau, după caz, au 
dezaprobat acțiunile unor partide, prim-
miniștri, lideri de coaliție, președinți de 
țară etc., etc. Din nefericire, opțiunile 
lor au fost mai totdeauna neglijate, cei 

TRIST, DAR ADEVĂRAT: GLASUL SCRIITORILOR ȘI AL INTELECTUALILOR DE MULT NU MAI ESTE AUZIT

ARISTOTEL
DESPRE

MAGISTRAȚI, 
OLIGARHI,

CORUPȚIE, 
DESPOTISM 

ȘI
DEMOCRAȚIE: 

aflați în vârful piramidei puterii nefiind 
dispuși să-și amintească cine a eliberat 
această palmă de pământ din ghearele 
imperiului, cine a ctitorit statul RM, gra-
ție cui au ajuns ei astăzi să fie miniștri, 
deputați, președinți de parlament etc. 
E cât se poate de trist, dar adevărat: 
glasul scriitorilor și al intelectualilor de 
mult nu mai este auzit.

Iar RM a continuat să alunece din 
rău în mai rău, pe treptele unor regre-
se greu de imaginat, fiind cuprinsă în 
ultima perioadă de o „criză în cascadă”, 
ruinătoare, din care e greu de prevăzut 
când și dacă va putea ieși. Într-un timp 
foarte scurt, Moldova a ajuns cea mai 
săracă țară din Europa și una dintre 
cele mai corupte țări din lume. Din-
tr-un model de succes pe calea integră-
rii europene ea a devenit aproape un 
antimodel. Astăzi, Moldova este un stat 
captiv aflat la cheremul unor oligarhi 
venali și mafiotizați, unii dintre ei actori 
direcți ai jafului secolului, care au mi-
mat reformele și opțiunea europeană și 
care acum refuză prin diverse tertipuri 
machiavelice să plece de la putere și să  
restituie miliardul de dolari furat din 
buzunarul cetățenilor. Jefuit și sărăcit 
de piramida oligarhică, mințit de atâtea 
ori în modul cel mai josnic, derutat și 
lipsit de speranță, poporul RM a ajuns 
să fie o biată populație debusolată, care 
nu știe nici ce limbă vorbește, nici care 
este calea cea bună pe care trebuie s-o 
urmeze. 

Este clar că proiectul statal RM a 
eșuat lamentabil. Pentru a se realiza cu 
adevărat, statalitatea trebuie să îndepli-
nească mai multe condiții obligatorii, 
între care asigurarea independenței 
instituțiilor și, mai cu seamă, a institu-
ției de drept, garantarea independenței 
economice, obținerea consensului gru-
purilor minoritare, crearea unei armate 
capabile să apere țara și câte altele. Ne 
întrebăm: are astăzi RM toate acestea? 
Le poate avea mâine sau într-un viitor 
previzibil? Răspunsul e deprimant, dar, 
vreau să cred, lucid: Nu! 

Am ajuns într-o stare în care nu ne 
mai putem hrăni cu iluzia că vor veni 
alte forțe politice, care să nu fie compro-
mise, un alt lider, care să nu fie corupt 
(că mesianic nu poate fi nicidecum), 
o altă echipă, cu alte priorități decât 
”treuca” și ”ciolanul”, care să readucă 
pe linia de plutire mica ambarcațiune 
aflată în derivă – statul RM.

Cititorii sunt în drept să se întrebe 
și ei: Atunci care ar putea fi soluția? De 
unde a apărut acest ezitant și dubios 
„totuşi” în celebrul odinioară slogan 
al scriitorilor? Ce vor, totuşi, scriitorii? 
Nu cumva chiar el explică faptul de ce 
scriitorii noștri de azi au ezitat să iasă la 
manifestațiile din centrul capitalei?

Au dreptate cei care și-au pus tocmai 
în acest mod întrebarea. Scriitorii, ca și 
întreaga societate, sunt profund de-
cepționați de actuala clasă politică și 
de obedientele instituții ale statului, 
care prin încrengătura lor monstruoasă 
s-au compromis lamentabil, coborând 
sub 80% cota critică de credibilitate a 
populației. Analizând cu responsabilita-
te situația, Uniunea Scriitorilor a decis 
să nu mai crediteze niciun partid, nicio 
mișcare politică, refuzând să se pozițio-
neze de partea vreuneia dintre forțele și 
actorii publici ai momentului. Opțiunea 
noastră, care conține și răspunsul la 
întrebările de mai sus, a fost formulată 
în „Declarația Uniunii Scriitorilor din 
Moldova privind Reunificarea cu Ro-
mânia”, difuzată în mass-media la 28 
octombrie 2015. Spunem acolo tranșant: 
„În situația în care un sfert de secol de 
independență a Republicii Moldova a 
însemnat, de fapt, o mișcare din ne-
unde spre nicăieri, datoria noastră ca 
intelectuali, ca oameni ai cetății este 
să atragem atenția întregii populații a 
Republicii Moldova asupra singurei căi 
de  izbăvire – integrarea în Europa, prin 
reunificarea celor două state românești, 
Republica Moldova și România, într-un 
singur stat”.

Aceleași idei și opțiuni le-am ex-
primat și în cadrul „Mesei rotunde” a 
Societății Civile din 8 februarie curent, 
desfășurate în incinta Uniunii Scriito-
rilor – cât se poate de tranșant, fără 
a lăsa loc unor eventuale echivocuri 
sau încercări de a le deturna sensul. Și 
anume: Uniunea Scriitorilor va continua 
să opteze cu toată convingerea pentru 
ideea de Reunificare cu România, în 
condițiile stipulate în Declarație, situ-
ându-se deasupra opțiunilor oricăror 
partide, platforme sau mișcări politice 
încropite în grabă. 

Suntem pe deplin conștienți că Reu-
nificarea este un act greu de realizat în 
actualele condiții geopolitice, că ea re-
prezintă o acțiune complexă ce implică 
mari responsabilități. Dar ar fi bine să 
se înțeleagă, pe ambele părți ale Prutu-

„(...) De aceea se consideră că este 
important ca magistraturile politice 

să fie îndeplinite pe rând, atunci când 
puterea este întemeiată pe egalitatea 

şi asemănarea cetăţenilor. La început, 
cum este şi firesc, s-a considerat că 

este important să se conducă pe rând, 
iar unul să vegheze la binele altuia 

tot aşa cum acela a vegheat, pe când 
era magistrat, la avantajul celuilalt. În 

schimb, astăzi, din cauza avantajelor 
care provin de pe urma magistratu-

rilor publice şi din exerciţiul puterii, 
unii au dorit să conducă neîntrerupt, 

ca şi cum acesta ar fi fost un semn de 
sănătate eternă pentru nişte condu-

cători care erau de fapt bolnavi, căci 
ei au ocupat în aceeaşi măsură mereu 
magistraturile. Rezultă din acestea că 
unele constituţii care au în vedere în 

acest fel avantajul public se întâmplă 
să fie drepte, potrivit dreptăţii luate 
în sens absolut, pe când acelea care 

au în vedere doar interesul condu-
cătorilor sunt corupte şi deviante de 

la constituţiile drepte, căci ele sunt 
despotice, pe când cetatea este 

comunitatea oamenilor liberi. 

(...) O mulţime numeroasă judecă mai 
bine decât un singur de felul acesta. 

Apoi, o mulţime este mai dificil de 
corupt: asemeni unui volum mare de 

apă, tot aşa şi mulţimea este mai greu 
de corupt decât un număr restrâns. 

Când un om este stăpânit de furie sau 
de vreo altă pasiune de felul acesta, 

în mod necesar decizia lui este 
coruptă, pe când în celălalt caz este 

mare lucru ca toţi să se 
înfurie şi să se înşele. 

(...) Este însă ceva comun democraţiei, 
oligarhiei, monarhiei şi tuturor con-

stituţiilor ca nimeni să nu cunoască o 
creştere disproporţionată, ci să existe 
strădania de a acorda onoruri mărun-

te, dar pe timp îndelungat, mai de-
grabă decât unele mari, dar pe timp 
scurt. Căci magistraţii pot fi corupţi, 

şi nu oricine poate îndura bunăstarea. 
(...) mai ales să existe efortul de a ac-
ţiona cu sprijinul legilor, astfel încât 

nimeni să nu ajungă să îi întreacă pe 
ceilalţi cu mult în putere, datorită 

prietenilor săi sau averilor sale. În caz 
contrar, aceştia să fie exilaţi.”

(Aristotel, Politica,
trad. de Al. Baumgarten,

București, IRI, 2001)
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 De la musique avant toute chose...
(Paul Verlaine)

Emilian scrie ca și cum ar cânta la 
pian.

Emil scrie ca și cum ar cânta 
la un pian Petroff sau Yamaha.

E-l scrie de parcă ar executa o piesă 
de virtuozitate, iar cele două mâini ale 
sale, cu toate cele zece degete ale lor, 
nu i-ar fi îndeajuns.

Şi atunci – angajat în irezistibila 
avalanşă a ritmului – pentru a putea 
să acţioneze simultan ori succesiv 
totalitatea clapelor pianului (circa doi 
metri de clape albe şi negre : clape mai 
albe decât zilele albe, clape mai negre 
decât nopţile negre), pentru a dezgro-
pa din criptele lor de fildeș elefantin 
spiritul faraonic al tuturor notelor 
ascunse în cele trei octave piramidale 
– iar cele două mâini ale sale cu toate 
cele zece degete ale lor nemaifiindu-i 
suficiente (cântarea fiind într- adevăr 
una pe viaţă și pe moarte!) –, celor 
două mâini cu toate cele zece degete 
alergând, plutind, zburând pe claviatu-
ră, le sar în ajutor – toate dintr-o dată! 
– cele două picioare împreună cu cele 
zece degete ale lor. 

Apoi, pentru a scoate în relief 
toţi diezii, bemolii și becarii, pentru 
a pune în valoare toate gândurile și 
sentimentele complicatei partituri, pe 
fildeșul cu sclipiri de lamă al clavia-
turii, într-un gest răscolitor și la fel 
de abrupt, brusc se prăbușește capul 
pianistului-scriptor, cu pletele sale 
lungi, învolburate metafizic, apoi îi alu-
necă fruntea, ochii și sprâncenele, apoi 
urechile, bărbia și buzele.  

Apoi, pentru a scoate în văzul și 
auzul tuturor corpul de fecioară al 
muzicii, într-un efort aproape suprao-
menesc, executând partitura muzicală 
cu toate părţile și mădularele trupului 
său nevorbitor, scriptorul-pianist, ajuns 
pe culmile disperării, îşi scoate de sub 
cerul gurii ultima şi cea mai grăitoare 
dintre arme – Limba –, și (vă rog, ima-
ginaţie maximă acum!), dintr-o dată, 
de-a valma cu celelalte extremităţi ale 
corpului, E-l prinde a cânta la pian cu 
Limba, cu ale ei făpturi inefabile, cu 
ale ei conice și hipersensibile papile, 
prin această nemaivăzută & nemaiau-
zită cântare căutând să aprindă, să 
surprindă, să cuprindă sufletul muzicii, 
ca să-l prindă apoi, ca pe o floare-de-
nu-mă-uita, la pieptul (po)em-ului în 
carne şi oase…

(Astfel, paralela între a redacta un 
text, un poem, un sonet pe claviatura 
mașinii de scris sau a calculatorului 
şi a compune şi interpreta la pian o 
sonată, o fugă sau un concert, în major 
sau în minor, iată că nu mai e o treabă 
doar nostimă sau incidentală.Dimpotri-
vă : în context creator, paralela e chiar 
una recomandabilă, având în sine și 
logică, și frumuseţe, și spirit.)

Căci, dragul de E-l, vrea să pună/ 
să reașeze în pagină această lume 
(dreaptă și de trei ori nedreaptă), însă 
de fiecare dată se lovește de limitele 
ei restrictive: (ani de-a rându-am pus 
foaia A4 de-a latu-n maşina de scris, 
ne mărturisește el milos fariseic, să 
nu frâng nici tu gâtul retoricii nici tu 
picioarele versului…). 

Şi, convingându-se pe propria lor 
piele că orişice foaie de scris are limite 
fizice și morale distincte, versurile, fie-
care cu a sa „văcuţă” salvatoare în spa-

te, evadează dincolo de hotarele foii, 
iar de acolo, precum frazele muzicale 
dintr-o ultimă Fugă de Bach, debordea-
ză năvalnic mai întâi în spaţiul public, 
în Holul cu Oglinzi al Casei Scriitorilor 
din str. 31 August 1989 nr. 98, iar de 
acolo, susţinute de nebănuite puteri 
urcătoare, se revarsă printre pereţii 
de catedrală spre cupola marelui For 
interior, pentru a se reconecta, cu voia 
Celui de Sus, la muzica sferelor…

Şi acum că am văzut şi auzit ce se 
întâmplă cu scriptorul nostru pianist 
în clipele sale de graţie și (diez)graţie, 
când scrie ca și cum ar cânta și cântă 
de parcă ar scrie, întrebarea ce-ar deș-
teapta curiozitatea este: oare ce crede 
despre toate acestea Domnia Sa Pianul 
(un Petroff, un Yamaha, un Chiriac, un 
Galacu-Păun, un...?!).

Faptul e cu atât mai vrednic de 
interes cu cât, ultima și cea mai gră-
itoare dintre arme – Limba cântând, 
cuprinsă de ample convulsii – sau 
cutremure – atât ale fiinţei, cât şi ale 
limbajului, deseori Ea însăși se trans-
formă în pian, în clavecin mecanic sau 
în orgă de cristal...

Acum însă doar Tu, Doamne al 
capodoperei muzicale, Doamne al 
ritmului și al sfintelor armonii, doar 
Tu, ascultându-le cu a Ta ureche infinit 
de subţire, cu al Tău auz absolut, doar 
Tu poţi spune fără de preget dacă 
pianul, clavecinul macanic sau orga de 
cristal – cântând, armonizând, strălu-
minând – niciodată şi nicicând nu se 
transfigurează, nu se transformă, nu se 
preschimbă în aurita 

în aiurita în ciupita – 
c-un singur deget – 

drâmbă drâmbă drâmbă.

TEOFANII ÎN FORMAT A4

ULTIMA 
ȘI 
CEA 
MAI
GRĂITOARE 
DINTRE 
ARME
DE TEO CHIRIAC

• V I A Ț A • 
L ITERARĂ
LANSAREA VOLUMULUI 
„POEŢI ROMÂNI DE AZI” (I)
AUTOR: RĂZVAN VONCU

Pe data de 18 februarie 2016 a fost lan-
sat la Uniunea Scriitorilor din Moldova 
volumul de istorie literară al lui Răz-
van Voncu, Poeţi români de azi. Vol. I 
(București, 2015). Evenimentul a fost 
moderat de Arcadie Suceveanu, preșe-
dintele USM. După Dicţionarul general 
al scriitorilor români, aceasta este una 
dintre puținele lucrări care îi integrea-
ză pe scriitorii basarabeni în circuitul 
românesc. Dintre cele 35 de nume ce 
figurează  în cuprinsul cărţii, șase apar-
ţin unor poeţi din Basarabia. Volumul 
este împărţit în două compartimente: 
1949-1989 și 1990-2015. Astfel, în prima 
parte au fost incluși Liviu Damian, Du-
mitru Matcovschi, Arcadie Suceveanu, 
Călina Trifan, Emilian Galaicu-Păun, iar 
în a partea a doua – Nicolae Spătaru. 
Urmează ca în volumele ulterioare să 
fie adăugate și alte nume autohtone. 
Moderatorul și vorbitorii (Nina Cor-
cinschi, Leo Butnaru, Maria Pilchin, 
Vitalie Răileanu, Mircea V. Ciobanu) au 
evidenţiat unele trăsături particulare ale 
cărţii, cum ar fi coabitarea istoricului 
literar Răzvan Voncu cu criticul literar 
Răzvan Voncu, încercarea temerară de a 
opera unele revizuiri în cadrul literaturii 
române actuale, punerea permanentă a 
scriitorului în contextele politic, social 
și literar ș.a. Vorbitorii au salutat apa-
riţia volumului, subliniind necesitatea 
și utilitatea unor asemenea demersuri 
critice. Gr.C.

RĂZVAN VONCU

POEȚI ROMÂNI DE AZI
VOLUMUL I

BUCUREȘTI
Editura MUZEUL 

LITERATURII ROMÂNE
2015
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Se știe că în Manifestul Dada 1918, Tris-
tan Tzara încerca să explice cuvântul 
care a dat numele mișcării pe care o 

lansase cu doi ani mai devreme la Zürich, ca 
„dublă afirmaţie în rusește și în românește”. 
Numai că această lămurire era aşezată între 
pseudo-definiţii cu caracter ironic și paro-
dic, atrăgând imediat atenţia asupra ambi-
guităţii interpretării. Într-adevăr, acel „da, 
da” ruso-român, rostit pe un anumit ton, 
poate sugera destul de limpede îndoiala, 
ironia, punerea sub semnul întrebării a afir-
maţiei aparente: Da...  Da..., dar... Sau, spus 
mai pe șleau: ” asta s-o crezi dumneata, nu 
e chiar așa, să vedem, să mai discutăm” etc. 
etc. Rostit de două ori, adverbul afirmativ 
concentra chiar definiţia atitudinii ironice, 
care presupune acordul aparent cu o stare 
de lucruri, negată în fond și, oricum, mult 
relativizată. Or, ne aflăm,  astfel în însuși 
miezul negaţiei dadaiste, crescute pe solul 
relativismului filosofic tot mai proununţat 
în filosofia europeană, după Nietzsche și 
alţii. Că „gândirea e relativă”, că „nu exis-
tă adevăr ultim”, că „Dada se îndoiește de 
toate,” aflăm din aceleași pagini ala manifes-
telor. Și tot acolo, imediat, invocarea „spon-
taneităţii dadaiste” și propoziţia după care 
singura credinţă adevărată ar fi cea „într-un 
singur zeu, produs imediat al spontanei-
tăţii”; și alta, de-acum celebră, - „Gândirea 
se face în gură”. Pe scurt, trăirea, starea de 
spirit a subiectului trebuia să-şi găsească o 
corespondenţă deplină cu expresia ei. Mai 
importantă decât literatura și arta deve-
nea viaţa. Cu atâtea îndoieli şi contestări la 
activ, mișcarea Dada a putut fi calificată cu 
precădere sub semn negativ, ca fiind cea 
mai nihilistă dintre avangarde. Numai că 
printre negaţiile în avalanșă se strecura, pe 
fundalul tragic al războiului în desfășura-
re, o propoziţie ce afirma totuși speranţa, 
„după măcel, într-o omenire purificată”...

La  un secol distanţă, provocările Dada 
rămân exemplare: a fost punerea cea mai 
radicală în discuţie a tradiţiilor culturale eu-
ropene, prin programul de destructurare ex-
tremă a discursului literar (pe urmele exem-
plului dat de futurismul italian), un apel 
spectaculos la atingerea unei tabula rasa, a 
unui soi punct zero și de haos primordial în 
urma căruia să se poată, eventual, construi 
o altă lume, nouă, vitală, nesupusă niciunei 
convenţii, mai ales spiritului „burghez” pro-
zaic, limitat, conformist. Miza pe hazardul 

sugerat în reţeta „pentru a face un poem 
dadaist” prin scoaterea dintr-un săculeţ 
a cuvintelor tăiate din ziar și lipite într-o 
ordine aleatorie invita, cum s-a observat, la 
o nemaiîntâlnită „democratizare” a limbaju-
lui poetic, deschis de-acum vieţii imediate, 
contradicţiilor, tensiunilor ei, „prozaicului”, 
instruziunilor non-estetice.

Pariul pe autenticitatea scrisului pus de 
dadaiști rămâne valabil și productiv până 
azi. În consecinţa avangardei și mai ales 
a dadaismului, tot ce a urmat în creaţia 
artistică ulterioară „insurecţiei de la Zürich” 
va fi marcat puternic de căutarea viului sub 
suprafeţele scrisului, - de la simbolismul 
contestat cândva pentru purismul său es-
tetizant (în spaţiul românesc, prin poeţi ca 
Adrian Maniu, Ion Vinea, Tzara însuşi), până 
la respigerea de către „generaţia războiu-
lui”, din anii ’40, a „poeziei de laboratator” 
ermetizante și a „mașinii de cusut cuvintele 
în gând” (Ion Caraion, Geo Dumitrescu), 
iar mai apoi la noua „coborâre în stradă” a 
poeziei de către „optzeciști”. „Gândirea se 
face în gură” și la cea mai nouă promoţie 
poetică, numită adesea „generaţia 2000”, 
pentru care spontaneitatea trăirii primează 
în raport cu „textualismele” mai apropia-
te sau mai îndepărtate, într-o perioadă de 
tranziţie prelungită, accidentată și tulbu-
re, dinspre comunismul tuturor cenzurilor 
către libertăţi de expresie încă insuficient 
filtrate la nu puţini dintre scriitorii recenţi. 
Noul „autenticism”, cultivat încă pe ambe-
le maluri ale Prutului, într-o solidaritate 
de sensibilitate și de limbaje ce trădează o 
unitate de adâncime a scrisului românesc 
tânăr, probează în contexte socio-culturale 
mult schimbate, vitalitatea unor stări de 
spirit pe care explozia dadaistă de la Caba-
retul Voltaire le-a anunţat zgomotos și cu 
un accentuat gust pentru provocarea spec-
taculară. Da, da, gândirea ia din nou naștere 
chiar în clipa când e rostită, - e bine că se 
întâmplă și astăzi așa -, numai că uneori cei 
care pretind că scriu cum vorbesc și cum 
trăiesc ar trebui să știe că se poate trăi și 
la modul mai esenţial-uman, mai profund 
interogativ, atenţi și la momentele când  se 
cuvine, mai exigent cu sine și cu lumea,  să-
ţi pui pavăză gurii, cum ne spune o altă vor-
bă înţeleaptă. Cuvintele zboară, da, da, însă 
măcar pentru o parte dintre ele am putea 
avea ambiţia să și rămână.

DA, DA... DADA

CE VOR,
TOTUȘI,

SCRIITORII?
(CONTINUARE DIN PAGINA3)

lui, că Reunificarea reclamă astăzi o altă soluție politică decât 
cea din 1918. Pentru aceasta se impune, într-o primă etapă, pe 
lângă reintegrarea culturală în plină desfășurare, o reunificare 
economică, care să asigure racordarea RM la sursele energetice 
românești și europene, și să reducă, până la excluderea totală, 
într-o perspectivă apropiată, a dependenței energetice de Ru-
sia. Abia după atingerea acestui imperios obiectiv economic se 
poate trece la următoarea etapă, cea administrativă, a reunifi-
cării. 

Prin ce metode am putea obține acest lucru? În primul 
rând, prin demararea unor proiecte de anvergură între Moldo-
va, România și UE, proiecte care, pe lângă componenta econo-
mică, ar avea și o semnificație simbolică. Iată doar câteva din 
aceste proiecte necesare: 1) construcția unei autostrăzi moder-
ne București-Iași-Chișinău; 2) înlocuirea ecartamentului de cale 
ferată Chișinău-Ungheni cu un ecartament care să corespundă 
standardelor europene; 3) finalizarea lucrărilor la conducta de 
gaz Iași-Ungheni; 4) conectarea RM la sistemul românesc de 
alimentare cu energie electrică. Dincolo de artificiile retorice 
din declarațiile integraționiste făcute la televizor, Bucureștiul 
ar mai trebui să aibă și curajul să abordeze aceste probleme 
la nivel euro-atlantic. În noi e încă vie speranța că România, 
învingând complexul păgubos de „națiune mică”, de „țară săra-
că”, și luând exemplu de la alte state care au devenit membre 
UE după destrămarea ”lagărului socialist”, va formula, cu capul 
sus, în toată statura ei de țară membră a UE și NATO, aceste 
inițiative în fața forurilor europene și euroatlantice. Ea trebuie 
să arate că proiectele pe care le propune sunt favorabile nu 
doar Republicii Moldova, ci și Uniunii Europene, Organizației 
Tratatului Nord Atlantic, și, de ce nu, statului vecin, Ucraina, 
care luptă cu vărsare de sânge pentru integrarea europeană și 
euroatlantică. Președintele Băsescu a făcut mai multe lucruri 
bune pentru Basarabia, între care simplificarea procedurii de 
redobândire a cetățeniei române. Acum le vine rândul pre-
ședintelui Iohannis și premierului Cioloș să persevereze și să 
ducă până la capăt aceste câteva proiecte, vitale pentru inte-
grarea europeană și reîntregirea țării. Cât despre parlamentarii 
și guvernanții de la Chișinău, aceștia ar trebui să conștientize-
ze cât se poate de repede faptul că numai prin susținerea aces-
tor temerare, dar pe deplin realizabile proiecte ar mai putea 
readuce RM pe făgașul integrării europene, spălând-și obrazul 
pătat, refăcându-și cât de cât imaginea distrusă și recâștigând 
măcar o centime din credibilitatea pierdută.

Nu e cazul să se facă mare tam-tam și publicitate pe tema 
Reunificării. Se cuvine să acționăm tacit, dar perseverent, cu 
tenacitatea și osârdia balticilor, dacă se poate. Totodată, se 
impune crearea unui Comitet al Reunificării, din care să facă 
parte atât reprezentanți ai RM cât și ai României și care să des-
fășoare o amplă activitate mediatică, spre informarea corectă 
a cetățenilor din satele și orașele noastre privind avantajele 
preconizatei Reunificări. Cetățenii de rând, inclusiv alogenii, 
ar trebui să înțeleagă că, în actualele condiții  de subzistență, 
create de iresponsabila conducere a republicii căzute în groapa 
fără fund a corupției, reunificarea cu România le-ar oferi o șan-
să reală de supraviețuire, iar în perspectivă, o viață prosperă. 
La rândul său, clasa politică ar trebui să realizeze că Reunifi-
carea cu Româna este unica salvare a țării ruinată de corupție 
și scufundată în abisul sărăciei. A nu folosi această șansă e tot 
una cu a împinge RM în colapsul economic și social care nu 
doar bate la ușă, ci e pe cale să o spargă cu tot dinadinsul. În 
lipsa unei asemenea înțelegeri, de jos și de sus, prăbușirea RM 
este iminentă. Numai asigurând Republicii Moldova statutul de 
zonă independentă energetic, cu o infrastructură adaptată la 
normele europene, e posibilă Reunificarea de facto cu România. 
Iar Reunificarea de jure nu va întârzia să vină, dacă va permite 
contextul istoric, și Dumnezeu, vorba unui clasic al exilului, va 
dori, din nou, să fie român.

Sperăm că vrerea noastră va rezona cu vrerea românilor de 
pe ambele maluri ale Prutului, iar sloganul Ce vor scriitorii?, 
eliberându-se de acest indezirabil „totuși”, se va umple de o 
nouă energie și semnificație.

MIRADOR
de ION POP
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INTERVIU

VLADIMIR
BEȘLEAGĂ:

„CREȘTINI 
ȘI… CRETINI” 

realizat de 
VALERIU BABANSKY

130 de persoane, care reprezentau forţele naţionale 
reformatoare, primenitoare, acele forţe care au ieşit în 
prim-plan în perioada aşa-zisei “perestroika”. Celelalte 
2/3 includeau în sine separatişti de la Tiraspol – în jur 
de 40 de deputaţi care în chiar primul an s-au şi retras, 
dar, mai ales, nomenclatura sovietică: preşedinţi de 
raioane şi primi secretari ai comitetelor raionale de 
partid, preşedinţi de colhozuri, directori de sovhozuri, 
şefi de întreprinderi. Astfel că raportul forţelor 
reformatoare şi reacţionare era în acel parlament de 
unu la trei. Şi deci, încă de la bun început s-a văzut că 
mare brânză el n-are să facă. Deşi câte ceva a şi făcut: 
a aprobat simbolurile statului – drapelul, stema, imnul, 
a declarat suveranitatea, iar mai apoi şi independenţa 
ţării. Dar toate acestea au fost votate sub presiunea 
maselor largi. Se zice că la Marea Adunare Naţională 
au participat peste un milion de oameni, dar până la 
ea au mai fost şi alte adunări şi tot cât se poate de 
numeroase – de zeci şi sute de mii de oameni. Şi astfel 
influenţa populaţiei a fost hotărâtoare. Mai mult decât 
atât, însuşi entuziasmul şi euforia de moment aveau 
un caracter atât de general, încât acestea au cuprins 
şi o parte de nomenclatură – iată de unde, timp de 
trei ani, chiar şi foştii secretari ai CC–ului cântau cu 
însufleţire imnul de atunci: “Deşteaptă-te, române!”. 
Aşa că da, la început în Parlament s-au produs şi 
unele lucruri foarte interesante. Totuşi, acestea au 
ţinut mai degrabă de nişte momente de imagine, de 
exterior. Dar când s-a ajuns la chestiuni de adâncime, 
fundamentale – probleme economice, privatizare, 
reforma agrară – nomenclatura a şi prins să manifeste 
rezistenţă şi să pună beţe în roate. E destul de spus 
că tocmai un an şi jumate a durat procesul anevoios 
de adoptare a Legii Funciare. Iar privatizarea în baza 
bonurilor patrimoniale s-a desfăşurat în modul cel 
mai neruşinat, hoţesc. Sau iată încă un moment foarte 

elocvent. Când, în august ’91, la Moscova, s-a produs 
puciul de tristă pomină, după care toate republicile 
unionale şi-au declarat independenţa şi s-au separat, 
n-a trecut mult timp şi deja în decembrie a aceluiaşi an 
a fost creată Comunitatea Statelor Independente (CSI), 
iar pe documentul de constituire a acesteia îşi pune 
semnătura şi Preşedintele Republicii Moldova, Mircea 
Snegur. O face de capul lui? Aşa vrea dânsul să prezinte 
lucrurile. Căci când a fost întrebat de ce a plecat la 
această şedinţă fără asentimentul Parlamentului şi, 
mai ales, de ce a semnat fără acordul acestuia ceea ce 
a semnat, Domnia Sa ce a răspuns? Că s-a dus pentru 
că a fost invitat, iar a semnat pentru că au semnat şi 
toţi ceilalţi preşedinţi şi ce-i rămânea lui să facă?.. Aşa 
a răspuns Snegur. Dar, de fapt, totul a fost pus la cale 
încă mai dinainte şi conform unui scenariu care cred că 
şi azi se mai păstrează tăinuit de ochii lumii prin cine 
ştie ce seifuri ale KGB-ului. Ce-i drept, Parlamentul n-a 
ratificat acea semnătură a lui Snegur şi deci statutul 
Moldovei de ţară membră a CSI a rămas o perioadă 
oarecum suspendat în aer. Atunci au şi pornit uneltirile 
pentru dizolvarea Parlamentului. I se aduceau fel de 
fel de învinuiri: ba că nu este operativ, ba că este miop, 
ba că nu vrea să asculte de nişte minţi mai înţelepte 
şi câte şi mai câte altele. Procedura de dizolvare au 
iniţiat-o agrarienii. Şi la început în lista părtaşilor 
dizolvării, listă cu care umbla Nicolae Andronic, erau 
doar 60 de deputaţi, dar mai apoi numărul acesta a 
crescut până la 90 şi ceva. Şi, mai ales după ce, în ’92, 
Sangheli a devenit prim-ministru şi a fost desemnat un 
guvern agrarian, lucrurile s-au complicat într-atât încât 
Parlamentul lucra în gol – nu putea adopta nicio lege. 
Or, tocmai văzând o asemenea zădărnicie, preşedintele 
Parlamentulul Alexandru Moşanu şi alţi câţiva, la care 
se arăta cu degetul că legislativul nu funcţionează din 
cauza lor, au şi hotărât să-şi dea demisia. Şi în felul 

Valeriu Babansky: Dle Vladimir Beşleagă, faceţi parte din 
cohorta de deputaţi ai primului Parlament al Republicii 
Moldova care, pe 27 august 1991, au votat Independenţa 
ţării. Cum ne-am pomenit că, la 18 ani de la acel 
eveniment istoric, Moldova se află într-o asemenea fază 
de incertitudine politică şi socială încât, de un şir de ani, 
până şi în loc de Ziua Independenţei se sărbătoreşte Ziua 
Republicii?

Vladimir Beşleagă: Eu cred că toţi oamenii de bună 
credinţă au sărbătorit şi pe 27 august curent ceea 
ce se cădea să sărbătorească – Ziua Independenţei. 
Iar Ziua Republicii au marcat-o ei, guvernanţii 
comunişti şi acoliţii lor, acei care întruchipează 
forţele reacţionare şi, de fapt, n-au vrut niciodată să 
fim independenţi. De unde au şi mers la substituirea 
adevăratei sărbători, dându-i titulatura de Zi a 
Republicii – o ficţiune. Cum, de altfel, dacă privim 
lucrurile mai în adânc, însăşi Republica Moldova 
tot o ficţiune este, findcă formarea ei se trage din 
nelegiuitul şi criminalul Pact Ribbentrop-Molotov. 
Dar aşa s-au brodit evenimentele de ne-am pomenit 
în situaţia în care ne-am pomenit şi, cel puţin 
deocamdată, n-avem ce face şi suntem obligaţi, 
nevoiţi, siliţi să ne resemnăm în faţa istoriei, să 
ne conformăm ei şi să continuăm a ne apăra acea 
formaţiune statală pe care o avem, adică Republica 
Moldova.

Iar cât priveşte acel prim Parlament trebuie 
să spun următoarele: el a fost constituit din 380 
de deputaţi. Nu ştiu cine o fi calculat că anume 
de acest număr de deputaţi avea nevoie Moldova 
– o ţară atât de mică, dar aşa s-a hotărât! Numai 
că marea tristeţe nu ţine doar şi chiar nu atât de 
masivitatea lui, ci mai ales de faptul că dintre cei 
380 de parlamentari dacă erau vreo 126, cel mult 
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acesta s-a şi produs autodizolvarea Parlamentului 
înainte de termen. Dar nu şi înainte ca tratatul cu 
bucluc, proceseist, semnat de Snegur, să fie totuşi 
ratificat. Chiar dacă şi nu de întreg Parlamentul, ci doar 
de Prezidiul lui, constituit din preşedinţii celor vreo 10, 
12 sau 14 comisii parlamentare.

Iar după Moşanu în fruntea Legislativului a venit 
Lucinschi. Şi toată istoria s-a întors pentru Moldova 
înapoi. Mai întâi, a fost repus în lege partidul 
comunist, apoi, după ce Lucinschi a devenit şi şef de 
stat, în ’99 a fost distrusă Alianţa Democratică pentru 
reforme (ADR) – unica şansă reală la acel moment 
de a scoate Moldova din prăpastia politică, socială şi 
economică în care se pomenise datorită guvernării 
agrariene, căci noul cabinet de miniştri, în frunte 
cu Ion Sturza era cu adevărat de mare clasă, având 
o conştiinţă europeană şi promovând o politică 
proeuropeană şi deci, bineînţeles, că le stătea forţelor 
antireformatoare şi antinaţionale ca un os  în gât. 
De aceea a şi fost deturnat. Şi când? Cu vreo două 
săptămâni înainte de plecarea fixată a lui Sturza 
la Bruxelles pentru a semna acordul de aderare a 
Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi unde el, 
fireşte n-a mai plecat.

Aşa că atunci când, la sfârşitul săptămânii trecute, 
un grup de deputaţi din acel prim Parlament şi actualii 
deputaţi reprezentanţi ai Alianţei pentru Integrare 
Europeană s-au adunat la monumentul lui Ştefan cel 
Mare pentru a marca cea de-a 18-a aniversare din ziua 
proclamării Independenţei,  alături, în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale, guvernanţii comunişti se dedau 
la fel de fel de show-uri, inclusiv la startul de raliu 
automobilistic, potrivit programului lor de sărbătorire 
a Zilei Republicii. Petru Lucinschi şi-a rostit speech-ul, 
spunând: “Azi noi comemorăm Ziua Independenţei…”, 
şi, de fapt, fără să-şi dea seama, pronunţa un adevăr. 
Deoarece se comemorează doar un eveniment trist 
sau moartea cuiva sau a ceva, şi la aceea ca Ziua 
Independenţei să ajungă a fi anume comemorată, el a 
contribuit substanţial atât prin legalizarea PCRM, cât 
şi prin distrugerea ADR. (...)

V.B.: La începuturile mişcării naţionale din ţară aflăm un 
număr considerabil de scriitori, chiar şi în primul Parlament 
au fost aleşi masiv. Şi, în genere, a existat o perioadă când 
autoritatea scriitorilor noştri era deosebit de mare, încât 
orice cuvânt scris sau rostit de ei se prindea, cum se zice, 
din zbor şi se transmitea de la om la om. Ce s-a întâmplat 
că mai apoi ei au dispărut, nu ştiu cum chiar foarte brusc, 
de pe arena publică – parcă i-a măturat cineva?

Vl.B.: Trebuie să pornim cu menţiunea că, mai ales 
datorită aşa-numitului “dezgheţ hruşciovist” de după 
epocalul congres al PCUS care a condamnat cultul 
personalităţii lui Stalin – o perioadă scurtă, foarte 
scurtă, de vreo 4-5 ani, dar deosebit de valoroasă, căci 
a dat posibilitatea producerii unui fenomen ieşit din 
comun pentru un sistem totalitar dictatorial, şi anume: 
libertăţii gândirii şi exprimării, precum şi trezirii şi 
renaşterii conştiinţei naţionale a popoarelor URSS, deci, 
mai ales datorită acestui mic respiro democratic, chiar 
şi în vremurile de stagnare brejnevistă, scriitorii noştri 
au menţinut în mediul lor un climat de gândire liberă 
sau cel puţin mai liberă decât în alte medii sociale. 
De aceea, ei au şi fost primii care, odată cu venirea 
“perestroicii” s-au şi postat în avangarda societăţii, 
şi abia peste un timp au fost urmaţi şi de istorici, 
pedagogi, de alţi reprezentanţi ai intelectualităţii, iar 
mai târziu s-au pus în mişcare şi masele cele mai largi, 
cei care au avut de suferit de pe urma deportărilor, 
gulag-urilor ş. a. m. d., încât, în ’89, a fost posibilă 
şi Marea Adunare Naţională, la care se zice că s-au 
întrunit peste un milion de oameni. Şi astfel, nu-i de-
a  mirării că în primul Parlament au fost aleşi tocmai 
16 scriitori, printre care Ion Hadârcă a ajuns să fie 
vicespeaker. Dar… Dar şi iarăşi dar… Forţele oculte, 
negre, totalitariste care pe o perioadă se dăduseră 
la fund, au prins firul că anume scriitorii sunt port-
drapelul mişcării de eliberare naţională şi au început 
să lupte împotriva lor şi să-i copromită. Mai ales 
agrarienii din parlament care îşi aveau fracţiunea lor 
nu-şi mai dădeau rând la tribună şi ţipau în gura mare: 
“Ce vă amestecaţi voi, scriitorii, în politică? Treaba 

voastră e să scrieţi. Noi facem politica!...” Şi iată că de 
la blamuri şi de la fel de fel de invective s-a ajuns şi la 
lucruri grozave: Dumitru Matcovschi a fost accidentat, 
Mihail Garaz – împuşcat, Ion Gheorghiţă moare subit 
mai că dinaintea uşii locuinţei sale, lui Nicolae Rusu i 
se aruncă în faţă vitriol… Cu alte cuvinte, scriitorii sunt 
luaţi în cătare şi urmăriţi, urmăriţi, urmăriţi. Lupta 
dezlănţuită împotriva lor, şi nu numai a lor, ci şi a altor 
intelectuali a fost pe viaţă şi pe moarte. De altfel, am 
scris o piesă care se numeşte Morţii cei vii şi viii cei 
morţi, a fost publicată nu demult într-un supliment 
al revistei “Stare de urgenţă”. În această piesă fac 
o constatare: cum s-a întâmplat că un şir întreg de 
scriitori şi de alţi oameni de cultură au fost maltrataţi, 
mutilaţi, omorâţi sau împinşi la sinucidere. Ţin să aduc 
câteva nume: Vasilenco, Rusev, Dumitru Caraciobanu… 
Foarte suspicioasă a fost şi moartea primarului de 
Chişinău Nicolae Costin, precum şi stingerea din 
viaţă a Lidiei Istrati sau a lui Ion Vatamanu. Nişte 
morţi neclare, neelucidate. Uite aşa a fost… Şi dacă în 
actualul parlament iarăși avem scriitori – Ion Hadârcă, 
Iurie Colesnic şi Boris Vieru –, lucrul acesta este cât 
se poate de semnificativ. Sau, în orice caz, se poate 
spune aşa: scriitorii ies din conul de umbră la care i-au 
condamnat forţele antinaţionale.

V.B.: Dar dacă judecăm mai la rece, totuşi ce părere aveţi: e 
treaba scriitorului şi, în genere, a oricărui alt om de creaţie 
să se implice nemijlocit în politică?

Vl.B.: Dacă judecăm mai la rece, în societăţile unde 
toate drepturile omului se respectă cu sfinţenie şi 
unde primează legea, scriitorul, creatorul, în genere, 
nu are ce căuta în aşa-zisa “mare politică”. El are 
meseria lui, domeniul lui de activitate. Şi rolul lui în 
societate. Profesorul meu, reputatul critic literar Vasile 
Coroban, mi-a spus odată: “În viaţa de toate zilele 
există autorităţi administrative, adică reprezentanţi 
ai administraţiei, dar există şi autorităţi spirituale, 
reprezentanţi ai lumii spiritului, ai culturii”.
Asta mi-a spus Vasile Coroban. Şi eu sunt de acord 
cu el. Există două feluri de autorităţi publice. Şi 
ambele, de când e lumea, se află într-o contradicţie 

permanentă, se confruntă mereu. Una adeverindu-se 
prin forţă, prin constrângere administrativă, are la 
dispoziţia sa poliţia, armata, securitatea şi alte mijloace 
de influenţă. Pe când omul de creaţie – scritorul, 
artistul ş. a . m. d. – îşi exercită influenţa prin bunuri 
şi valori spirituale, ce ţin de cultură şi nu au nimic 
în comun cu constrângerea, căci sunt nişte chestii 
pe care oamenii ori le acceptă, ori nu le acceptă, dar 
şi într-un caz şi în altul o fac benevol. Scriitorii sunt 
cea de-a doua autoritate – autoritate ce menţine 
libertatea sufletului, fără de care o societate nu poate 
fi normală. De unde şi concluzia: scritorii şi politicienii 
nu sunt figuri de pe acelaşi plan, iar dacă o parte din 
scriitori s-a implicat în marea politică, apoi pentru 
că aşa a fost momentul – unul crucial, de renaştere 
naţională, când ei au trebuit să-şi părăsească masa de 
scris şi să iasă în faţa mulţimilor, la tribune reale sau 
improvizate. Deoarece pe un pământ care în anii ’40 şi 
’44 a rămas, practic, fără intelectualitate şi fără preoţi 
şi au trebuit să treacă ani şi ani până s-a ridicat o nouă 
generaţie de intelectuali, dar nu şi de politicieni, căci 
o adevărată clasă politică abia se înfiripează în zilele 
noastre, scriitorii au fost aproape unicii cu o deschidere 
mai largă la minte, de unde şi-au asumat şi funcţia de 
oameni politici. Dar, în genere, într-un stat cu adevărat 
de drept, în care pacea civică, democraţia, demnitatea 
omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare 
a personalităţii nu sunt numai declarate, ci constituie 
valori supreme reale, scriitorul, creatorul şi scena 
politică sunt lucruri incompatibile.

V.B.: Cărţile lui Ion Druţă, ale lui Vasile Vasilache, Dumitru 
Matcovschi, Grigore Vieru, Vladimir Beşleagă, dar şi ale 
unui şir de alţi mânuitori ai condeiului au lucrat foarte 
mult, la vremea lor, în sufletele cititorilor şi au scuturat, au 
cutremurat şi au trezit generaţii întregi, prin ce explicaţi 
faptul că, de vreo douăzeci de ani, literatura noastră ne lasă 
în amorţeală?

Vl.B.: Totul e foarte simplu. E vorba de aşa-zisa 
“comandă socială” a timpurilor de afară. Căci dacă 
pe vremea lui Stalin cel puţin se declara că toate 
popoarele din URSS, scoase din robia ţaristă, se 

VLADIMIR BEȘLEAGĂ:  „Ca un adevărat artist hărăzit cu scânteia geniului, iar el vorbeşte în 
mai multe rânduri despre geniu, a fost în totală contradicţie cu mizeria lumii. Când se referă la 
lume, spune că toţi oamenii sunt adormiţi, da, adormiţi şi trăiesc o viaţă de nu se mai trezesc, 
rămân  adormiţi, adormiţi, adormiţi. Numai atunci când omul face un efort ca să se golească pe 
sine de mizeria vieţii, de deprinderile urâte şi nu numai urâte, ci şi mecanice, atunci începe să se 
trezească... Acesta este artistul adevărat: dacă nu reuşeşte  să realizeze la modul maxim ceea ce 
şi-a propus, consideră că a eşuat, deci viaţa nu mai are sens şi nu mai face s-o trăieşti. Or, tentaţia 
autodesfiinţării este pronunţat prezentă în scrisul lui Valeriu Babansky.” (Blog Europa Liberă)

Valeriu Babansky, Nicolae Esinencu şi Vladimir Beşleagă (2009)
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dezvoltă liber şi au posibilităţi nelimitate de a-şi forma 
cultura, spiritualitatea, specificul naţional, apoi pe 
vremea lui Brejnev a fost formulată o teorie aberantă, 
care spunea aşa: “Noi creăm o nouă comunitate de 
oameni – poporul sovietic”. Şi astfel, accentul de pe 
dezvoltarea liberă a popoarelor şi a culturilor naţionale 
a fost trecut pe crearea unei noi culturi, unice de felul 
ei şi pe care trebuiau s-o adopte toate popoarele din 
URSS. Dar popoarele au opus rezistenţă acestei linii 
de partid. Inclusiv cel din RSS Moldovenească. Şi în 
această mişcare de rezistenţă naţională se şi înscriu 
multe din fenomenele literaturii noastre: Clopotniţa 
lui Druţă, alte cărţi. Redescoperirea eticului, a fiinţei 
naţionale, a specificului naţional a fost un proces care 
a luat amploare în toate literaturile unionale: şi în 
cele baltice, şi în cea georgiană, şi în cea ucraineană, 
şi în cea rusă…, dar iată că a venit restructurarea şi 
literatura a fost împinsă la o margine a intereselor 
sociale. Pentru că în prim-plan au ieşit mişcările 
stradale. Apoi, ducându-se ca pe apa sâmbetei acea 
epocă, cu tot trecutul ei și cu toate valorile ei, s-a 
dus tot încolo şi literatura ce s-a scris atunci. Pe de o 
parte, fiindcă nu mai era actuală, pe nimeni nu-l mai 
interesa etnografia, pe de altă parte, circulaţia cărţilor 
şi a ideilor a devenit, mai ales odată cu instaurarea 
pe glob a Internetului, o amploare de neînchipuit mai 
înainte. Căci azi e destul să accesezi Internetul şi poţi 
citi orice şi din orice literatură. Iar la noi au început să 
apară cărţi care, propriu-zis, trebuiau să fie scrise încă 
prin anii ’30, ’50 sau nu mai ştiu prin ce ani ai secolului 
trecut, dar au apărut abia acum – cărţi foarte diverse 
şi foarte interesante, captivante.

Azi nu se prea citeşte, se citeşte nespus de puţin. 
Însă literatura autohtonă a izbucnit cu o mare forţă – 
şi poezia, şi proza, în special romanul, iar în ultimul 
timp şi dramaturgia. S-a acumulat o forţă creatoare 
serioasă şi, declanşându-se în a doua jumătate a 
anilor ’80, această forţă dă astăzi roade cât se poate 
de îmbucurătoare. Înclusiv în critica, teoria literară. 
La Universitatea “Ion Creangă” apare o publicaţie 
periodică Metaliteratura, am citit un număr de-al ei. 
Şi ce vreau să-ţi spun? E o cultură atât de vastă în 
toate articolele, studiile din paginile ei, atâtea minţi 
luminate avem. Şi, în genere, suntem martori ai unui 
proces literar care merită toată atenţia şi susţinerea 
şi e de mult timpul ca Uniunea Scriitorilor de la 
noi să organizeze nişte conferinţe, simpozioane, în 
cadrul cărora acest proces să fie analizat, încurajat 
şi mediatizat. Dar Uniunea noastră, ştii şi dumneata, 
de ce se ocupă în special – de jubilee, înmormântări 
şi praznice, nu de creaţie. Şi nici de starea materială 
precară a majorităţii covărşitoare a membrilor săi. 
Astfel încât aproape tot ce scriu azi, iar unii se mai şi 
editează, numai ei ştiu cum, chiar şi pe cont propriu, o 
fac dintr-o pornire lăuntrică aproape că inexplicabilă. 
Şi asta cu atât mai mult cu cât peisajul spiritul din 
ţară este unul cu desăvârşire altul de cum a fost 
vreodată. Dar cam aceeaşi situaţie e şi în toată lumea. 
Căci lumea parcurge o perioadă searbădă, o epocă 
de uniformizare, şablonizare şi globalizare, când pe 
oameni nu-i prea interesează latura spirituală a vieţii, 
ci toţi caută cum să supravieţuiască, cum să facă bani, 
cât mai mulţi bani şi astfel să reuşească în viaţă…

V.B.: Dar neglijându-ne sufletul, nedezvoltându-ne spiritul, 
mergem spre pierzania noastră? 

Vl.B.: Omenirea, dacă vrei să ştii, a apucat din capul 
locului pe o cale greşită – pe calea tehnicizării a tot 
şi a toate, a confortului din ce în ce mai mare şi a 
consumului excesiv. Şi tare mă îndoiesc că acestă stare 
de lucruri ar mai putea fi cumva schimbată. Pentru 
că însăşi mintea omului este nestăvilită, cu neputinţă 
de oprit, de îngrădit. Biserica încearcă să mai facă 
ceva, dar şi eforturile ei sunt zadarnice, căci nu poate 
împiedica măcar avorturile, deoarece a curma o viaţă 
tot împotriva firii umane este. Asta e situaţia. pe 
de o parte, avorturi, pe de altă parte, pe ascuns, se 
lucrează la clonarea omului. Şi nu-i departe ziua când 
nelegiuirea va deveni realitate. Aşa că da, omenirea 
şi-a ieşit din minţi şi merge pe o cale greşită şi aici e 
pierzania ei. Iar spiritualitatea… vai, spiritualitatea dacă 
a mai rămas pe undeva, apoi doar prin nişte medii 

cărţi în manuscris. Am o carte intitulată Dialoguri 
transnistrene, în care am dialogat cu oameni din satul 
meu Mălăieşti, oameni cu nişte biografii deosebit de 
interesante. Am, de asemenea, un manuscris cu cinci 
texte de proză dialogată, unele dintre care sunt chiar 
piese, ca cea despre care ţi-am mai vorbit – Morţii cei 
vii şi vii cei morţi, publicată în “Stare de urgenţă”. Încă 
un text dialogat se publică, din ianuarie, curent în 
revista “Contrafort”. Mai am o piesă Nunta de aur, pe 
care am prezentat-o la teatrul lui Sandu Grecu. Foarte 
interesant mi se pare şi manuscrisul intitulat Raiul  
rusesc… Ei da, am deci mai multe texte de carte, pe 
care aş vrea să le public, dar n-am cu ce, n-am bani. 
Şi-apoi cine are nevoiea azi de cărţile noastre? Şi de 
aceea, uneori, mi se pare că trăiesc în gol, că trăiesc în 
zadar. Şi mă apucă o tristeţe grozavă. Dar în asemenea 
momente grele îmi arunc ochii la poliţele cu cărţile 
mele editate mai demult sau mai încoace, ori deschid 
computerul şi-mi citesc textele care, odată şi odată, 
poate, vor vedea şi ele lumina tiparului şi aşa mă mai 
alin.

V.B.: Realitatea noastră este aşa cum este. Totuşi, aş vrea să 
vă întreb: ce moment din această realitate vă necăjeşte cel 
mai tare?

Vl.B.: Aş dori să se ducă cât mai repede toate fosilele, 
toate cadavrele politice, care constituie actuala 
guvernare comunistă. Şi să se înnoiască lucrurile, să 
devenim şi noi o ţară normală de oameni normali. 
Pentru că ţin să spun următoarele: pământul acesta 
al nostru are, în genere, un destin foarte trist: suntem 
plasaţi într-o zonă de ruptură, care desparte Occidentul 
de Orient, suntem plasaţi exact pe o asemenea falie. Şi 
astfel, cu trupul stăm în Asia, iar cu sufletul în Europa 
– o stare de sfâşiere de secole, milenii… Iar când pe 
deasupra mai vine şi un regim al pecingenii roşii, ţi 
se face atât de ruşine, încât nici nu mai ştii ce să faci. 
Azi trăim zile de mare speranţă că acum scăpăm de 
această pecingine şi că, în sfârşit, ne curăţim obrazul. 
Să dea Domnul ca lucrul acesta să se întâmple cât mai 
repede. Căci nu mai avem răbdare. Deşi îţi mai spun 
ceva: suntem un neam blând, foarte blând. Şi creştin. 
Suntem un neam atât de creştin, încât uneori îmi zic: 
măi, omule, dar ştii că de la creştin până la cretin e o 
nimica toată, o singură literă omisă?.. Şi mă înfior. 

Am obosit să mă tot înfior...

restrânse, prin comunităţi religioase sau mistice. Pe 
când în masă tronează gloata, care trăieşte din instinct. 
Gloata care a ieşit în prim-plan la începutul secolului 
XX, în timpul revoluţiei din octombrie şi de atunci ea 
dă tonul la toate.

V.B.: Mi se pare că azi  gloata, acel monstru acefal cum a 
numit-o Le Bon în cartea sa Psihologia maselor a devenit 
şi mai periculoasă chiar decât credem că este, deoarece 
e stăpâna nu doar în pieţe şi pe străzi, ci a pătruns şi în 
casele noastre.

Vl.B.: Ai dreptate, dar o tristeţe şi mai mare este că 
intelectualii, cei chemaţi să vegheze lumea spirituală 
şi să înmulţească valorile ei, s-au vândut, începând cu 
a doua jumătate a secolului XIX, au trecut de partea 
politicienilor şi-i ajută pe aceştia să tragă foloase din 
naivitatea, ignoranţa şi incultura maselor largi şi să-şi 
facă interesele. Da, de la o vreme se vorbeşte tot mai 
mult şi mai mult de Trădarea Cărturarilor care s-au 
pus în serviciul politicienilor şi lucrează împotriva 
popoarelor. Foarte multe descoperiri, invenţii ş.a.m.d. 
care se fac azi socot că sunt antipopulare şi, în genere, 
antiumane, şi asta mă întristează îndeosebi…

V.B.: Şi, în toată acestă negură de tristeţe, nicio ţâră de 
lumină?

Vl.B.: Privitor la viitorul lumii întregi nu prea văd ceva 
îmbucurător. Aici la noi câte ceva îmi mai dă o anumită 
speranţă. E vorba de apariţia unor noi generaţii foarte 
interesante şi foarte culte. Căci, deşi, în ansamblu, 
şcoala noastră este la pământ, cel puţin la Chişinău 
există şi licee care formează o elită intelectuală de 
mare potenţă. Mai ales, “Mircea Eliade”, “Prometeu”, 
“Gheorghe Asachi” lansează în viaţa largă tineri de o 
cultură foarte serioasă. Şi aceştia ne sunt viitorul. Căci 
dacă nu azi, apoi cel puţin mâine-poimâine anume ei 
se vor ocupa şi de treburile statului, şi de literatură, şi 
de toate artele, adică de spiritualitatea neamului.

V.B.: Dar maestrul Vladimir Beşleagă cred că nu trăieşte 
azi numai cu speranţa în aceste noi generaţii, mai face şi 
Domnia Sa câte ceva pentru spiritualitatea neamului?

Vl.B.: Cu regret, tot ce fac deocamdată, înghesui 
prin sertare. În ultimii 14 ani am adunat cel puţin 15 

„ÎMBLÂNZITORUL DE CUVINTE”. 
CENTENAR ALEXANDRU ROBOT

Cu ocazia împlinirii unui secol de la nașterea scriitorului Alexandru 
Robot, poet, prozator și publicist (n. 1916, la București, stabilit, prin 1935, 
la Chișinău și mort, în 1941, ca ostaș al armatei roșii), Muzeul Naţional de 
Literatură „Mihail Kogălniceanu” a organizat o expoziţie retrospectivă 
și un medalion istorico-literar cu genericul „Îmblânzitorul de cuvinte”. 
Expoziţia a fost amplasată în Sala „din calidor”, antecamera Sălii cu că-
min din Casa Scriitorilor, unde s-a desfășurat şedinţa comemorativă, în 
prezenţa unui grup numeros de elevi de la Liceul „Spiru Haret” din Chiși-
nău, a unor studenţi în jurnalism de la Universitatea de Stat din Moldova 
și cu participarea mai multor scriitori, jurnaliști și oameni de cultură.

Au luat cuvântul Vasile Malaneţchi, directorul muzeului, care a fost 
și moderator al evenimentului; scriitorii Arcadie Suceveanu, președintele 
Uniunii Scriitorilor din Moldova; Valeriu Matei, directorul Institutului 
Cultural Român „Mihai Eminescu”, Diana Vrabie și Ghenadie Nicu, con-
ferenţiari la Universitatea Pedagogică de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. 
Vorbitorii au scos în evidenţă vocaţia certă de poet, prozator și publicist a 
lui Robot, afirmat din adolescenţă la cenaclurile bucureștene, în anturajul 
select al unor mentori literari de talia lui Eugen Lovinescu, Perpessicius, 
G. Călinescu, care se pronunţaseră favorabil și chiar elogios pe marginea 
primelor sale apariţii editoriale. Urmând însă calea unui destin sinuos, 
marcat de o serie de elemente necunoscute, tânărul autor abandonează 
Bucureștiul în favoarea Chișinăului, orașul de la margine de ţară căzut 
sub influenţa grupărilor comunist-cominterniste, care l-au atras în sfera 
lor de ideologie politică şi acţiune subversivă. Și-a găsit sfârșitul prema-
tur, urmare a unui bombardament la care a fost supusă nava militară 
pe care era îmbarcat, după ce, anterior, naufragiase și ca literat, plătind 
un tribut greu preceptelor ideologico-estetice ale realismului socialist. 

V.M.

•V IAȚA• 
LITERARĂ

Alexandru Robot
Portret de Filimon Hămuraru
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POEȚI DIN CHIȘINĂUL
DE AZI
de RĂZVAN VONCU

UN SPIRIT AL 
SEPTENTRIONULUI: 
VITALIE RĂILEANU

Are dreptate Dumitru Crudu în 
comentariul dedicat debutului 
lui Vitalie Răileanu în poezie 

(survenit în 2014): poetul nu seamănă 
cu nimeni din literatura basarabeană 
de azi, și în special dintre colegii săi de 
generație. 

Cel de-al doilea volum al său, poeme 
de pe faleze* (București, Editura Vinea, 
2015), accentuează și tematic această 
singularitate. Originar dintr-un sat de 
lângă Soroca și locuind la Chișinău, 
Vitalie Răileanu ni se dezvăluie într-o 
neașteptată ipostază de poet al mării. 
O mare, desigur, generică, în care se 
„topesc” Marea Albă și Marea Barents, 
falezele Sevastopolului și fiordurile 
norvegiene. O mare simbolică, adică, 
dar nu prin conotațiile ei culturale, ci 
mai degrabă prin cele sufletești, unele 
constând în amintiri reziduale, ruminate 
îndelung, altele în fantazie.

Ce-mi place la Vitalie Răileanu este 
că, spre deosebire de alți critici care scriu 
și poezie, nu confundă instrumentele ce-
lor două genuri. În critică e incisiv, aser-
tiv și înclinat spre plasticitatea definiției, 
în poezie e intens, furtunos și fantezist. 
Temperatura sa lirică, totuși, e glacială, 
căci poetul are o imaginație de tip sep-
tentrional. Marea sa nu este cea lumi-
nos-orientală, de la Constanța, Mangalia 
sau Balcic (din poezia unui Minulescu, 
să zicem), ci cea cețos-întunecată, din 
pânzele lui Hogarth și Constable: „îmi 
place să privesc/ cum dansează furtuna 
pe mare/ [...]/ alungat de tine,/ alunec 
prin ceața fiordurilor norvegiene”.

Poetul nu-și întrebuințează rutina 
critică pentru a alcătui poeme și nici 
nu face excesiv apel la livresc. Lirica sa 
decurge din trăire și imaginație, ici-co-
lo, împletite cu evenimente ale ființei 
concrete: „în inima mea a venit durerea 
–/ cine m-a fericit cu scoici din sticlă 
spartă,/ cu alge otrăvitoare și putrede,/ 
când marea mea e aproape moartă?/ 
faleza nu mai este colorată cu aur la 
orizont,/ nici buzele tale, nu le simt,/ nici 

corabia nu e corabie.// probabil/ a venit 
durerea,/ care a înnoptat printre mușchii 
coronari/ ai inimii mele”. Această încăr-
cătură emoțională îl singularizează, de 
altfel, pe Vitalie Răileanu printre colegii 
săi de generație, care, atunci când nu 
încearcă să epateze prin atât de desuete 
(vai!) teribilisme, consemnează alb mici 
evenimente banale ale unor existențe 
despiritualizate. Răileanu, în schimb, e 
liric, e patetic cu măsură și nu se ferește 
de poza neo-romantică, bine temperată 
de un discurs care se ferește, din fericire, 
de retorism.

Concetto-ul este un instrument de 
care poetul se servește cu abilitate, 
pentru a crea tensiuni lirice: „aici, nordul 
împrăștie tunete și fulgere,/ înspăimân-
tând marinarii umbrele lor rătăcite.// 
dar calda rază de lumină/ mai trece prin 
valuri și spume cristalizate,/ împletind 
statuia speranței”. Adesea, opoziția mare 
(întunecată) – lumină este o reprezen-
tare lirică a cuplului erotic, văzut ca o 
reunire de elemente opuse. Marea, în tot 
cazul, e mai degrabă o metaforă a vieții 
personale, decât o prezență concretă, 
în timp ce faleza e un limb către care 
poetul aspiră, ba chiar, în momente 
aurorale, la care acostează. Oricum, totul 
(sunetele, mirosul, zgomotele marine) își 
află ecou în trăirea poetului, care nu se 
sfiește să fie declarativ și sentimental. Îl 
înalță din clișeu, întotdeauna, autentici-
tatea trăirii și un anume vizionarism, ca 
și curajul autoscopiei. Răileanu stăpâ-
nește arta de a duce interogațiile la limi-
tă, din rupturile acestea imense (analo-
gia cu infarctul miocardic e de neocolit) 
alimentându-se „valurile” de tensiuni 
lirice care străbat poemele sale.

Vitalie Răileanu este și un pregnant 
poet al Erosului, care se ferește de bana-
litate, de tautologie, și găsește deseori 
un accent inedit, în interiorul unei 
convenții lirice vechi de când lumea: „co-
rabia viselor mele/ îmi cere-n tăcere/ să-i 
povestesc despre tine./ despre ultima 
noastră întâlnire./ îmi pliază un nod, îmi 

strânge laringele/ și coardele vocale./ 
prin hubloul visului nu se vede nimic./ 
marea nu mă recunoaște./ nici stelele nu-
mi luminează calea./ e mai înaltă arta/ 
decât ceruvimul/ din sânii tăi, gustați 
de buzele mele/ mâncate de soare și sare 
de mare”. Când și când, tonul e amar, de 
final de ev, într-o manieră care amintește 
de Bacovia: „merg prin orașul portuar 
părăsit/ și-mi aud pașii.// îngândurat ca 
un marinar surprins de furtună,/ simt 
puterea vântului – solitar împărat/ al 
acestui pustiu/ locuit de femei neiubite”. 
În toate, însă, Răileanu se vădește un 
aed al amorului tumultuos, trăit până la 
capăt, care nu se ferește de carnalitate și 
nu se ascunde de suferință prin faldurile 
versului.

poeme de pe faleze confirmă că avem 
în Vitalie Răileanu un poet autentic, nu 
doar un critic care scrie și poezie. Am-
prenta personalității sale artistice e netă, 
timbrul vocii, distinct, iar originalitatea 
în cadrul temei marine, evidentă. Sper 
că și critica de la Chișinău va fi receptivă 
la o poezie care nu are contingențe în 
lirica basarabeană.

VITALIE 
RĂILEANU

POEME DE PE FALEZE

BUCUREȘTI
VINEA, 2015

• V I A Ț A • 
L I T E R A R Ă
MIRCEA COLOȘENCO 

LA CHIȘINĂU

Sosit la Chișinău la invitaţia Muzeului 
Naţional de Literatură „Mihail Kogălni-
ceanu” pentru a participa la manifestațiile 
organizate aici cu ocazia Zilei Culturii 
Naţionale, Mircea Coloșenco, un cunos-
cut și apreciat istoric literar originar din 
Basarabia (s-a născut la 3 iulie 1938 în 
satul Cârnăţenii Noi din comuna Căinari, 
județul Tighina), a fost protagonistul 
evenimentelor desfășurate, consecutiv, 
la 15 și 16 ianuarie. Scriitorul bucureș-
tean a avut luări de cuvânt și interven-
ţii apreciate de public la recitalul de la 
bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea 
Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan 
cel Mare”; în sala de expoziţii „Gheorghe 
Cincilei” de la et. II al Casei Scriitorilor, 
cu ocazia vernisajului expoziţiei „Intrări 
noi în colecţiile Muzeului Naţional de 
Literatură «Mihail Kogălniceanu»”; la co-
locviul „Muzeul Naţional de Literatură 
«Mihail Kogălniceanu» – retrospectivă 
expoziţională 2015” şi, în fine, în cadrul 
discuţiei cu genericul „Memoria pribegiei 
româneşti. Basarabia: 1940, 1944”, purtate 
la sediul muzeului împreună cu Ana Ban-
toș, critic literar, și cu Vasile Malaneţchi, 
directorul instituţiei-gazdă.

Subiectul dezbătut face parte dintr-un 
proiect mai amplu, iniţiat recent de Mu-
zeul Literaturii din Chișinău și reprezintă 
propriu-zis prima acţiune de acest fel prin 
care se urmărește documentarea biobiblio-
grafică şi recuperarea moştenirii literare a 
scriitorilor români de pretutindeni născuţi 
în cuprinsul Basarabiei şi care, urmare 
a ocupaţiei sovietice, au fost constrânși 
să părăsească meleagurile natale și să 
pornească pe drumul lung și anevoios al 
refugiului, drum care, pentru mulţi, s-a 
dovedit a fi unul dureros, fără posibilitatea 
de întoarcere acasă.

V.M.
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UN 
PAMFLETAR

ISTORIA LITERATURII

de EUGEN LUNGU

Faima lui Nicolae T. Orășanu de 
„naș” al micilor sau mititeilor o 
depășește pe cea de scriitor: de 

fiecare dată când vine vorba despre el, 
ziariștii, istoricii sau cercetătorii vor 
invoca neapărat, pe o notă sprinţară, is-
toria cu „botezul” micilor. Sunt unii care 
pun la îndoială autenticitatea acestei 
versiuni, dar faptul a intrat în „scriptu-
rile” sacre ale breslei ospătarilor. Într-un 
foarte serios Îndrumar pentru unităţile 
de alimentaţie publică scris de C. Florea 
și publicat la tot atât de serioasa Edi-
tură Tehnică (București, 1988) termenul 
e tratat după cum urmează: „MITITEI. 
Preparat de carmangerie. Mica lor istori-
oară spune că prin 1859, la restaurantul 
Iordache, într-o seară, s-au terminat in-
testinele pentru cârnaţi. Fiind aglomera-
ţie, patronul a dispus să se pregătească 
cârnaţii fără maţe, din compoziţia care 
exista, dar mai mici. Cu timpul reţeta 
s-a îmbunătăţit, folosindu-se carne de 
calitate specială, unele con dimente și 
alte ingrediente care nu se folosesc la 
cârnaţi” (p. 121).

„Restaurantul”, la început o hardu-
ghie de lemn în care clienţii puteau 
intra doar dacă își aplecau capul, se afla 
pe strada Covaci. N.T. Orășanu era un 
mușteriu frecvent al stabilimentului, 
având în sală și locul său preferat – 
pamfletarul ocupa masa nr. 6, înconjurat 
de regulă de colegi ziariști și politicieni. 
Se spune că respectiva masă se numea a 
„vânătorilor, a mincinoșilor, inventatori 
de glume. Masa 5 era a literaţilor: B.P. 
Hasdeu, Radu Rosetti, Nicolae Nico-
leanu, Nicolae Filimon ș.a.”. Aici ghimpii 
satirici ai lui Orășanu se înmuiau, vinul 
făcând din el un pașnic umorist. Tot el 
alcătuia și un meniu pe potrivă, citat de 
Constantin Bacalbașa în faimoasele sale 
memorii: „Marea vâlvă a restaurantului 
acestuia care avea bucătăria curat româ-
nească a început din ziua când umoris-
tul Nae Orășanu a compus nostima lui 
listă de bucate care, în parte, a rămas 
până la noi și se va perpetua. Iată atât 
cât îmi amintesc o parte din porecle-
le lui N. T. Orășeanu [sic!]. Pâinea era 
numită o abondenţă. Ghiaţa: cremă de 

timp de vreo două ore, căci Ionescu imita 
prea bine pe nebun. Bietul Valentineanu, 
victimă a credulităţii sale, după ce mâncă o 
doză mare de buşeli cu sulul de la pat, abia 
izbuti a scăpa pe uşă, fără papuci, şi alerga 
desculţ şi speriat prin coridoarele mănăstirei, 
căutând pe cineva ca să trimiţă în oraş, după 
vreun medic. (Orăşanu 1861: 89) 

sau excursiile matinale la împușcat 
raţe îi ocupau aproape tot timpul: 

într-una din escursiile noastre matinale 
pe marginea lacurilor, trăsei în nişte raţe ce 
treceau pe dasupra mea şi împuşcai una, 
care căzu pe malul opus al unui şenţuleţ 
(Orăşanu 1861: 92)” (ediţie digitală, p. 31).

Satirele și articolele sale inspirau 
se vede frică, deoarece toată lumea 
se purta cu el cu multă îngăduinţă. O 
boală fictivă sau adevărată îl aduce în 
vizită la Orășanu pe însuși Carol Davila, 
vestitul medic, făcut de Cuza general în 
1860. Prin camera de detenţie a scriito-
rului se perindă miniștri care îi ţin de 
urât și care îi făgăduiesc marea cu sarea. 
Isprăvile lui din penitenciar ne amintesc 
întrucâtva de cele ale altui poet mereu 
în conflict cu puterea – C.D. Aricescu. 
De altfel, cum precizează G. Călinescu, 
„D. Aricescu, tatăl poetului C.D. Aricescu, 
fusese o vreme grămătic la stolnicul 
Nicolae Chiţescu din Slatina, moșul lui 
Orășanu”. Cercetări de ultimă oră adau-
gă detalii noi asupra acestei intersectări 
de biografii: „Cel mai vechi strămoș al 
gazetarului, atestat documentar, este 
stolnicul Nicolae Chiţescu căsătorit cu 
Marghioala Chiţeasca. D. Aricescu, tatăl 
poetului și istoricului câmpulungean 
C. D. Aricescu, fusese grămătic o vreme 
la stolnicul Nicolae Chiţescu din Slati-
na. Acesta la 1820-1821 era ispravnic de 
Olt împreună cu viitorul domn Grigore 
Ghica (1822-1828), și în timpul revoluţi-
ei lui Tudor Vladimirescu se retrage la 
Sibiu. În amintirile sale, C.D. Aricescu 
povestește cum mama sa, după ce avu 
nenorocul de a rămâne văduvă de două 
ori, fu dusă la Slatina la o soră a buni-
cii, pe nume Safta Bălșanu ,«unde făcu 
cunoștinţă cu tată-meu și se remărită 

Siberia. Scobitoarea: o baionetă. Tacâ-
mul: un regulament. Ţuica: o idee. Soco-
teala: protocolul. Cârnaţii mici: mititei. 
Cârnaţii mari: patricieni. Un ardeiu roșu: 
o torpilă. Varză acră: origină de Belgrad. 
Sticluţa cu vin: o pricină. Ocaua cu vin 
cu borviz la răcitoare: o baterie. Apa: 
o naturală. Paharele pentru vin: semi 
plutoane. Cafeaua neagră turcească: un 
taifas etc., etc. Restaurantul dobândise 
chiar supranumele La idee. Dar vorba nu 
s-a păstrat. În schimb: mititeii, bateria 
și protocolul s-au împământenit. Mititeii 
și bateria vor trăi lungă vreme în viitor” 
(capitolul Restaurante în Bucuresti la 
1875. Origina expresiunilor: mititei, pa-
tricieni, baterie). Azi vedem că Bacalba-
șa a avut o mare intuiţie filologică!

A fost, n-a fost, dar istoria îndărătni-
că spune că anume N.T. Orășanu a bote-
zat așa improvizaţia culinară a inventi-
vului Iordache Ionescu, dat fiind că noul 
produs era mai mic decât „patricienii” 
obișnuiţi. Pe urmă, și restaurantul s-a 
numit à la Orășanu: „La o idee”, adică, în 
„traducere”, La o ţuică. 

Gloria acestei locante nu lasă indife-
rentă presa nici după un secol și ceva. 
Ziariștii scriu pe întrecute despre localul 
cu un trecut atât de fabulos. Cum altfel 
când e vorba de un brand naţional – mi-
cii!!! Nu a rezistat înmiresmatei tentaţii 
a grătarului nici revista cu papion a lui 
Andrei Pleșu: „«Iordache N. Ionescu & 
Comp. Casă fondată în anul 1859. Meda-
liat la expoziţia universală Paris 1889. 
Restau rant «La trei frunze de viţă». Sa-
loane și cabinete parti culare. Terasă de 
vară. În fiecare seară orchestră naţiona-
lă. Bucătărie română și streină de prima 
ordine. Cel mai mare depozit de vinuri 
vechi și alese din viile proprii din Drăgă-
șani. Se servesc la domiciliu cu preţuri 
convenabile. Deschis toată noaptea.» – 
Reclamă «Iordache N. Ionescu», an 1893, 
București, str. Covaci, nr. 3 – locul unde 
au fost «inventaţi» micii” (Dilema veche, 
nr. 601, 20-26 august 2015).

Un alt clișeu biografic, peste care nu 
se trece nicidecum în ceea ce-l pri-
vește pe Orășanu, sunt arestările sale, 
neobișnuit de multe. G. Călinescu le-a 

numărat și a expus și motivele recluzi-
unii turbulentului autor. Deși a fost un 
partizan înfocat al aducerii lui Cuza în 
fruntea principatelor, gazetarul însuși 
mobilizând mulţimea pentru a-l face 
domnitor pe colonel, Orășanu era trimis 
la pușcărie chiar în timpul domniei 
acestuia: „Asta nu-1 scuti, sub Cuza, de 
cinci întemniţări, prima dată chiar în 
1859, fiindcă luase parte la o întrunire 
calificată de guvern «turburare» în sala 
Bossel, făcuse să sară chipiul prefectului 
Creţulescu”. A doua trimitere la zdup 
e, evident, „pentru delict de presă”. „A 
treia condamnare o suferă sub minis-
terul Ghica pentru un articol Cabinetul 
de zoologie, părând a atinge pe Mano-
lache Iepureanu. La a patra osândire, 
în decembrie 1860, e coleg de arest cu 
Pantazi Ghica, la a cincea cu Radu Iones-
cu. Bolintineanu îl vizitează. În general 
este mereu graţiat sub diferite pretexte 
festive”. Arestările și condamnările sale 
nu au nimic în comun cu ororile din pe-
nitenciarele lui Dej, despre care am citit 
atâtea. Privarea de libertate a lui Orășa-
nu e mai mult convenţională, scriitorul 
simţindu-se la Văcărești destul de con-
fortabil. Din memoriile sale (N.T.Orășanu, 
Întemniţările mele politice, București, 
Tipografia Naţională, 1861) aflăm că nu 
o ducea deloc rău aici. E și concluzia lui 
D.M. Cristea, care face O scurtă introdu-
cere în memorialistica detenţiei româ-
neşti: „Dar aceste cazne nu îi priveau și 
pe primii deţinuţi politici, în înţelesul 
modern al termenului, de la care avem 
și primele mărturii mai consistente des-
pre ce era închisoarea și cum o îndurau 
ei: N.T. Orășanu, de pildă, a lăsat pagini 
aproape umoristice despre trecerea sa 
pe la Văcărești, unde se simţea liber, 
nelipsindu-i nimic: 

În puşcărie eram liber, venea familia şi 
amicii la mine […] prânzeam, ca tot omul, 
cu tacâmuri. […] Aveam un servitor dintre 
arestanţi, foarte inteligent, care mă îndatora 
cu deosebire (Orăşanu 1861: 28–30),

și unde farsele:
Radu Ionescu se făcu nebun ca să sperie 

pe Valentineanu. Farsa izbuti de minune în 
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pentru a treia oară în 1820 ianuarie 
20». Cu rude la Slatina, C.D. Aricescu va 
reveni aici mai târziu pe când își com-
pleta documentarea în vederea alcătuirii 
volumului său Istoria revoluţiunii româ-
ne de la 1821 luând legătura între alţii și 
cu Dimitrie Iarcu de la care află despre 
uciderea de către turci a tatălui său, Ene 
Iarcu, la 1821 în Slatina” (Ion D. Tîlvă-
noiu, „Câteva date noi despre familia 
gazetarului N. T. Orășanu” în Memoria 
Oltului şi Romanaţilor. Revistă de istorie 
și cultură a Oltului și Romanaţilor. An. 
IV, nr. 3 (37), martie 2015, p. 6-7). 

* * *
Nu e exclus că dispoziţia poetului 

pentru satiră și pamflet să nu fi fost 
una înnăscută, ci indusă de situaţia în 
care a ajuns N.T. Orășanu. El era tipul 
activ politic, mereu având ambiţia de a 
se situa în primele rânduri. Exagerând 
sau nu, scriitorul își fixa el însuși un loc 
în istorie, un loc de fervent militant al 
Unirii, adunând și organizând masele 
în curtea Mitropoliei unde se hotăra 
destinul principatelor prin votarea lui 
Al.I. Cuza ca domnitor al statului român 
unit. E clar că cel care scria despre sine 
„Aceste introduceri în curtea Mitropoliei 
mă făcu cunoscut bravului nostru popor 
și-mi câștiga încrederea și amorul lui” 
(cam afectat, dar!...) se vedea în ierarhia 
noii puteri în alte funcţii decât cele care 
i-au „picat” apoi. Altfel nu ar fi ajuns 
să constate cu amărăciune în aceleași 
pagini ale memoriilor sale: „Trebuie să 
mărturisesc că, într-aceste trei zile sfin-
te, mai mulţi români de inimă conlucra-
ră împreună cu mine, cu toată sincerita-
tea unor adevăraţi români [...], care mai 
în urmă avură mai aceleași răsplătiri 
ca și mine: uitarea, dispreţul, bez [adv. 
arh.: aici, cu sensul de afară de (adică, 
fără să mai ţinem cont de...) – e.l.] puș-
căria”. Tot el, în epilogul acelorași note: 
„Văzui oameni noi înălţându-se, pot zice, 
pe umerii mei, îi văzui cocoţându-se 
sus, foarte sus și lovindu-mă din înăl-
ţimea lor, nu ca niște inamici loiali, ci 
pe la spate, ca... Îi văzui aruncându-mi 
dispreţul, întinzându-mi curse și cău-
tând indirect a-mi aten ta la viaţă ca să 
se poată scăpa de o datorie pe care nu 
le-am cerut-o să mi-o plătească. Acestea 
sunt fapte de ingraţi... Pot să mă omoa-
re fizicește, aruncându-mă prin temniţe 
umede, într-un loc cu crimi nalii, dar 
moralicește îi desfid de a mă ucide; mă 
pot tiraniza cât vor voi, dar pata infami-
ei nu o vor putea arunca asupră-mi. Îi 
dis preţuiesc, cum îi dispreţuiește și naţi-
unea întreagă, naţiunea română cea vie, 
căreia-i consacru restul existenţei mele” 
(O pagină a vieţii mele sau 22, 23 şi 24 
ianuarie 1859). Se pare că această ură și 
acest dispreţ faţă de noii guvernanţi au 
dat apoi tonul și au dictat atitudinile 
pamfletarului N.T. Orășanu.

Celui purtat pe umeri în triumf 
de mulţime i se rezerva ulterior doar 
umilul post de inspector în Regia Mo-
nopolului Tutunurilor. Era numit apoi 
inspector al afacerilor cu spirtoase și, 
mai târziu, inspector la finanţe. Erau 
slujbe administrative departe de cele 
care i-ar fi mulţumit febricitatele orgolii. 
În schimb, acestea serveau destulă „ma-
terie primă” poetului-ziarist care avea 
un vast teren de observaţie: „Monopol... 
bacșișuri... Împrumuturi grele.../ Băuturi 
spirtoase... și păcate rele” consemna el 
cele văzute într-o satiră. Un timp i-a fost 

încredinţată funcţia de director la Moni-
torul oficial, de unde pleacă în 1876, dar 
revine (1886-1888), post pe care își dorea 
să-l „moștenească” I.L. Caragiale după 
demiterea lui Orășanu: „«Să-mi dea însă 
în schimb locul de director la Monitorul 
oficial, pe care 1-a ocupat un confrate al 
meu N. Orășanu (Nichipercea), străin cu 
desăvârșire de meșteșugul tipografiei, 
pe când eu sunt în stare să mă măsor 
cu toată di nastia lui Göbl» (T. Suchianu, 
Diverse însemnări şi amintiri, Tipogra-
fia Ziarului Universul, București, 1933). 
Caragiale era lăudăros și nedrept” (Petru 
Romoșan). 

Firea lui Orășanu de cârcotaș și de 
„martir” în numele dreptăţii sigur că 
nu-l avantaja, pentru că nu se reţinea ni-
căieri. Dealtfel și murea destul de sărac. 

În orice caz, omul nu era lipsit de 
ideal și nu părea un mizantrop:

Plăcută-mi este viaţa, când are ca deviză: 
Dreptate, inocenţă şi scump patriotism; 
Când inima-mi, spre bine, de Dumnezeu

împinsă, 
Goneşte de la sine nedreptul egoism.
 
Plăcută-mi este viaţa în sânul ţării mele, 
Acolo unde maica pe lume m-a născut, 
Acolo unde-adesea, scăldat în lăcrămele. Pe 
patru braţe scumpe, ca bradul 

am crescut.
(Plăcută-mi este viaţa)

Or, tipii venali pe care poetul îi ia 
în șuturi (literare, evident!), așa cum e 
pitarul Surcea, sunt ghidaţi de interese 
materiale imediate și sunt inapţi pentru 
vibraţia patriotică. Monologul lui Surcea 
e o apologie a parvenitismului și o 
sfidare a cetăţenilor onești, în rândurile 
cărora se credea fără îndoială și poetul:

Minciuni de prin gazete, înşir’te mărgărite, 
Palavre înşirate, din moşi de la strămoşi. 
Pehlivanii de modă şi fleacuri şi gogoşi. 
Pe marfă d-asta, frate, nu dau un firfiric, 
Căci toată e croită curat dupe-un tipic. 
Nu-ţi spune decât patrii, principe şi nimicuri, 
Dreptate, libertate şi alte rizelicuri.
De aste bazaconii te rog să nu-mi vorbeşti, 
Că zău, sameşe dragă, îţi spun, 

mă plictiseşti.
(Pitarul Surcea şi sameşul Lulea)

Pana lui N.T. Orășanu e specializată în 
pamfletul politic. Surcea și Lulea sunt, 
evident, nume generice, care ilustrează 
o faună socială fără ambiţii politice, dar 
pusă pe căpătuire. Dacă poetul opera cu 
aceste embleme sociale fără adresă con-
cretă, sigur că ar fi fost un tip inofensiv 
pentru camarilă. Nici măcar nu suntem 
siguri că ar fi câștigat ca scriitor prin ge-
neralizarea unei stări de fapt și prin cre-
area unor personaje mai mult sau mai 
puţin tipizate. În firea lui Orășanu intrau 
însă în competiţie doi rivali – poetul și 
ziaristul, cel de al doilea dominând. Zi-
aristul e animat de fapte concrete și de 
nume concrete. Și de ideea de a lovi cât 
mai dureros pe cei în care ţintea. Orice 
eveniment social-politic furnizează ime-
diat un subiect versuitorului pamfletar: 
o alegere de primar („Astăzi se numește/ 
Și se întărește/ Marele primar”), alegerea 
unui deputat („Putui a mă alege/ Al ţării 
mandatar,/ Deși de nicio lege/ Eu n-am 
deloc habar”), numirea în post a unui 
ministeriabil (vezi satira Ministrul) sau 
abuzurile și delapidările de la Consiliul 
de Miniștri (Consiliului de Miniştri). 
Desigur, nu alegerile în sine sunt ţintele 
satirelor (multe!), ci alegerile fraudate, 
cu bande de mardeiași care impun elec-
toratului un anume candidat:

Bâta - argument politic mai presus 
de orice lege,

Prin care guvernul nostru candidaţii 
şi-i alege.

Acest argument în mâna bandelor electorale,
Aplicat peste spinare, peste cap şi peste şale,
Dovedit c că produce efect foarte constatat,
Căci alege azi în ţară fără forme deputat.

(Bâta; în: „Dicţionar politic 
sau Epoca pruso-ciocoiască”) 

 
O virulentă critică rimată îi declan-

șează atentului observator al mișcărilor 
administrative sforăriile derivate din 
concesiunea căii ferate (afacerea Strous-
berg) în condiţii ruinătoare pentru 
statul român. Afacerile dubioase pro-
gresează odată cu numărul segmentelor 
de cale ferată construite. Ilegalităţile îi 
„furnizează” reporterului-versuitor un 
subiect de milioane, ziaristul urmărind 
și penalizând (literar!) pe toţi figuranţii 
în rușinoasa antrepriză, unii înverșunaţi 

inamici politici: Carol I, miniștrii săi, 
bancherii nemţi care, după Orășanu, 
jupeau trei piei de pe români și, evident, 
lepădăturile locale ce își aveau partea 
lor de gheșeft din ţeapa secolului. Busi-
nessul necurat al prusacilor îi provoacă 
mare parapon și poetul atacă obsesiv ori 
de câte ori situaţia o impune. Concesi-
unea devine o idee fixă pentru el (vezi 
Epistolă anonimă către cetăţenii avuţi 
prin munca lor; Publicaţiune; Marelui 
vornic; Răfuiala); la fel „articolele” din 
Dicţionar politic: Banda, Concesiune, 
Obligaţiune, Onoare și multe altele. 
Pare că lupta cu cei care parazitează pe 
corpul ţării devine o afacere personală 
a lui Orășanu, care își lua cu de la sine 
putere misiunea de acuzator public. Zia-
ristul era propulsat de o înverșunată ură 
antidinastică, așa că începătura tuturor 
relelor el o vedea în Carol I, iar faptul 
că acesta înlesnise accesul nemţilor 
în afacere, pamfletarul o trata ca pe o 
circumstanţă agravantă: „La 18 septem-
brie 1868, Senatul a votat o lege pentru 
construirea și exploatarea unei reţele de 
căi ferate. Consorţiul german Strousberg 
(condus de dr. Strousberg, prinţul de 
Hohenlohe, ducele de Ratibor și contele 
Lehndorf) a căpătat această concesiune 
pe 90 de ani, cu drept de răscumpărare 
din partea statului la 30 de ani, obligân-
du-se să construiască reţeaua de 914 km 
(Roman-Vârciorova, cu o legătură spre 
Roman și una până la Bârlad). Capitalul 
(foarte mare, de ordinul a 247 de mili-
oane de franci) urma să fie procurat de 
Strousberg prin emitere de obligaţiuni 
cu dobândă de 7% pe an garantată de 
statul român. [...] Sediul consorţiului a 
fost însă fixat la Berlin, iar la recoman-
darea lui Carol I, comisar a fost numit 
un prusac: Ambronn, șambelanul lui 
Carol Anton de Hohenzollern-Sigmarin-
gen, tatăl lui Carol I. Acest funcţionar al 
statului era și bun prieten cu dr. Strous-
berg” (din prefaţa la N.T. Orășanu, Satire, 
dicţionar politic şi alte marafeturi de Bu-
cureşti. Ediţie îngrijită de Adina Kenereș 
și Petru Romoșan, Editura Compania, 
2007, p. 3). 

(va urma)

La pescuit: Gheorghe Vodă, Petru Zadnipru, Ion Vatamanu, Grigore Vieru şi Victor, şoferul USM (anii 1970).

FOTOGRAME |
NICOLAE RĂILEANU
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LITANIE                                           

Lui Constantin Tănase, 
in memoriam

Dă-ne nouă, Doamne,
limba noastră cea de toate zilele
şi pe noi, Doamne,
limbii noastre dă-ne.

Este a noastră limba noastră
dacă și noi ostenim
să fim și să rămânem
ai ei.

Români din toate ţările,
uniţi-vă
în ţara din care
nicicând n-aţi plecat –
România Mare a Limbii!
(De la Nicolae Iorga citire:
Dintr-un popor fac parte
toţi câţi ştiu
că fac parte din el.)

Câtă lumină, câtă credinţă
şi bunătate
e-n sufletul limbii noastre
dacă ea,
din вредный*, vrednic ştie să facă…

Dă-ne nouă, Doamne,
limba noastră cea de toate zilele
şi pe noi, Doamne,
limbii noastre dă-ne.

Dă-i, Doamne, limbii noastre
viaţă fără de moarte
                și
creaţie fără recreaţie…

                                        31 octombrie 2014

*Вредный [vrednîi] – (rus.) dăunător, păgubitor; 
periculos, ostil, dușmănos.

IEȘIND DIN POVESTE        

Pe Valea Plângerii
s-au uscat toate lacrimile.
S-au șters amintirile.
Dorurile
în duşmănii s-au prefăcut.
(Dacă te-a mușcat cineva,
poate că nu era vipera,
poate că un VIPera…)

Ce paradis al viermilor,
mărul discordiei!

Lume mulţumită de sine,
lume nemulţumită de toată lumea,
lume egolatră-latră-latră…

Valea Plângerii
rebotezată în
Valea Plângerilor
(Acum, aici,

o mie de tractoare
nu pot ara și semăna
pământul împroșcat
cu pietre detractoare.)

Să fi fost brevetat
acum, aici,
plânsul artificial,
plânsul care nu doare?

Ce paradis al viermilor,
mărul discordiei!

FLORI ȘI LUMÂNĂRI                    

Scurt poem japonez:
din pământul arat cu tancul,
cresc lumânări;
în sufletul cultivat cu tanka,
cresc flori.

MĂCAR ZĂPADA…                 

Azi, nu mai știi cui poţi să-i dai crezare –
Minciună crasă-i vorba cea frumoasă.
Clio e muza cea mai mincinoasă –
Ne pupă și… ne scoate la vânzare.

Noi suntem noi? Dar, oare ne mai pasă?
Noi ne schimbăm, dar… pentru neschimbare…
Mai ești sau nu în tronul tău, cezare?
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Politica nu e politicoasă…

Ce oameni mari, ce sentimente scunde…
De lumea asta nu te poţi ascunde…
Va trebui să-i inventăm o frână…

Când slinul va avea statut de floare,
Când vom muta gunoiștea pe soare,
Măcar zăpada – albă! – să rămână! 

MI-AU SPUS OCHII TĂI…                    

Ochii tăi…
Ochii tăi sunt ai mei.
Tot ce știu despre tine,
ştiu de la ei.

Ei mi-au spus
ce bună, ce fără de seamăn ești.
Ei mi-au spus, în taină,
că mă iubești.

Ochii mei au tradus
tăcerea ochilor tăi, grăitoare:
vom trăi-ntr-o iubire
ca două albine-ntr-o floare…

Sărut ochii tăi albaștri –
două cerești petale.
Doi trădători fermecători
ai inimii tale.

MELANCOLIE

Plămadă ciudată – minus și plus…
Minus și plus.
Parcă sunt… Parcă nu-s…
Parcă sunt… Parcă nu-s…

Suflete, speri – ca să nu pieri.
Speri – ca să nu pieri.

Ce-ai visat mâine
Împlini-se-va ieri.

Ce-ai visat mâine
Împlini-se-va ieri. 

O ALBINĂ RĂTĂCITĂ-N ORAȘ                               

Sunt o albină rătăcită-n oraș.
O albină rătăcită 
în stupul acesta uriaș 
de beton.

Acum, îmi adun mierea 
din salcâmii 
care numai în vise mai înfloresc.

O miere pietroasă.
O miere ghimpoasă la gust.

Am putea face oare 
miere 
și din flori cumpărate?

Albinele nu cumpără flori.

ÎNGERUL MEU PĂZITOR        
  
  Poetului Arcadie Suceveanu

Într-o bună zi, 
îngerul meu păzitor 
mi-a dăruit aripile sale.
„Zboară, zboară! mi-a zis.
Şi nu-ţi face griji – 
am aripi de rezervă.”

În aceeaşi clipă – ce miracol! –
am simţit că devin și eu
înger păzitor.
Înger păzitor 
al îngerului meu păzitor.

Am făcut schimb de aripi.
De atunci, 
zburăm împreună: 
arăm cerul, 
semănăm cu stele pământul.

Îngerul meu păzitor 
e Cuvântul.

ANUL 2015 ș.a.m.d.

Defilează în centrul orașului,
cu pas triumfal,  
sergenți 
cu epoleți de general.

Și se cutremură, când trec, 
plăpânda țară,
zidită strâmb,
pe temelii de ceară.

Ne-a pus Alexandrescu, 
pe veci, în versul lui:
De-mbunătățiri rele 
cât vrei suntem sătui!**

Laboratorul „Discordante alianțe”, 
iubindu-ne profund,
modernizează
mașina de tocat speranțe…

**Vers din poemul Anul 1840 
de Grigore Alexandrescu.

MONOCORD                                  

Țară fără dimineață…
Pâclă, negură și ceață…

Prostul minte ne învață…
Cap nu e, dar e mătreață…
Sărăcia „ne răsfață”…
Mișelie zâmbăreață…
Dragostea-i doi bani la piață…
Viața-i palidă la față…
Moartea plină e de viață…

Țară fără dimineață…
Pâclă, negură și ceață… 

OR FI CREZÂND UNII…

Când ai o durere,
Tu cui Te plângi, Doamne?

Vezi cum, obraznic,
aurul
se cațără tot mai sus pe biserici?

Or fi crezând unii că, 
dacă au aur, 
și aură au.

Uitând, se vede, 
că Tu, Doamne, 
nu poți fi mituit.

P.S. 
La judecata lui Dumnezeu, 
avocații 
sunt de prisos…

ȘCOALĂ

Mulțumesc Timpului: 
m-a învățat 
să citesc printre riduri…

NOI
A P A R I Ț I I

EDITURA
ȘT I I NȚA

LEON DONICI. SCRIERI. VOL. 1-2
EDITURA ȘTIINȚA, CHIȘINĂU, 2015

Text îngrijit, prefaţă, tabel cronologic, note şi comentarii, bibliografie 
de Ana-Maria Brezuleanu

Ediţia are conotaţia unei reparaţii morale faţă de un creator (romancier, prozator, 
dramaturg, publicist, regizor și cântăreţ de operă), care a scris cu același succes în 
rusă și română. Autorul a avut un destin dramatic aparte, deși s-a bucurat de înalta 
apreciere a majorităţii literaţilor de marcă din epocă (L. Andreev, A. Belîi, A. Blok, 
L. Gumilev, V. Briusov, D. Merejkovski, F. Sologub ș.a. din Rusia „Veacului de 
Argint” sau G. Ibrăileanu, N. Iorga, O. Goga, C. Petrescu, L. Blaga, E. Lovi-
nescu, T. Arghezi, Perpessicius, Al Philippide ș.a. din România reîntregită). 
Volumul 1 cuprinde două cărţi scrise în limba rusă: romanul Noul Seminar și 
culegerea de nuvele Floare amară, precum și cea mai importantă scriere a sa în 
limba română Revoluţia rusă (amintiri, schiţe, impresii). Volumul 2 include crea-
ţiile literare redactate de autor în limba română: proză literară (povestiri, nuvele, 
schiţe), eseuri, foiletoane, evocări literare; socială și politică, amintiri, corespon-
denţa cu personalităţile marcante ale epocii (O. Goga, C. Petrescu, M. Sevastos 
ș.a.). Pe lângă bibliografia critică selectivă, aici vom găsi și un compartiment 
iconografic cu imagini de epocă, referitoare la biografia și la creaţia scriitorului.
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PROZĂ
de VAL BUTNARU

ROȘU
(FRAGMENT DIN ROMANUL ÎN PREGĂTIRE 
„NEGRU ȘI ROȘU”)

Ioan a plecat la Ierusalim și a devenit 
sfânt. 

În ultima lui seară petrecută în 
casa noastră, șezu la masă cu tata și tur-
na vin din urciorul în formă de hulubaș. 
Atunci, i-am auzit vorbind pentru prima 
oară despre cartea pe care o scria tata. 

– Se numește frumos cartea ta – ‘’Du-
reroasa despărțire de sine’’, spuse Ioan. 
Câte pagini ai scris? 

– Nu prea multe, răspunse tata. Une-
ori am impresia că n-am s-o duc nicioda-
tă până la capăt.

– De ce?
– Fiindcă atunci când mori, simți 

cum este jupuită pielea de pe tine.
– Din două una: ori ești mort și nu 

simți nimic, ori simți cum te jupoaie și 
atunci înseamnă că ești viu, îi răspunse 
Ioan. 

Tata vru să mai toarne un pahar 
de vin, însă paharul se umplu doar pe 
jumătate, astfel fu nevoit să coboare în 
beci. Când se întorsese, ținea hulubașul 
subțioară, fiindcă mâinile îi erau ocupate 
cu străchini în care adusese murături, 
puțină slănină și câteva felii de brânză.

– De murături mă ocup eu însumi, 
spuse tata ca și cum s-ar lăuda cu o 
ispravă năstrușnică. Ioan, ții minte, 
la Reni, tata nu lăsa pe  nimeni să se 
apropie de murături? întrebă cu un nod 
în gât.

Sfântul nu-i răspunse nimic. Își aduse 
aminte și el de Reni, de pescuitul la 
Dunăre, de tatăl lor cântând la slujbele 
de duminică, de seara în care fusese îm-
pușcat de băiatul lui Toader Negru, de 
murăturile de care se ocupa în exclusivi-
tate doar el, de mărul roșu al lui Goethe. 
Doamne, cum de poate încăpea o viață 
de om doar într-o frântură de amintire! 

Tata îl privi cu atenție pe fratele său 
mai mare, turnă paharul până la vârf și 
coborî vocea. 

– S-a întâmplat ceva, Ioan, acolo, la 
casa de nebuni, începu el. În primele 
zile de tratament forțat, cu porcăriile 
lor, credeam că pot dribla moartea și sis-
temul care aduce moartea. Mi se părea 
că i-am păcălit pe EI, dar până la urmă, 
s-a constatat că m-am păcălit pe mine 
însumi. Nu e atât de simplu să driblezi 
moartea, chiar dacă cuiva i se pare că 
mi-a reușit. Sunt viu doar din punct de 
vedere fizic, în rest – m-au secat, m-au 
secătuit de esență. Mi-au luat sinele.

Ioan știa de anii pe care fratele lui i-a 
petrecut la ospiciu și de experimentele 

la care a fost supus și credea cu tărie 
că întreg calvarul prin care au trecut 
bărbații din familia Roșu nu va rămâne 
neobservat și nefolosit de alții. ‘’Asta-i 
Golgota noastră’’, șopti și-și făcu semnul 
crucii.

În una din seri, tata nu se mai în-
toarse acasă. Mama nu prea știa cum 
să procedeze în astfel de cazuri. Nu știa 
deoarece casa noastră a fost populată 
întotdeauna de bărbați și de poveștile 
lor războinice. Femeile mai mult tăceau 
sau erau de acord. Adică, nici măcar nu 
erau de acord, ci dădeau afirmativ din 
cap. Cu un sentiment de ușurare, parcă. 
Când se întâmpla că tata întârzia să 
apară, luându-se cu paharul în compania 
vreuni scriitor ratat (așa spunea el), când 
întunericul de afară și crivățul scârțâitor 
îți băga frica în oase, mama deschidea 
ușița mică de la sobă și mă punea să 
strig prelung în spațiul în care cădea 
jăraticul și se aduna cenușa: ‘’Tată-ă-ă! 
Vino acasă-ă-ă mai repede-e-e!’’. 

– Strigătul tău zboară pe horn, se 
ridică spre cer și de acolo caută drumul 
cel mai scurt spre tata, spunea mama. 
Dacă ai să strigi mai tare, va veni mai 
repede. 

De data asta, strigătul meu nu ajută 
la nimic. Tata nu veni. Nu apăru nici a 
doua zi, nici a treia. Mama alerga bez-
metică de la miliție la Casa Scriitorilor, 
dar nimeni nu știa nimic. Apoi, de la spi-
tal la camera de dezalcoolizare și înapoi 
la morgă. Nimic. 

– Înnebunesc, înnebunesc! repeta ea 
întruna și continua să alerge, să întrebe 
și să-și brăzdeze obrajii cu ploi și cu nin-
sori. Pe urmă, iarăși cu ninsori, pe urmă 
iarăși cu ploi și, în pauze, cu frunze roșii 
de toamnă.

La un sfârșit de octombrie, era al 
doilea an de când dispăruse tata, mama 
veni acasă cărând în spate un sac. Nu 
prea greu, dar suficient de voluminos 
pentru ca să mă întreb ce-o fi oare 
înăuntru? Agățându-și paltonul de un 
cui bătut în perete, mama dezlegă sacul 
și răsturnă la podea o movilă mare de 
frunze roșii. Am întrebat-o mirat ce e cu 
aceste frunze?

– Vom face sarmale la iarnă, răspun-
se oarecum abătută și se apucă să înșire 
frunzele pe ață.

După ce termină de înșirat, legă un 
capăt de ață de grinda de de-asupra 
sobei, iar celălalt îl prinse de cuiul de la 
capătul de sus al ușii. Despre ce fel de 

sarmale vorbea mama? mă întrebai ne-
dumerit, uitându-mă la frunzele roșii de 
arțar, de platan și de stejar. Când mama 
veni cu al doilea sac cu frunze, am 
înțeles că ceva nu e bine, că nu mai este 
ca înainte. Dar ce puteam face? Mama 
încetase să alerge de la miliție la Casa 
Scriitorilor și de la spitalul de urgență la 
morgă. Din punctul meu de vedere, mai 
bine o făcea, fiindcă, adunând frunze, 
ne-am pomenit inundați de semnele 
roșii ale toamnei pe ducă. În camera 
noastră nu se mai distingea nici pat, nici 
masă, nici scaune. Anul întreg mâncam 
și dormeam pe vrafurile de frunze. Și 
doar spre toamna viitoare, după ce frun-
zele se uscau și se fărămițau, stârnind 
un praf înecăcios, mama făcea curat în 
odaie. O elibera pentru frunze noi, cerși-
te de la o altă toamnă în agonie.

Abia când apăru tata, am internat-o 
la spital. Medicii nu și-au bătut prea 
mult capul cu ciudata soție de scriitor și 
peste o săptămână a fost transferată la 
ospiciul în care se făcuse totul ca tata să 
devină legumă. Dar nici la casa de nebu-
ni lucrurile nu s-au îmbunătățit. A murit 
în prima toamnă în care nu i s-a permis 
să înșire frunze roșii pe ațe. 

Tata apăru peste cinci ani. Când l-am 
văzut prima oară, nu-mi veni a crede 
ochilor. Purta niște ochelari stupizi cu 
lentila groasă și își ducea degetele arătă-
tor și cel mijlociu la nas la fiecare două 
minute. Dădea impresia că s-ar  teme 
că mâna îi miroase urât și ar vrea să 
verifice dacă e într-adevăr așa. Acest tic 
l-a marcat profund și n-a mai scăpat de 
el până la moarte. 

Când fu dus, direct de la biroul lui de 
proiectare și inginerie urbană, la spitalul 
de bolnavi mintali, a înțeles îndată ce i 
se pregătește. Degeaba i-a vorbit atâtea 
inepții civilul care l-a escortat,  degeaba 
și-a răcit gura cu aluziile lui: ‘’Ei, tovară-
șe Roșu, aici vei avea  tot timpul pentru 
a face Unirea cu România.’’ Tata înțele-
sese totul și fără aluziile lui prostești. Se 
pregătise deja moral pentru a se trans-
forma în legumă.

După primele trei zile de injecții, 
realiză că dacă nu inventează ceva, peste 
o săptămână-două va fi târziu. Dar ce 
putea face? O evadare era pe cât de im-
posibilă, pe atât de inutilă. Să se revolte? 
Mai bine ar încerca să evadeze ca să 
fie împușcat pe loc. Hotărî să simuleze 
condiția de legumă. Pentru asta avea 
nevoie de o concentrare maximă. Chiar 

dacă injecțiile își făceau efectul, simțea 
asta în fiecare dimineață, își propusese 
să simuleze o degradare și mai rapidă a 
condiției intelectuale. 

După a patra sau a cincea zi de ‘’tra-
tament’’ forțat, ușa salonului se deschise 
exact în clipa în care asistentul, o namilă 
de peste 150 de kilograme, se pregătise 
să bage acul în una dintre fesele lui tata. 
Un bărbat îmbrăcat cu un halat apretat, 
de un alb imaculat, înalt, zvelt și cu o 
privire inteligentă întrerupse procedura.

– O clipă, porunci medicul. De azi 
înaine, am să mă ocup personal de acest 
pacient. E un caz special și am ordine 
corespunzătoare în acest sens. 

Namila nu înțelese sensul frazei și 
rămase cu privirea tâmpă fixată ba pe 
seringa din mână, ba pe cel care i-a vor-
bit atât de categoric. Medicul se aplecă, 
îi luă seringa și, în tăcere, îi indică ușa, 
direcția spre care acesta ar trebui să se 
deplaseze cât mai grabnic.

Când plecase namila, tata mai privi 
o dată spre medic, încercând să-și 
amintească unde l-a mai văzut. ‘’Mi se 
pare foarte cunoscut tipul’’, își spuse 
încordându-și memoria și încrețindu-și 
fruntea, dar tot nu-și aminti unde a mai 
văzut privirea asta inteligentă. Medicul 
cercetă salonul în care se aflau încă șase 
legume, se asigură că nimeni nu-i acordă 
nicio atenție și se așeză pe marginea pa-
tului. Mai lovi cu unghia peste seringă, 
împroșcă prin ac un pic de soluție și-l 
apropie de țesutul moale al pacientului 
care i-a fost încredințat în responsabili-
tate personală. Tata se pregăti să înfrun-
te aceeași durere ca de obicei, dar nu 
simți nimic. Nici măcar înțepătura acului 
n-o simți. Întoarse capul spre cealaltă 
margine a patului și-l văzu pe medic 
cum injectează soluția din seringă în 
salteaua pe care era întins. Îl privi uimit 
și speriat, iar medicul făcu un gest im-
perceptubil din cap, țuguindu-și buzele, 
ca și cum i-ar spune cuiva ‘’ș-ș-ș, taci din 
gură…’’ După ce termină procedura, me-
dicul înalt ieși fără să spună ceva și fără 
să se mai uite în direcția lui tata.

‘’Nu mi-a făcut injecția pe care era 
obligat să mi-o facă, reflectă tata încer-
când cu febrilitate să-și adune gândurile. 
Ce-ar putea să însemne acest lucru? De 
ce un medic de la nebuni s-ar expune 
unui risc atât de mare? Un risc mortal, 
aș putea spune. Dar este el oare medic? 
Cine l-a trimis? Ba da, pare să fie medic, 
odată ce namila l-a recunoscut și s-a 
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conformat. Cu greu a înțeles despre ce 
este vorba, dar s-a conformat, totuși. Și 
pe urmă, ce a însemnat gestul lui abia 
vizibil făcut cu capul? Și buzele țuguia-
te? Mi-a poruncit să tac, dar de ce? Mi-a 
dat de înțeles că face ceva ilegal de care 
nu trebuie să afle nimeni? Păi, asta e 
întrebarea – de ce o face?!’’

Șirul întrebărilor la care nu exista 
niciun răspuns continuă încă mult timp. 
Cert era un singur lucru: în clipa în care 
urma să i se facă o injecție, după care, 
probabil, nu mai avea cum să-și revină 
la condiția umană, apăru un individ 
care luă seringa și, alungând namila de 
sanitar, o injectă în salteaua pe care era 
întins.

‘’Oare gestul lui aproape impercep-
tibil și buzele țuguiate nu au însemnat 
o încurajare? îl însenină un gând. Oare 
astfel nu mi-a dat de înțeles să conti-
nui cu simulările la care am și recurs în 
aceste zile?’’

A doua zi, fix la opt, ușa salonului 
se deschise și intrase medicul înalt cu 
halatul apretat. Asta îl deosebea de 
mulți alți medici de pe aici care păreau 
să poarte niște cârpe ce fuseseră cândva 
de culoare albă. Procedura se repetase 
întocmai, iar tata, urmărind cum este 
injectată soluția în saltea, se chinuia 
din răsputeri să-și amintească de unde 
îl cunoaște pe tipul cu privirea asta 
inteligentă. În zadar, însă! Terminând 
procedura, medicul ieși, exact ca în ziua 
precedentă, fără să privească în părți și 
fără să spună vreun cuvânt. În clipa în 
care se auzi clicul ușii închise, tata se și 
lovi cu palma peste frunte.

– Suru! îi veni să strige în gura mare. 
Da, el este, Viorel Suru!

Cum de nu și-a dar seama de la bun 
început? Privirea asta inteligentă, cum 
putea s-o uite atât de ușor? Era Viorel 
Suru cu care făcuse cunoștință acum 
vreo trei ani la spitalul orășenesc. Tata, 
vânător înveterat de onorarii de ocazii,  
acceptase să conducă un cenaclu literar 
înființat pe lângă spitalul orășenesc. 
Medicii scriau execrabil, dar Suru avea 
o anumită sensibilitate și un fel ciudat 
de a contorsiona frazele, calități care nu 
puteau să nu fie remarcate. Ei purtaseră  
discuții interminabile în timpul cărora 
tata a încercat să-l îndrumeze pe tână-
rul aspirant la gloria literară. Nu era la 
curent cu cariera literară de mai departe 
a lui Suru, fiindcă la expirarea contractu-
lui, tata plonjă în contractul de conducă-
tor al altui cenaclu, muncitoresc, de data 
asta. 

Nu de-odată, dar medicii remarcaseră 
că nu mai aveau cu cine vorbi în per-
soana pacientului Roșu. Doctorul Suru 
confirmă justețea observațiilor făcute de 
colegii săi. 

Pastilele, la care fu trecut, se învăță 
cu abilitate să le ascundă sub limbă. Zil-
nic îi mulțumea în gând lui Suru pentru 
faptul că l-a salvat de influența nefastă 
a experimentelor planificate și că nu mai 
este supus acțiunilor distrugătoare ale 
preparatelor chimice. Simți că, treptat, 
se diminuează efectele injecțiilor din 
primele zile. Altceva însă îl preocupa la 
modul cel mai agasant: trebuia să imite 
întruna gesturi și ticuri proprii celor 
sedați. Inventase un tic care i se păru 
cel mai tare. Ducea degetul arătător și 
cel mijlociu la nas la fiecare minut, lăsa 
repede mâna jos, rușinat parcă de ce i 
s-ar fi putut întâmpla, se uita la stânga, 
la dreapta și, după ce se convingea că Andrei Bitov şi Serafim Saka, foşti colegi la Cursurile de Cinematografie de la Moscova (Chişinău, 1982) Aureliu Busuioc şi Mihai Cimpoi (2009) 
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nimeni nu-l urmărește, se scărpina la 
ceafă. Și tot așa la fiecare minut. În fie-
care zi. În fiecare săptămână, în fiecare 
lună. An de an. 

Când l-au eliberat, nu mai era în stare 
să scape de acest tic. Îl executa automat, 
fără să realizeze unde se află sau dacă se 
uită cineva la el. Nu mai făcea diferența 
dintre joc și realitate. 

‘’Asta-i Golgota noastră’’ repetă Ioan 
și gându-i zbură, din nou, la copilărie. 
El jinduia după vremurile de altă dată, 
chiar dacă înțelegea că totul e pierdut 
aproape ireversibil.

– Cum crezi, Ovidiu, întrebă fără 
nicio legătură cu subiectul abordat de 
fratele său, se vor întoarce timpurile 
celea vechi când alergam prin curtea 
bisericii de la Reni?

Chiar dacă înțelesese ce are în vede-
re, tata nu se grăbi cu răspunsul, mai 
turnă un pahar cu vin și reveni la tema 
inițială. 

– Vorbeam de suflet, frate. Dureroasa 
despărțire de sine se întâmplă atunci 
când îți moare sufletul mutilat de liberul 
arbitru care s-a despărțit și el dureros 
de sinele său. Ar fi fost mult mai sim-
plu dacă cineva ți-ar jupui pielea de pe 
carnea vie.

– Nici eu nu vorbeam de materie, 
spuse călugărul-pelerin. Să ții minte, 
Ovidiu, sufletul este viitorul, trupul e 
trecutul.

– Și între acestea două, între trup și 
suflet, se ascunde liberul arbitru, adică 
prezentul? întrebă obsesiv tata.

– Ce te-ai legat de acest liber arbitru?
– Fiindcă nu mi-l pot explica. Un 

călugăr înțelept ca tine ce crede despre 
asta?

Ioan făcu o pauză, de parcă și-ar fi 
adunat gândurile și începu să vorbească.

– Să-ți spun ce cred despre asta, 
Ovidiu. Ții minte, în Geneză e scris că 
Dumnezeu i-a creat pe oameni după 
chipul și asemănarea sa? Bineînțeles că 
ții minte. Toată lumea știe asta, Numai 
că, ce-au înțeles oamenii din cele citite? 
Ei au înțeles că Dumnezeu arată ca și 
ei – un moșulică acolo, cu două mâini 
și două picioare, cu mustăți haiducești, 
barbă albă și păr lung. Și dacă arată ca 
și ei, s-au și apucat să-l zugrăvească ast-

fel în icoane. Degeaba! Au citit, dar n-au 
înțeles nimic și se vede că n-are cine să 
le spună că nu de asemănarea noastră 
fizică cu Dumnezeu este vorba. Asemă-
narea este alta. El ne-a dat altceva, ceva 
de neprețuit. El ne-a înzestrat cu liberul 
arbitru, exact așa cum îl are și El.

– Deci există, totuși, liberul arbitru? 
– întrebă tata cu o umbră de însuflețire. 

– Bineînțeles, dar, din fericire, numai 
în măsura în care să simțim că îl avem, 
nu și să beneficiem iresponsabil de el, 
răspunse Ioan. Asta dacă ai în vedere 
libertatea absolută de a face orice și a 
pătrunde în esența oricărui lucru. Omul, 
repet – din fericire –  nici nu poate visa 
la așa ceva. Să nu mai vorbim de faptul 
că el nu are nici măcar libertatea să 
acționeze în detrimentul aproapelui său. 
I-o interzic legile statului și conștiința 
socială. Și atunci, ce-i mai rămâne? Unde 
se mai poate manifesta libertatea lui? 
Dacă vrei, hai să privim altfel la lucruri 
și să luăm, bunăoară, o latură în care 
nimeni, aparent, nu te poate mărgini – 
gânditul. Poate oare omul gândi tot ce 
este de gândit în această lume? Nici cea 
mai sofisticată mașină de calcul nu e în 
stare de așa ceva. Dar ai tu oare puterea 
să gândești gândurile mele? Nu o ai. Dar 
Dumnezeu o are. Iată asta e tot, Ovidiu, 
ce-am vrut să-ți spun despre liberul arbi-
tru și asemănarea noastră cu Dumnezeu. 
Totul are o limită. Numai Dumnezeu nu 
o are.  

– Adică Dumnezeu ne-a înzestrat cu 
liberul arbitru, dar imediat ne-a și lipsit 
de avantajele luării unor decizii arbitra-
re? întrebă tata.

– Dar ce te deranjează în acest caz? 
Ești lipsit de atâtea alte lucruri. Poți, 
bunăoară, să străbați într-o clipă întreg 
Universul, așa cum o face Dumnezeu?

– Bineînțeles că pot. Cu gândul.
– Cu gândul, zâmbi Ioan. Cum poți 

gândi ceea ce nu cunoști? Ovidiu, ții 
minte, în seara ceea, înainte de a fi 
împușcat, tata vorbea despre metafora 
lui Goethe? Păi, iată, mărul roșu pe care 
îl purta în buzunar și în care se încleșta-
se cu degetele după moarte era liberul 
arbitru al lui tata. La asta s-a referit 
Goethe când a spus că viața e o metafo-
ră. Între cei doi se așternu o liniște roșie 

și ei băură încă un pahar de vin fără să 
pronunțe vreun cuvânt.

– Și acum, te rog să-mi spui cum ți se 
vede de aici, de la Chișinău – se vor mai 
întoarce timpurile celea vechi? repetă 
Ioan întrebarea lui fără noimă.

Tata întârzie pentru a doua oară cu 
răspunsul. Ce putea să-i spună despre 
timpurile vechi? 

– Îl mai ții minte pe tatăl băiatului 
cela, John Negru, pe care refuzasei să-l 
botezi?

– Să nu-l țin minte? Asta după ce-am 
făcut zece ani de Siberie? întrebă deru-
tat Ioan.

– După ce s-a întors de acolo unde 
nu l-au ținut prea mult timp, s-a apucat 
de capul meu. A vorbit cu mulți colegi 
scriitori, cu miuncitori și medici pe care 
i-am cunoscut la cenaclurile literare. A 
insistat să primească răspunsuri univoce 
privind opțiunile mele politice. A săpat 
și acolo unde nu era nimic de săpat, dar 
a obținut denunțurile necesare pentru a 
mă băga la spitalul de boli mintale, spu-
se resemnat tata. Iată ce pot să-ți spun 
despre întoarcerea timpurilor vechi. 
Acum timpurile sunt controlate de EI. 
Acum e epoca lor.

Asta a fost ultima lor discuție. Ioan 
se întorsese în Grecia, iar tata încercă să 
se sinucidă. Își potrivi pușca de vânătoa-
re în dreptul frunții și apăsă cu degetul 
mare de la piciorul stâng pe trăgaci. 
Țeava lunecă și glontele îl zgârâi doar 
ușor la tâmplă. Nici măcar nu fusese 
internat la spital.

– Sunt ridicol, îmi spusese tata mai 
târziu. Niciun bărbat din familia Negru 
n-ar fi ratat atat de lamentabil.

Până la urmă, tata n-a mai dus la bun 
sfârșit ‘’Dureroasa despărțire de sine’’, 
chiar dacă avusese o comandă specială. 

 TIPUL CARE STĂ AICI DE VREO ZECE 
ANI l-a întrebat odată: 

– Ce trebuie să faci ca să scrii un 
roman bun? 

– Trebuie să te așezi la masa de scris, 
i-a răspuns tata.

– Și atunci? De ce nu te așezi? De ce 
nu termini cartea? se miră el.

Da’ chiar așa. De ce tata nu s-a așezat 
la masa de scris?
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LUCIA ȚURCANU

MANIERISMUL ROMÂNESC

CHIȘINĂU
Editura CARTIER

2015

Discuţiile cele mai aprinse legate 
de apariţia cărţii Manierismul 
românesc. Manifestări şi atitudini 

(Editura Cartier, 2015) s-au dus în jurul 
titlului. Mai precis, în jurul conceptului. 
Există un manierism românesc? Autoa-
rea era pusă la zid chiar în ziua lansării, 
incriminându-i-se interpretări prea vagi 
(sau poate prea largi). 

Dar Lucia Ţurcanu nu e o protocro-
nistă, este absolut conștientă de eta-
pele istoriei literaturii și nu încearcă să 
schimbe datele problemei. E suficient să 
ne amintim în context de eseul lui G. Că-
linescu Clasicism, romantism, baroc, ca 
să înţelegem că termenii nu sunt folosiţi 
doar în sens exclusiv istoric, ci și al unei 
succesiuni cu caracter de repetabilitate: 
orice epocă are clasicismul, romantismul 
și barocul său. 

În acest sens, manierismul este faza 
(de tranziţie, am spune, dacă nu ar fi 
cumva „de tranziţie” toate curentele, 
fără excepţie) în care dulceţurile unui 
stil se acumulează excesiv de mult. Și 
acesta se revarsă într-un joc gratuit, 
înainte de o nouă purificare clasică. 
Argumentul suprem al Luciei Ţurcanu 
este ochirea subiectului din perspectiva 
unui manierism tipologic, anistoric (sau: 
trans-istoric), în contextul teoriei lui 
Gustav René Hocke. 

Sigur că autoarea ar fi putut să mo-
difice titlul, numindu-și cartea în genul: 
„Unele manifestări ale poeticii manie-
riste în literatura română, pe parcursul 
istoriei...”.  Dar pe cine ar fi interesat o 
carte cu un titlu descriptiv, exhaustiv 
și explicit, anunţând niște paranteze 
literar-stilistice? 

Irina Petraș explica că după 1920 ma-
nierismul e înţeles ca un fel „de reacţie 
anticlasică, de manifestare liberă a su-
biectivităţii, a fanteziei spirituale”, că (în 
context) „Rabelais, Shakespeare, Cervan-
tes sunt mari scriitori manieriști”. Dacă 
am forţa nota, amintindu-ne că la noi 
un manierist perfect a fost Dimitrie Can-
temir (cel mai bun ficţionar al epocii), 
că există o poezie manieristă scrisă de 
Eminescu, Macedonski, Arghezi, Barbu, 
Stănescu etc., am putea impune ideea 
că literatura manieristă românească e 

una de calitate artistică excepţională. 
Un fel de nirvana chiar. Nu vom merge 
până acolo.

Cine ar vrea să polemizeze cu 
autoarea (subiectul este sută la sută 
polemic) nu ar trebui să se limiteze la a 
comenta titlul, care, până la urmă, poate 
fi o capcană sau, mai cuminte, un semn 
convenţional al ediţiei, ca și ISBN-ul. 
După cum și cuprinsul cărţii e numai 
o hartă a ei, nu expresia în miniatură 
a ideilor autorului. E mult mai util să 
parcurgi întregul manuscris, apoi să te 
oprești – dacă ai poftă de gâlceavă – 
la capitolul final Echivocuri. În loc de 
concluzii. 

Adevărat, cunoscând-o pe autoare 
ca spirit ordonat și serios, bănuiam că 
voi citi aici un text cu anumite rezerve 
faţă de afirmaţiile anterioare, faţă de 
noţiunea „Manierism românesc”. N-a fost 
să fie. Lucia Ţurcanu nu polemizează 
la tema existenţei sau absenţei acestui 
curent în România sfârșitului de secol 
XX. Ea decretează acest curent și aduce 
– încă o dată – argumentele sale privind 
un manierism tipologic. Trans-istoric. 

Sigur că aș putea să strâmb (și eu) 
din nas și să zic îngăduitor că… oricine 
are dreptul la opinie. Dar – ţinând cont 
de faptul că fiecare autor inventează, 
odată cu fiecare text inedit, nu numai 
un nou gen literar, cum considera Tz-
vetan Todorov, ci și un nou stil, un nou 
curent – iau cartea exact așa cum este: 
ca pe un util instrument. 

Atunci când citesc un text despre 
romantismul lui Ovidiu sau despre ma-
nierismul lui Șerban Foarţă eu înţeleg 
perfect ce a vrut să spună autorul. Or, 
terminologia pentru asta există: să în-
ţelegem mai bine textele literare, nu să 
ne încadrăm perfect într-o schemă. Iar 
când o manieră literară domină o întrea-
gă epocă sau generaţie, fie și (doar) în 
exemplarele ei exponenţiale, atunci nu 
mai poţi ocoli termenul. 

Problemele de istorie sau chiar de 
teorie literară nu se rezolvă o dată pen-
tru totdeauna. Adevăratele certitudini 
rămân oricum opiniile (scrise). Putem să 
polemizăm și de azi înainte dacă există/ 
avem sau nu un manierism românesc. 

Dar nimeni nu mai poate nega faptul că 
există o carte care afirmă acest lucru, 
decretându-l încă din titlu.

Primul nostru manierist cu acte în 
regulă a fost, bineînţeles, Cantemir. Și 
nu e vorba doar de „arta hieroglifică”, ci 
și de (citez) „retorica manieristă, atât de 
populară în Europa în secolele XVI-XVII”. 
Pe de o parte, dialogul scriitorului cu 
cititorul se produce permanent, cu dese 
referinţe la text, cu plăcerea discursului 
și cu debordanta imaginaţie deopotrivă, 
în maniera vreunui Rabelais. Construc-
ţia este sută la sută barocă, fără spaţii 
goale, dar și manieristă, ca formulă a 
discursului. Visul Hameleonului, în opi-
nia Elvirei Sorohan, e „o poveste de citit 
și nu de povestit”. Centrarea autorului 
pe text (uneori – ca metatext explicit) 
e deja un semn limpede că suntem, în 
căutările noastre, pe calea cea dreaptă.

Urmează Eminescu, apoi „moder-
nii”, începând cu Macedonski (cel din 
Rondeluri, în primul rând), continuând 
cu Barbu (ciclul balcanic, deși mie mi 
se pare că Barbu e manierist în cvasi-
totalitate), Arghezi, Voiculescu, Fănuș 
Neagu, Stănescu, Emil Botta, Călinescu 
(în poezie) ș.a., inclusiv Valentin Roșca şi 
basarabeanul adoptiv Alexandru Robot. 
Lipsesc – inexplicabil pentru mine – 
Urmuz și Tzara. Dintre prozatori s-ar 
potrivi Druţă, cu arborescentele fraze 
poetice, manierate, numai bune de pus 
la icoana curentului, dar mai ales con-
strucţiile baroce ale lui Vasile Vasilache. 
Și Paul Mihnea ar putea fi prezentat mai 
generos.

Adevăraţii manieriști decretaţi de au-
toare sunt reprezentanţii generaţiei 70 
(dar și 60), poeţi care au adoptat un stil, 
un manierism programatic în cele mai 
multe texte: Nina Cassian, Romulus Vul-
pescu, Gheorghe Tomozei, Horia Zilieru, 
Nora Iuga, Șerban Foarţă, Virgil Bulat, 
Leonid Dimov, Virgil Mazilescu, Daniel 
Turcea, Emil Brumaru, Adrian Popescu, 
Ion Mircea, Dinu Flămând, Dan Lau-
renţiu, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu. 
Lista se completează cu doi basarabeni: 
Arcadie Suceveanu (după mine, perfect 
circumscris în acest concept) și Anatol 
Codru (cu care sunt de acord parţial, dar 

punctul de argumentare e unul forte: 
poetul basarabean-transnistrean își ela-
bora poemele, nu le scria spontan).

Fiecare autor are fișierul său, cu 
cărţile publicate, cu maniera descrisă și 
ilustrată cu secvenţe de texte. Dincolo 
de acest sistem, se întrevăd trei tipuri 
de exemple/ argumente: texte care se în-
scriu tipologic în paradigma manieristă; 
autori aplicând maniera respectivă, 
indiferent de context; contexte (tempo-
rale) propice unui curent. În ultimul caz, 
autoarea forţează, explicativ-demonstra-
tiv, nota.  Or, fie și apreciat pe criterii 
strict tipologice, un curent are nevoie de 
o epocă istorică distinctă. Epocă ce-i cre-
ează premisele, îi permite să se manifes-
te și îi asigură impactul. Dacă am vorbi 
doar de texte manieriste, pulverizate în 
timp, nu am fi avut noţiunea din titlu, ci 
am fi vorbit despre manifestări, elemen-
te, tendinţe sau poeme manieriste în 
literatura română. 

Aici ar exista – inclusiv pentru 
subsemnatul – un teren de polemică 
cu autoarea. Or, pentru mine, termenul 
manierism românesc se asociază doar 
strict tipologic și trans-istoric, cu câţiva 
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DECUPAJE

de GHENADIE NICU

Truismul potrivit căruia noi ne alegem cărţile ar 
trebui revizuit: sunt zeci de cazuri când lectura 
s-a dovedit pur și simplu predestinată, efect al 

unei constrângeri de care nu ne-am dat seama. Încep 
așa, mistic, pentru că m-a frapat retrospectiv o anume 
coincidenţă, ba chiar două, dacă număr bine. Ne vizitară 
niște poeţi de la Botoșani: Nicolae Corlat, Gellu Dorian, 
Vasile Iftime, Petruţ Pârvescu și încă vreo câţiva, îmi 
scapă numele, parte din neglijenţă (mea culpa!), parte 
din bulibășeala inerentă lansărilor de carte: multă lume, 
multă vorbă (adesea în paralel,  hélas!, cu fondul volu-
melor). M-am ales, firește, cu un braţ, l-am cărat aferat 
în vizuina mea, dar în rucsac, a doua zi, când trebuia să 
bat un drum mai lung, am descoperit, ca un făcut, doar 
o singură plachetă: Piramida Ka-zar, de Vlad Scutelnicu. 

Când l-am întâlnit prima dată? Într-un ianuarie, tot 
cu un prilej goliardic și tot la Bălţi (era și profesorul 
Mircea Martin, am scris undeva despre asta). M-am ferit 
întotdeauna de grupările de scriitori (sunt convins că 
omul care scrie trebuie să trăiască în alte medii decât 
cele așa-zicând native, care îl falsifică), dar atunci, ca și 
acum, prilejul a fost revelator, deși pe o linie întrucâtva 
diferită de cea previzibilă. Pentru că există o deosebire 
certă între lumea literaturii și cea literară. Prima e ficţiunea 
la care consimţim, cea de-a doua ne provoacă, de regulă, 
ulceraţii, e traversată de toate patimile, cu o treaptă de 
intensitate adesea mult peste medie. Omul nu prea se 

împacă cu scriitorul. Ei, bine, botoșănenii ne-au arătat că 
se poate, extrem de bine, și altfel: nu rivalizând meschin, 
nu cârtind în sine, ci netulburat, aureolaţi de o blândeţe 
aproape evlavioasă. Nu râdeţi: așa i-am văzut nu numai 
eu. Grupul a părut, de departe, din monahi coborâtori la 
vale, către o mulţime în așteptare: cu bărbi, majoritatea, 
vorbind rar, conturându-și preoţește cuvintele, în modu-
laţii ca și cum de strană. Frumoasă lecţie de cuminţenie 
și inteligenţă, n-am mai văzut-o demult la intelectuali.

Închid paranteza și revin la cel în cauză. Curios cât 
de mult seamănă cartea (tonul ei, ritmul profund, sonul 
adânc, nedeslușit, dar căruia îi prezumi la tot pasul o 
coerenţă a stării: cuvintele sunt vagul și aproape ne-
concludentul ei ecou) cu omul. Tot atât de aproximativ 
și ezitant (spun asta cu riscul de a pune pe jar, poate, o 
susceptibilitate), pe cât de concret și palpabil. Poemele 
sunt făcute, s-ar zice, după chipul și asemănarea pedantă 
a autorului lor: carnaţie deșirată, care acoperă o nebu-
loasă somnolatoare. Poetul avea exact atitudinea de mai 
înainte (o ţin minte bine: ceva între vag și seninătate, 
ca o beatitudine inexplicabilă, lăsată parcă direct din 
transcendent), după cum și poemele au un ritm egal, 
nedezminţit, emană, ca și omul, dintr-un singur punct.

Ce de-a doua potriveală, ca să zic așa, se manifestă 
pe un plan mai larg. Nu vreau să spun vorbă emfatică, 
dar micul volum al lui Vlad Scutelnicu are valoarea 

unei tipologii umorale. Cine iese zilnic în târg (nu într-o 
metropolă!) mă înţelege bine. Personajul acestei poezii 
e un dezabuzat, care își sublimează ratarea în cuvinte, 
salvându-se pe măsură ce exprimă. Nu debitează, aparent, 
nimic ieșit din comun, e mai curând un fel de pâlnie care 
sonorizează de-a valma exterioare și impresii, adunân-
du-și materii de peste tot și bodogănind surdinizat, dacă 
mi se permite acest pleonasm. Nu-i ghicești niciodată 
proiectul, poate începe de oriunde, într-un ritm sincopat 
de divagaţie, cu aer de tacla, pentru ca, la un moment 
dat, să te străbată bănuiala unui plan secund, abia el 
cu adevărat important. Din banal aluneci pe nesimţi-
te în himeric și locurile comune își relevează o latură 
abisală. Marele pariu al acestor poeme este lentoarea 
proiecţiei, care face din promiscuitate un mod de a opera 
și totodată un principiu aditiv: dacă ar filtra, ar trebui 
să dispară. Vlad Scutelnicu e un bacovian verbios: nu 
ascultă pustiul, ci-l  vorbeşte, continuu, cu o tenacitate 
de grefier câteodată (și cu credinţa acestuia că amănun-
tele rentează, dacă nu acum, sigur mai târziu): „uite de 
exemplu, tu acum ar trebui să scrii un poem/ dar tu nu 
tu eşti în bucătărie şi cureţi ardei copţi de/ pieliţă sub jet 
de apă rece în timp ce alţii se coc în tigaia/ dry coocker/ 
mai devreme ai mâncat doar tu şi tata socru/ nevastă-ta 
e la spital cu mama soacră care/ a fost operată şi e/ la 
reanimare însă în câteva zile vine acasă/ aşadar tu nu 
scrii niciun poem…”

DUPĂ
CHIPUL

ȘI 
ASEMĂNAREA

autori: Cantemir, Dinicu Golescu, Barbu, 
Arghezi (parţial), Dimov, Foarţă, Nina 
Cassian (desigur că, în primul rând, cu 
poemele scrise în limba spargă), Bruma-
ru, Suceveanu. Epocile se cam amestecă 
aici, în ne-sistemul meu, spre deosebire 
de cartea Luciei Ţurcanu, care forţează 
crearea unui sistem, inclusiv, cronologic.

Dar e cazul să lărgim puţin limitele 
temporale. Chiar dacă ne-am obişnuit 
în ultimul timp cu generaţii şi curente 
apărute în fiecare deceniu, aici contextul 
e mai larg. Ceea ce caracterizează (pe 
un anume palier) „epoca” e refuzul unor 
artiști de a reflecta realitatea în lumina 
hotărârilor de partid. Și aici oniricii 
(apropo, Dumitru Ţepeneag s-ar încadra 
perfect în structura, inclusiv în scriitura 
manieristă) alde Dimov şi Mazilescu fac 
casă bună cu manieriștii postmoderni 
Brumaru și Foarţă. Într-un sens mai larg, 
anii 50 – 60 se caracterizează printr-o 
resurecţie a lirismului. La modul abso-
lut, lirismul opus civicului, patrioticului, 
ideologicului etc. tinde spre ideea de 
artă absolută, nu de artă în slujba unei 
ideologii. Manierismul este una dintre 
primele manifestări ale artei pure, ale 
artei pentru artă. Lucrările manieriste 
(uneori practicate și de autorii „cu me-
saj”) sunt ca exerciţiile de virtuozitate 
pentru muzicieni. Toată muzica fără 

program este de acest fel, dar mai vizi-
bil se manifestă asta în studii, impromp-
tuuri, variaţiuni, capricii, momente etc. 
Concentrarea pe instrument, pe virtu-
ozităţile tehnice sunt primul refugiu 
din cotidian, la îndemâna unui artist 
autentic. Arta plastică abstractă tot 
aici își are originea. „Accentul se mută 
astfel, constată autoarea, cu referinţă la 
premisele «manierismului» din anii 70, 
de pe problema omului pe problema 
limbajului”.

Dacă aș alege o afirmaţie anume a 
Luciei Ţurcanu cu care nu aș fi de acord, 
probabil că asta ar fi: „Poeţii anilor 70 
alcătuiesc o promoţie care își asumă 
teoretic și practic manierismul, recu-
perând astfel o «epocă» lipsă în istoria 
literaturii române”. Una e că – nici pe 
departe – nu toţi poeţii acestei generaţii 
au cultivat aceeași manieră a discursu-
lui. Alta e – și asta m-a supărat cel mai 
mult – nu e vorba de o epocă „lipsă”. Ar 
fi prea nostim să „recuperăm” o epocă la 
distanţa de câteva sute de ani. Mai ales 
că prea puţine au în comun manieriștii 
deceniului opt ai secolului XX cu stilul 
vreunui Gongora… 

În schimb, sunt de acord cu alte 
demonstraţii, de pe aceeaşi pagină. 
E bună afirmaţia cu anii 70 priviţi ca 
„etapă de încheiere a unui ciclu istoric, 

modernismul, întrerupt odată cu impu-
nerea «cezurii proletcultiste» (formula 
aparţine lui Ion Bogdan Lefter). Avem 
două argumente într-o afirmaţie: una e 
declinul unui curent, care provoacă, prin 
suprasaturare, un discurs de tip baroc și 
manierist. Alta e invazia impardonabilă 
a proletcultismului, care impune scriito-
rii să se retragă în alte sfere, fie onirice 
la nivelul imaginarului, fie pur discur-
sive (inclusiv, să treacă, vorba aceluiași 
Lefter, „de la experienţă la experiment”).  
Evadarea în limbaj, de altfel, e și pri-
mul pas spre transgresarea definitivă 
a spaţiului literar și intrarea pe terenul 
decadent al postmodernismului. 

Putem face și o tipologie, pe urmele 
autoarei, deja în interiorul conceptului 
(pe teren românesc): manierismul formal 
(capitolul „Concettismul și copilărirea 
limbajului”); oniric („Metamorfozarea 
onirică”);  expresionist („Armonizarea 
artificială limbii”), orfic („Alchimie orfi-
că”). În fine: „Noua aventură manieristă: 
optzeciștii”, capitol sugerând/ anunţând 
o întreagă mișcare, ludică și polimorfă, 
textualistă și autoreflexivă, circumscrisă 
conceptului!

Manierismul românesc există, dar e 
construit din fascicule. Și fiecare seg-
ment are explicaţia sa: unul vine în 
descendenţa structurală și temporală 

celui european; altul, modern, e con-
secinţa unui romantism de prea lungă 
durată, care degradează manierist fie în 
Biedermeier, fie în parnasianism, fie în 
modernisme de tot soiul; al treilea, cel 
mai dens și mai explicit, e o expresie a 
neomodernismului în declin și a replicii 
căutate la proletcultism sau, mai cu-
rând, expresie a evazionismului (supra-
vieţuire prin cultură, nu rezistenţă prin 
cultură).

Istoria cu manierismul pe teren 
românesc nu e simplu de povestit. Și nu 
pentru că mediul nostru ar fi cumva os-
til tehnologiilor manieriste. Dimpotrivă, 
curentul găseşte aici un teren propice. 
Şi de aceea se manifestă permanent pe 
alocuri și intermitent – pe larg. Manie-
rismul ne este în sânge. În istorie (vezi 
cronicile măiestrite ale lui Costin și Ne-
culce, dar și ale cronicarilor munteni) și 
mit. Baciul nostru mitic, părintele nostru 
spiritual, aflând că va fi (poate) ucis, nu 
își face strategii (ca apărătorii Troiei), ci 
își construiește o barocă înmormântare. 
Nu mai spun de Manole, care, de dragul 
frumuseţii de necomparat a construcţiei 
sale, își sacrifică fiinţa cea mai dragă. 
Iar biserica de la Mănăstirea Curtea de 
Argeș, invocată în mit, are niște turle 
alambicate, de care ne-ar invidia orice 
manierist în arhitectură.
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ITALIALEO BUTNARU

(12 IULIE  – 14 AUGUST 2015) (IV)

Chiar la sosire, ne fotografiem în preajma repro-
ducţiei fidele a „Himerei”, instalate sub arcada 
Porţii S. Lorentino de intrare în centrul istoric 

al orașului. În poză, eu ţin „Himera” de piciorul 
stâng din spate. În genere, mi se pare că noi cam 
toţi încercăm, stângaci, să înhăţăm himerele de 
picioare… Ba poate chiar, uneori, Himera e în aceeași 
poziţie cu Dumnezeu. Poţi spune și: „Parcă a apucat 
himera de picioare”. Precum se poate spune „a fi 
omul lui Dumnezeu”, poţi fi și omul Himerei. Numai 
că, în al doilea caz, nu e garantat același sens subîn-
ţeles, metaforic al expresiei: a fi om bun, onest, de 
treabă. Pentru că, se știe, himera, himerismul mai și 
derutează lumea, o ambiţionează nu totdeauna în 
bine. În fine, probabil nu e rău să apuci Himera de 
picioare…

Una din moștenirile eminente de sorginte autoh-
tonă a fost și Gaius Mecenas (sec. I-II î.Hr.), mama 
căruia era dintr-o familie etruscă nobiliară. Reţineţi, 
confraţilor, care astăzi sunteţi în căutare de spon-
sori: acel bărbat a fost primul care a întrunit un cerc 
de intelectuali, de poeţi, pe care îi susţinea. Lui i-au 
dedicat opere Horaţiu, Virgil, Properţiu... Era un om 
de stat, sfetnic al primului împărat roman Augustus 
Caesar (Octavian). Pe lângă marile obligaţiuni faţă 
de stat și de împărat, Mecenas ar fi fost ca și avant 
la lettre un fel de prim ministru al culturii exemplar 
(mai că de neîntâlnit în zilele și condiţiile noastre!). 
Chiar de la Gaius Mecenas provin cuvintele, deveni-
te substantive comune: mecena, mecenat.

Și cum să uiţi tu, cel care, la facultate, ai făcut 
și literatură universală, că, la Arezzo, în 1304, s-a 
născut Francesco Petrarca?! Până la el, urbea dăduse 
alţi doi importanţi poeţi italieni: pe Guittone d’Arez-
zo și Cenne da la Chitarra. Dar parcă poate fi uitat 
poetul, prozatorul Pietro Aretino (1492 – 1556)? 

Tatăl lui Petrarca a fost prieten cu Dante Alighi-
eri, exilat din Florenţa la Arezzo, în 1302. Arezzo e 
prezent și în biografiile lui Michelangelo, Georgio 
Vasari, deci și aceștia – prezenţi în destinul istoric, 
cultural al minunatei urbe. 

Printre aceste și alte gânduri, rânduri, scrise, 
în primă variantă în memoria mea de pășitor prin 
Arezzo, din vreme în vreme, mi se infiltrau și frazele 
românești ale unor trecători (în special doamne), 
ceea ce mă făcu să mă interesez de un lucru anume: 
ultimul recensământ, din ianuarie 2015, a înregistrat 
la Arezzo și 4 287 de români. (Fiţi siguri că nu toţi 
„ai noștri” și-au divulgat identitatea. Din diverse 
motive. Obiective și subiective, cum se zice.) În timp 
ce chinezi sunt doar 402. (Deocamdată, probabil...) 
Și tot aici e cazul, cred, să menţionez că populaţia 
Arezzului e aproape dublă faţă de cea a Sienei, însă, 
ca aspect monumental-arhitectural și dinamică 

socială,  mie unuia Siena nu mi s-a părut că ar ceda 
prin ceva în tacita concurenţă inter-urbană. Din câte 
am aflat, am discutat, acesta nu e un fel de a spune: 
concurenţă; implicita comparaţie, raportare, există 
pretutindeni și în toate în regiunile, în localităţile 
italiene. E o moștenire ancestrală, din motivul că, 
pe timpuri, Italia nu era decât un conglomerat de 
orașe-state, orașe-cetăţi, care se confruntau între 
ele, se asediau, se cucereau alternativ. Iar o confrun-
tare ar fi și ea un fel de... comparare, nu? Zisă, mai 
simplu și mai dur: cine pe cine! (În altă parte, mă 
voi opri mai detaliat la cruntele ciocniri seculare 
dintre Siena și Florenţa, dat fiind că Siena este pro-
vizoria noastră reședinţă, „cetate de scaun”, din care, 
iată, ne tot răspândim în roza vânturilor istoriei, 
culturii și minunăţiei italiene.) Ca și în alte orașe, la 
Arezzo constaţi ce multe biserici au fost construite 
în lung de, aproape, două milenii. Dar și faptul că 
unele din lăcașele de cult au fost... reciclate, deve-
nind spaţii pentru cu totul altceva. Spaţii laice. Iar 
în unele, chiar dacă se oficiază servicii divine, nu se 
prea găsesc enoriași să asiste la ele.

Prin hălăduirea pe această vatră etrusco-romană, 
una din primele statui pe care o întâlnim în cale e 
cea a lui Guido Monaco, cunoscut și ca Guido d’Arez-
zo. Și cum să nu te fotografiezi tu la picioarele (Mo-
naco e sus, pe postament) inventatorului sistemului 
de notaţie muzicală modernă?! A elaborat tratatul 
de muzică (la 1025) „Micrologus”, cel mai răspândit 
și influent în Evul Mediu.

Prin urmare, cu cavalerul (de altfel, a fost călu-
găr) Guido Monaco facem poze sobre. Însă avem și 
motive să facem și... poze-pompoze. Îmi vine acest 
joc de cuvinte, poze-pompoze, din motivul că, în 
mai multe locuri, pe străzile orașului am întâlnit 
sculpturi de o semnificaţie (sau, poate, lipsa aces-
teia) destul de – cum să spun? – jucăușă, posibil 
frivolă. Să zicem, două bovine, una la ușa „Mace-
lleria/ Griglieria”, cu specificarea „porcovaca” (sau 
poate „vacoporco”, nu mai ţin mine; însă nu contea-
ză, sensul fiind clar: acolo se comercializa carne de 
vită și de porcină), a doua chiar în spatele statuii 
lui Guido Monaco, pe dreapta, la vreo treizeci de 
metri depărtare, tot în faţa unei vitrine: o sculptură 
albă-lucioasă, cu talangă la gât, toată împânzită cu 
diverse inscripţii hazlii. Manevrez zoom-ul apara-
tului de fotografiat, măresc cât se poate imaginea 
vacii și citesc, de exemplu, pe coapsa ei stângă: 
„America Birthday Starts Here! With the Coolest 
Sisters”. [E ceva să vii tocmai din America și să scrii 
pe coada unei vaci din Italia! Ei bine, în acest con-
text emotiv-informativ, îţi poţi aminti că Garibaldi 
e numit „erou a două lumi”: european și american… 
Interesant, dacă ar fi trăit în timpurile noastre, 

junele Garibaldi ar fi scris cu carioca pe coada vacii 
(din Arezzo)?...] Nu mai reproduc și alte inscripţii: 
toate sunt dovada aceleiași „inteligenţe sclipitoare”, 
inclusiv aceasta: „Cicci + Greta = Amore”… Amore 
care se lipește de acea joiană, ca și în cazul „italieni-
zării”, „celentanizării” unor melodii de pe Bâc, gen: 
„Crede-mă, amore, crede-mă”, care, recunosc, m-au 
dat și pe mine în ispită, parcă nevrând comiţând o 
„italienizare”: „Perche, amore, perche/ Mie-mi plac 
ciupercile?”.

Dar să abandonăm momentele oarecum hazlii, 
plăsmuirile kitsch… (Dar oare mai este posibil ca 
lumea să se dezbaiere de agasantul kitsch ca și 
generalizat, de senzaţionismul de doi bani mass-me-
dia, pentru ca să mai aibă ceva interes și voinţă 
întru efort pentru a cunoaște arta care cere, firește, 
și oarece pregătire, instruire, adaptare, aclimatizare 
la suflul ei?... Greu de spus…) 

Oricum, să revin de la arta trecutului – la arta 
contemporaneităţii.

Pe lângă „rigidităţile” rigorile medievale specifi-
ce, Arezzo este, concomitent, și orașul cu un spirit 
democratic de deschidere spre permanenta contem-
poraneizare a canoanelor artistice, nefiind indiferent 
nici faţă de creaţiile nu că discutabile, ci despre care 
merită să se discute, serios și, dacă e posibil, com-
petent. Astfel că orașul oferă spaţii de expunere, de 
manifestare și artiștilor înclinaţi spre experiment, în 
tradiţia avangardistă. Pe sub arcadele unor porticuri 
medievale, dar și paralel cu ele, am văzut expuse 
lucrările curioase, de-a dreptul sugestive ale unui 
trio de creatori: Valentino Carra, Luca Mauceri, Carlo 
Tricchi, conduși de metoda numită icastica drept 
artă de a reprezenta realitatea în imagini, inclusiv 
prin intermediul instalaţiilor. Proiectul lor comun 
se numește „Promenade – Icastica”. Pentru ca să vă 
daţi seama despre ce e vorba, imaginaţi-vă că, într-o 
atmosferă medievală, chiar pe calea pe care o par-
curg trecătorii pe sub porticuri, sunt expuse vreo 20 
de cărţi-mulaje confecţionate din argilă cu paie (lut 
frământat cu pleavă, cum se spune în Negurenii mei 
de la Răut). Neobișnuite și nu fără calităţi estetice, 
aș zice, marile tomuri, opere din seria „Terra origini”. 
Pe coperte, la modelarea cărora a fost aplicată cam 
aceeași tehnica, de care se folosesc sătenii la facerea 
chirpicilor, sunt imprimate numele unor mari scri-
itori și filosofi ai lumii; e o „bibliotecă” la picioarele 
trecătorilor. 

Tot din seria „Pământul originilor” (trimitere la 
huma din care Dumnezeu a creat omul) e și un bivol 
negru, cu trupul bolovănos, nemodelat neted, me-
ticulos. Parcă ar fi dintr-u poem al lui Aron Cotruș 
(mi-l amintesc, pentru că, acum vreo 20 de ani, am 
elaborat o mică antologie a poetului, care apăru-
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se la editura Uniunii Scriitorilor din Moldova): „…
noroiul încă umed, în apus,/ le dă un luciu straniu, 
de nespus/  de monştri-aduşi din lumea ceilaltă.../ 
şi-amurgul pe spinări li se răsfrânge/ în fulgerări 
şi străluciri de sânge.../ (...)/ Şi-aşa cum trec,/ greu, 
unu ca celalt,/ par statui reci tăiate în bazalt,/ par 
statui grosolane, vii, masive/ de crunte animale 
primitive...”

Zău că Aron Cotruș a anticipat atât de plastic 
portretul unui bivol, parcă de bazalt, ce părea rătă-
cit prin Arezzo!

În aceeași temă, în același concept estetic, să 
zicem, se înscriu și câteva mioare din bronz, in-
stalate-monumente pe o pantă urbană, pe câteva 
niveluri, de ţi s-ar părea că vezi aievea o priveliște 
pastorală atât de familiară unora dintre noi.

Itinerarul ni-l urmăm spre amfiteatrul roman, 
în partea orașului numită „citta murata”. Ce s-a mai 
păstrat din el nu e chiar puţin, pentru a-ţi da o im-
presie de ansamblu, ajutându-te să-ţi imaginezi ce 
se întâmpla în arenă acum vreo mie opt-nouă sute 
de ani.

Amfiteatrul are formă eliptică, fiind construit, 
probabil, pe timpul împăratului Adrian (primele 
decenii ale sec. II). Iar ce n-au făcut chiar goţii nă-
vălitori, lăsând edificiul în întregul său, au făcut-o, 
ulterior orășenii, folosind ceea ce scoteau din ziduri 
pentru alte construcţii, inclusiv pentru cele de 
menire ecleziastică, să zicem Mănăstirea San Bernar-
do (sec. XVI), devenită sediul Muzeului Arheologic. 
Amfiteatrul era destinat pentru 8 mii de spectatori.

La întoarcere, dau cu ochii de o inscripţie: „Pala-
zzo della fraternita dei Laici”. E vorba de o confrerie 
cu înclinaţii secularizante, pledând pentru autono-
mia ideii și acţiunii sociale, căutând astfel să limite-
ze influenţa autorităţilor ecleziastice.

Apoi merg în parc să fotografiez un complex 
monumental. Brusc, se modifică fundalul sonor. În 
centrul civic lipsesc arborii, ba chiar și arbuștii. Și 
nu e bine. În schimb e bine că, pe străzile înguste, 
sunt puţine mașinile, circulând oarecum evaziv, cu 
precauţie sporită, pietonii nefiind prea respectuoși 
cu ele. Însă de cum intri în parc, murmurul orașului 
se stinge în „ruladele” cicadelor. [Constat că cica-
dele devin obsesia (episodică) și refrenul (cât mai 
scurt, sper) acestui jurnal.] Ruladele cicadelor ca 
un clipocit… infinit. Clipocit sec. Nici măcar… demi-
sec. Clipocit uscat. Ca un pesmet sonor fărâmiţat, 
fărâmiţat, fărâmiţat…

Iar când ne întorceam deja spre parcare, pe una 
din străzi vedem o scenă demnă de un film italian 
neorealist. Două mașini ale pompierilor stau cu scă-
rile întinse spre acoperișul unei case cu două etaje, 
de pe care vreo trei pompieri recuperează o umbre-
lă mare. Vreun curent de aer iute ar fi smuls-o de la 
cine știe ce terasă și, iată, a lăsat-o pe capul oame-
nilor. În fine, umbrela este coborâtă pe pământ, iar 
tu te întrebi: de ce, oare, pentru o treabă atât de 

simplă au venit tocmai două echipaje de pompieri?... 
Se mai întâmplă și pe la ei, nu doar pe la noi…

Seara, navigând, cum se spune, în ciberspaţiu, 
găsesc postat pe net interviul (amplu, de jumătate 
de oră) pe care mi l-a solicitat Gabriela Rusu-Păsărin 
în mai, la Zilele Arghezi de la Târgu Jiu.

20.VII. Siena

Se face săptămâna de când am plecat de la Chiși-
nău. O săptămână de intensitate în mișcare, recepta-
re. Sute de kilometri parcurși, câteva orașe vizitate, 
istorie, monumente, trecut, prezent.

Azi rămânem la Siena. Cum ar veni, zi de odihnă 
după munca prin… vizite, peregrinări instructive, de 
admirare și acumulare. Iar paginile acestui jurnal, 
mai multe dimpreună, pot fi numite și ele „Foa-
ie pentru inimă și minte”, precum cea apărută în 
prima jumătate a secolului XIX la Brașov. Dar, aceste 
pagini, doar pentru inimă și minte? Titlul deplin 
al publicaţiei transilvane era: „Foaie pentru inimă, 
minte și literatură”. Parcă, în măsura posibilităţilor și 
îndemânărilor, eu nu încerc să și literaturizez expu-
nerea diaristică?

Îmi dau seama că, prin travaliu permanent, de 
mulţi ani, la jurnale de călătorie, mi s-a consolidat 
un anume arsenal tehnic de regizare a textelor. 
Însă totul e bine, până la momentul în care tehnica 
nu ţi-o ia înainte, nu ţine să domine, ci „așteaptă 

respectuos” să fie solicitată, când e cazul, să o aplici. 
O îndemânare tehnică în bune relaţii cu spontane-
itatea, surpriza deschiderilor de noi unghiuri nara-
tiv-jurnaliere.

Dar, din acest punct al începutului de mileniu 
trei (zic, ca să dau… gravitate prezentei intervenţii), 
nu pot să nu constat (la modul… neutru?) avantajele 
pe care le oferă calculatorul (notebook-ul, tableta) 
întru sporirea randamentului elaborării jurnalului: 
nu mai transcriu mulţimea de fișe (o parte din ele 
o scriu, totuși, pe hârtie, nu se poate altfel), ci am 
notele, pasajele de text direct în fișier, de unde le 
preiau pentru totum.  În comparaţie cu acum câţiva 
ani, deja sunt excluse câteva operaţii, pe care le 
necesitau paginile scoase din mașina de scris: hârtia, 
plombagina (pentru copii), meticulozitatea corec-
turii, când operai cu radieră, lamă, pastă, lichid, 
bandă, pix corectoare. Iar nu o singură dată, în 
dependenţă de exigenţă, pur și simplu unele pagini 
trebuia dactilografiate din nou.

Poate, cândva, în imprevizibilul viitor, omul doar 
se va gândi ce dorește să scrie, și textul gândurilor 
sale va apărea direct pe display…  

Așadar, în „odihna” noastră sieneză mergem să 
punem la muncă inima și mintea în Museo Civico 
al acestui oraș minunat și foarte bogat (la toate 
componentele, materiale și spirituale). La muzee, nu 
obișnuiesc să întreb dacă „accesso dei giornalisti è 
gratuito”, ci dacă accesul e liber. E o nuanţă, totuși, – 
nu? – între gratuit și liber…

Pe Via Bianchi di Sotto, pietonală, câţiva tineri 
propun un ziar, „Lotta comunista”. „Gratis?” „Nu, 
suntem voluntari. Vă rugăm să contribuiţi și dvs. cu 
2-3 euro”.  Însă nu se găsesc prea mulţi voluntari să 
schimbe o bere rece pe o gazetă „fierbinte”. (Învă-
ţasem la jurnalism că numele „gazeta” vine de la o 
monedă măruntă cu care, în Italia, se procura un fel 
de primă publicaţie de informaţie urbană.) 

Prin Piazza del Campo apar la plimbare și tătici 
de copii mici ce ar părea – cum să spun? – că sunt 
bunici. Mult mai în vârstă decât mămicile-soţiile. 
Însă nu din motivul că ar fi recăsătoriţi (e drept, 
sunt și din ăștia destui; recăsătoriţi inclusiv cu 
românce/ moldovence), ci  pentru că au întârziat, 
conștient, în burlăcie, până să-și facă un rost, o 
stare financiară pe potriva întreţinerii unei familii. 
Pe când, pe la noi, unele împreunări nupţiale se fac 
chiar și între minori… Ce trăinicie poate avea casa 
pusă la cale de doi insuleţi care nu au nici tu profe-
sie, nici tu serviciu, nici tu (…ei)?...

(va urma)

La picioarele... Himerei din Arezzo

LEO BUTNARU
INSTRUCTAJUL SANTINELEI DE SINE
PREFAȚĂ DE IOAN HOLBAN
IAȘI, EDITURA JUNIMEA, 2015

„…astfel este Leo Butnaru din cele peste douăzeci de 
volume de poezie, începând ca „învăţăcel la cursul 
primar al şcolii personale de literatură”, absolvent, 
acolo, magna cum laudae, după ce va fi deprins 
vieţuirea „în(tre) natura textului şi textul naturii”, 
meşteşugul stăpînirii cuvintelor înaripate „ce mor cu 
picioarele pe pământ”, convingerea că „dincolo sau 
dincoa ce de mit, poezia, oricât de abstractă ar fi/ 
până la urmă reveni-va la realitate” şi, mai ales, după 
ce i s-a eliberat adeverinţă că „într-adevăr, poetul 
e un animal născut în mare/ ce trăieşte pe uscat şi 
râvneşte să zboare”. Astfel se închide cercul râvnei 
metafizice din care creşte poezia unuia dintre cei 
mai importanţi poeţi români de azi.” 

(Ioan Holban)
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de EMILIAN GALAICU-PĂUN

Două personalităţi de primă mărime ale litere-
lor contemporane, dacă nu chiar dintotdeauna 
– americana Harper Lee și italianul Umberto 

Eco – intră în posteritate aproape concomitent, pe  
19 februarie curent, la distanţă de câteva ore, pri-
ma puţin înainte de a rotunji (pe 28 aprilie) cei 90 
de ani, cel din urmă abia împlinind (pe 5 ianuarie) 
84 de ani. De unde autoarea capodoperei Să ucizi o 
pasăre cântătoare ducea o viaţă discretă în orașul 
său natal Monroeville din Alabama, iat-o având parte 
de o moarte cu Eco[u]; cititorul în semne care-a dat 
Opera deschisă, dar și Numele trandafirului, debar-
că pe Insula din ziua de ieri în noaptea în care, mai 
spre dimineaţă (graţie fusului orar), va fi întâmpi-
nat de-o glorie pe măsură – este ca și cum moartea, 
aruncând zarurile, a dat o dublă de maximă valoare; 
până și numele li se potrivesc, cu o diferenţă de o 
singură literă în favoarea lui Umberto Eco. 

Născută pe 28 aprilie 1926 în Monroeville din 
Alabama, în familia unui avocat, Nelle Lee se face 
cunoscută sub numele de Harper Lee, debutând 
cu romanul Să ucizi o pasăre cântătoare (iniţial, o 
culegere de nuvele, prezentată agentului său literar 
în 1957, la sugestia căruia dezvoltă subiectul une-
ia dintre povestiri, To Kill a Mockingbird) în 1960, 
recompensat cu Premiul Pulitzer în 1961, și ecranizat 
un an mai târziu, în regia lui Robert Mulligan, avân-
du-l pe Gregory Peck în rolul principal (film distins 
cu trei premii Oscar). Consacrarea vine peste noapte, 
iar cartea ajunge – în chiar deceniul în care America 
își vede asasinat ba un președinte, John Fitzgerald 
Kennedy, în 1963, ba un militant pentru drepturile 

civile ale populaţiei de culoare, Martin Luther King, 
în 1968 – o operă cult, una ce a marcat spiritele. 
De unde se aștepta să-și continue cariera literară 
începută atât de strălucit, Harper Lee se retrage din 
viaţa publică – comparaţia cu J.D. Salinger, autorul 
romanului De veghe în lanul de secară (1951), se 
impune de la sine, altminteri și unul și altul nedrep-
tăţiţi de Academia suedeză, care nu găsește de cuvi-
inţă să-i în-Nobel-eze –, publicând arareori în Vogue 
câteva articole și eseuri, pentru ca 55 de ani mai 
târziu să dea la tipar cel de-al doilea roman, Du-te şi 
pune un străjer (ediţia românească, Polirom, 2015), 
redactat după toate probabilităţile în anii ’60. Însu-
mând circa 500 de pagini, cele două romane – de 
fapt, este vorba de o dilogie, de vreme ce acţiunea 
are loc în același oraș, doar că douăzeci de ani mai 
târziu în cazul celui din urmă – devin astfel Vechiul 
și Noul Testamente ale uneia dintre cele mai consec-
vente conștiinţe ale epocii contemporane. (Pomenesc 
doar de dragul statisticii medalia prezidenţială a 
Libertăţii cu care Georg W. Bush a decorat-o în 2007 
pe Harper Lee; n-am nicio îndoială că și Barack Oba-
ma ar fi gratula-o, în aprilie 2016, la împlinirea celor 
90 de ani ai scriitoarei – n-a fost să fie, dar valoarea 
unei personalităţi de anvergura acesteia nu stă în 
distincţii de stat.)

Piemontezului Umberto Eco (între paranteze 
fie spus, se crede că numele său de familie este un 
acronim pentru ex caelis oblatus – din latină: „un ca-
dou din cer” –, pe care un funcţionar de stat i l-ar fi 
atribuit bunicului său, născut orfan; dacă nu cumva 
însăși providenţa i-o fi dirijat mâna acelui scrib ita-
lian din sec. XIX) i-au trebuit aproape două decenii 
pentru a sparge cercul închis al iniţiaţilor (numele 
său devine o referinţă odată cu publicarea tratatului 
de semiotică Opera aperta, în 1962), înainte să facă 
o strălucitoare carieră mediatică & literară, începută 
în 1980 cu romanul Numele trandafirului (Premul 
Strega, 1981; Prix Médicis étranger, 1982; ecranizat în 
1986, cu Sean Connery și Christian Slater în rolurile 
principale), și care a căpătat turaţii cu fiecare nouă 
apariţie (Pendulul lui Foucault, 1988; Insula din ziua 
de ieri, 1994; Baudolino, 2000; Misterioasa flacără a 
reginei Loana, 2004; Cimitirul din Praga, 2010, ca să 
citez doar titlurile romanelor sale, dintr-o producţie 
editorială pe cât de abundentă, pe-atât de diversă). 
Este gânditorul paradigmatic al epocii postmoder-
ne, semnând tratate academice și best-seller-uri, 
cărţi pentru copii și istorii ale Frumuseţii & Urâtu-
lui; totodată are statura unui creator de anvergură 
renascentistă, probabil ultimul dintr-o serie începută 
cu Dante sau Leonardo pe care Italia a dat-o umani-
tăţii. Acoperit de onoruri (titluri academice – Doctor 
Honoris Causa a peste 50 de universităţi; numeroase 
premii; distincţii, printre care și Legiunea de onoare; 
i-a lipsit doar Premiul Nobel, în ciuda unor nominali-
zări repetate, fiindu-i preferat bunăoară turcul Ohran 
Pamuk, al cărui roman Mă numesc Roşu e un soi de 
remake după Numele trandafirului), a știut mai cu 

seamă să facă faţă succesului, ceea ce într-o lume a 
top-urilor care mai de care nu-i deloc ușor. Acum, că 
Umberto Eco tocmai s-a alăturat ilustrelor umbre ale 
marilor săi predecesori, se cheamă că, dacă ţărâna se 
întoarce în ţărână, atunci ex caelis oblatus se înalţă 
la cer, unde i-i și locul – în constelaţia numelor de 
primă mărime ale culturii & civilizaţiei europene.

* * * * * * *

Revenirea în forţă a nonagenarei Harper Lee (n. 
1926), cu un roman ce reia firul narativ al capodope-
rei de-acum 55 de ani, Să ucizi o pasăre cântătoare, 
constituie evenimentul literar al deceniului – Du-te 
şi pune un străjer, Polirom, 2015, „ajunge la noi la 
momentul potrivit. (…) Ajunge la noi în clipa în care 
nu ne dăm seama câtă nevoie avem de el” (Chicago 
Tibune).

„Datoria unicei fiice faţă de tatăl ei văduv, după 
moartea unicului lui fiu, era limpede: Jean Louise 
trebuia să se întoarcă și să locuiască în casa lui Atti-
cus; asta făcea o fiică și, dacă n-o făcea, atunci nu 
era fiică”, așa gândește mătușa Alexandra, dar și mai 
toată lumea din Maycomb; într-adevăr, tânăra de 
26 de ani revine în orașul copilăriei sale, dar numai 
pentru câteva zile, într-o vacanţă ce-i va da peste 
cap imaginea locului & a oamenilor cu care plecase, 
acum 6 ani, la New York. În primul rând, descoperă 
în casa tatălui – avocatul care-l apărase pe un negru 
acuzat pe nedrept în Să ucizi o pasăre cântătoare – o 
broșură rasistă; apoi merge, pe ascuns, la o ședinţă a 
Consiliului cetăţenesc al Districtului Maycomb, unde 
„pe bănci rudimentare, stăteau nu numai majorita-

IN MEMORIAM

NOAPTEA GENIILOR 
ADORMITE

UMBERTO ECO (1932-2016) HARPER LEE (1926-2016)
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de DUMITRU CRUDU

GRIGORE CHIPER „FORMALITĂȚI”

NICOLAE SPĂTARU „CITIREA ZIDURILOR”
„REVOLTA CLONELOR”

CONSEMNĂRI

1 Primul poem cu care se deschide volumul de 
versuri „Formalități” de Grigore Chiper (apă-
rut de curând la Editura Charmides), purtând 

aceeași denumire, ne introduce într-o atmosferă 
sceptică și stoică în același timp față de existență. 
În loc să se revolte, să dispere sau să urle de deznă-
dejde, eul poetic va adopta o atitudine indiferentă 
și mefientă. Nimic nu-l atinge. Nimic nu-l tulbură și 
nu-l afectează. Pierderile, eșecul, disparițiile, singu-
rătatea – sunt luate ca atare. Eul liric nu are niciun 
fel de iluzii și speranțe, el știind prea bine cum stau 
lucrurile. De aia, nici nu mai are așteptări – „Aștep-
tăm pe cineva?/Nu”- și este resemnat în fața singu-
rătății și a inevitabilului. Între umbre și lumini nu 
va face o prea mare deosebire. Că sunt lumini sau 
că sunt umbre, pentru eul liric deosebirea nu e prea 
mare și nu are nicio relevanță. Fiindcă „totul e de un 
formalism desăvârșit”.

Revenit peste un timp într-o casă în care nu a 
mai fost de multă vreme, eul liric va constata că: 
„Acum culorile casei s-au șters/ au dispărut/ Au 
rămas doar negrul și albul/ mai mult negrul ameste-
cat cu albul/ mai mult negrul”. Tonul din poem este 
unul neutru, afișând o nepăsare clară în fața uitării 
și evanescenței, o rezistență la durere și suferință 
și o indiferență față de faptul că totul dispare. Nici 
urmă de disperare și de dezolare în acest tulbură-
tor poem despre moarte. În loc de toate acestea, un 
melanj ciudat de stoicism și scepticism. Nici urmă 
de disperare nici în acest poem de dragoste extrem 
de trist.

„Mi-au plăcut foarte mult și inițialele tale/ care 
puteau însemna orice/ mai înainte le văzusem în 
numele unui autor/ pe un semn rutier/ și chiar pe 
o construcție gotică/ mi-au plăcut și am anticipat 
o imensă lentoare/ dezastruoasă/ ca într-un film acti-
on/ ochii tăi continuă să mă privească/ și toate ușile 
mi se deschideau/ și parcă mă aflam într-o sală de 
așteptare/ singur / ca o cupă de șampanie/ în fața 
bulelor de gaze/ deci totul va fi în regulă cu viețile 
noastre/ mâinile mele nu te vor atinge/ mâinile tale 
nu mă vor atinge/ degetele ni se frâng/ de o parte și 
de alta/ a ceea ce ar putea fi un camuflaj/ o perdea 
de fum/ o altă viață”.

Părerile de rău și lamentările sunt înlocuite de o 
atitudine lucidă față de lume: „ nu cred că dacă vom 
ajunge la o singură limbă pe pământ/ vom comuni-
ca mai bine”.

Dacă însă dăm la o parte pospăiala indiferenței 
care învăluie atitudinea sa, vom vedea că e „noap-
te și întuneric și negru” și că „erupțiile solare/ deși 
nevăzute/ îmi storc organ după organ” și vom auzi 

vuietul crescând al disperării. Ceea ce înseamnă că 
aparențele au fost înșelătoare.

2 Poezia (din volumul antologic  Citirea zidurilor) 
și publicistica (din volumul  Revolta clonelor) lui 
Nicolae Spătaru cuprind două atitudini foarte 

diferite faţă de realitate. Poezia lui Nicolae Spătaru 
este a unui om dezamăgit de lumea basarabeană în 
care nu și-a putut realiza visurile și idealurile din 
tinereţe. Poezia sa ţâșnește din deziluzii, dezabuzări, 
neîmpliniri, oboseală. Cuvântul de ordine din poezi-
ile sale este decepţia. Față de o realitate dură, urâtă, 
agresivă, în care nu mai e loc pentru elan și avânt. 
Față de o realitate nemiloasă, anostă, abjectă, din 
care nu mai poţi ieși decât stors ca o ceapă. Față de 
o realitate scârboasă, din care au fost marginalizaţi 
oamenii care mai cred în ceva și luptă pentru certi-
tudinile și valorile lor. De aici, și dezîncântările. Între 
dezumflare și demitizare, între dezolare și dezvrăjire, 
poezia sa se leagănă ca frunzele pe ramuri. Forţa și 
valoarea poeziei sale se hrănește din solul resemnării 
și părerilor de rău. Vigoarea poeziei sale provine din 
zațul amărăciunii. Dar și noutatea sa. Nicolae Spătaru 
face o figură distinctă printre poeţii postmoderniști 
pentru că nu pune în centrul poeziei sale intelectu-
alismul și livrescul, ci emoția. Nicolae Spătaru e un 
sentimental care scrie într-o cheie postmodernistă. De 
aici, și valoarea incontestabilă a poeziei sale.

Publicistica sa condensează însă o altă atitudine 
faţă de realitate, a unui om revoltat, a unui protesta-
tar, a unui om care nu lasă mâinile în jos și luptă ca 
lucrurile să se schimbe. Volumul  Revolta clonelor  con-
ţine texte scrise de Nicolae Spătaru în anii dictaturii 
neocomuniste, care impresionează și azi prin curajul 
și luciditatea lor. Într-un text publicat în 2002,  Tele-
novela guvernării comuniste, Nicolae Spătaru sanc-
ţionează foarte dur excesele de umilinţă ale guver-
nanţilor moldoveni în faţa Moscovei, dar și tăcerea 
opoziţiei, atunci când Chișinăul găzduise summitul 
șefilor de state membre ale CSI și se transformase 
peste noapte „într-o capitală de gubernie siberiană”. 
Unele dintre textele sale sunt vizionare. Într-o pastilă 
publicată în 2008, Nicolae Spătaru, parcă anticipase 
revoluţia din aprilie și înăbușirea ei în sânge, atunci 
când a afirmat că la „orizont apar nori roșii, adie a 
teamă , a teroare”, dar și când a exclamat: „Noi nu 
mai avem răbdare!!” Și toate astea într-un text publi-
cat în toamna lui 2008.

De la dezamăgire la revoltă nu e decât un pas. 
Și Nicolae Spătaru l-a făcut. Atunci când îți trebuia 
curaj pentru asta.

tea gunoaielor din tot districtul (…), ci și 
cei mai respectabili bărbaţi ai provinciei”, 
printre aceștia din urmă și Atticus. Șocul e 
pe măsură: „Singura fiinţă umană în care 
avusese vreodată încredere totală (…) o 
dezamăgise; (…) o trădase public, în chip 
nerușinat și ordinar”. Fără să stea mult pe 
gânduri – căci, nu-i așa, „când un om care 
a trăit întru adevăr (…) te decepţionează, 
nu te lasă numai circumspect, te lasă fără 
nimic” –, Jean Louise îi aruncă în faţă lui 
Atticus: „N-o să te iert niciodată pentru ce 
mi-ai făcut. (…) Am tot dispreţul pentru 
tine și pentru ce reprezinţi. (…) Nenorocitu-
le ce eşti!”, iar replica tatălui o lasă bouche 
bée: „…sunt mândru de tine. Păi, eu evident 
am sperat că fiica mea o să apere până-n 
pânzele albe ceea ce crede ea că e corect… 
și să mă-nfrunte pe mine în primul rând”.

Cât despre titlu, iată-l rezumat într-o 
frază a tinerei femei: „Am nevoie de un 
străjer care să-mi spună: Acesta e un fel de 
dreptate și celălalt e alt fel de dreptate și 
să mă ajute să înţeleg diferenţa”. De fapt, 
cu toţii avem nevoie…

* * * * * * *

Dacă J.L. Borges ar fi scris roman, cred 
că s-ar regăsi întru totul în Cimitirul din 
Praga, de Umberto Eco, Polirom, 2010. Ma-
gistrală punere în scenă a istoriei moderne, 
cu mijloace – s-ar zice – hollywoodiene. 
Niciodată geniul epic al autorului Numelui 
trandafirului nu a colaborat mai fructuos 
cu monstruoasa erudiţie a părintelui semi-
oticii, iar copilul-minune ieșit din această 
încrucișare se numește căpitanul Simonini, 
tot el abatele Dalla Piccola. Bineînţeles – o 
creatură profund duplicitară, dacă nu de-a 
dreptul diabolică! Este falsificatorul de acte 
prin excelenţă, nu în sensul în care ar trage 
copii perfecte după documente autentice, 
ci creându-le direct pe acestea din urmă 
– la început sub îndrumarea unui notar: 
„Să fie clar (…), eu nu produc falsuri, ci noi 
copii ale unui document autentic care s-a 
pierdut sau care, printr-un accident banal, 
nu a fost niciodată produs, dar care ar fi 
putut și ar fi trebuit să fie produs”, apoi 
depășindu-și maestrul. 

Și astfel de la plastografierea unei scri-
sori de recomandare pe lângă Garibaldi și 
până la confecţionarea mărturiilor ce aveau 
să devină, traduse-n Rusia ţaristă, Proto-
coalele Înţelepţilor Sionului, nici un eveni-
ment istoric important nu scapă de pana 
căpitanului Simonini, între timp intrând 
în slujba Serviciilor secrete franceze, dar 
lucrând și pentru nemţi, ruși, iezuiţi și toţi 
cei care sunt mai cu dare de mână. Dar; 
Dumnezeule! ce pledoarie pentru lectură: 
„Cel ce trebuie să falsifice documente tre-
buie să se documenteze totdeauna – iată 
de ce frecventam bibliotecile. Bibliotecile 
sunt fascinante: uneori pare să stai sub 
acoperișul unui peron de staţie feroviară și, 
consultând niște cărţi despre ţinuturi exo-
tice, ai impresia unei călătorii către ţărmuri 
îndepărtate. Astfel mi se întâmplase să dau 
într-o carte peste unele gravuri frumoase 
ale cimitirului evreiesc din Praga”. Și câtă 
ironie, peste alte câteva zeci de pagini: „A 
te închipui un element necesar în ordinea 
universală echivalează, pentru noi, oamenii 
cu lecturi serioase, cu ceea ce e superstiţia 
pentru analfabeţi”. Și n-am ajuns decât la 
pag. 106, din cele 450 ale romanului.

Cum se face așadar că Umberto Eco nu 
a luat încă Premiul Nobel pentru literatu-
ră?!!

VUIETUL
DISPERĂRII (1)

PODURI ÎNTRE
PREZENT 
ȘI VIITOR (2)

© N. RĂILEANU
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Asociația sociala-culturală ”Bu-
covina” din Chișinău (preșe-
dinte Arcadie Suceveanu, poet 

și eseist) este parte a unui interesant 
proiect cultural transfrontalier tripartit 
Rădăuți-Cernăuți-Chișinău, finanțat de 
Departamentul Politici pentru Relații 
cu Românii de Pretutindeni. Proiectul 
constă în editarea unei reviste trimes-
triale de cultură, ”Mesager bucovinean” 
(redactor-șef: Ștefan Hostiuc, critic 
literar, originar din Cernăuți, membru al 
Uniunii Scriitorilor din Moldova), desti-
nată bucovinenilor de pretutindeni. Cei-
lalți parteneri de proiect sunt Societatea 
pentru Cultura și Literatura Română în 
Bucovina cu sediul în România și Fun-
dația Culturală ”Casa limbii române” din 
regiunea Cernăuți. Cele patru numere 
de revistă apărute în 2015 (anul XII, nr. 
45-48) au ca public țintă comunitatea 
românească din Ucraina și diaspora bu-
covineană din Republica Moldova. 

Editorialul primului număr al publi-
cației, semnat de redactorul-șef, stabi-
lește direcția în care Societatea editoare 
urmează să activeze. Fondată în 1862 în 
capitala Bucovinei, provincie ridicată 
în același an, prin decret imperial, la 
rangul de ducat autonom, Societatea 
pentru Cultura și Literatura Română în 
Bucovina (a doua ca vechime și im-
portanță, după ASTRA, predecesoare a 
Academiei Române, la înființarea căreia 
ambele au contribuit efectiv) își înde-
plinește și astăzi misiunea patriotică de 
susținere activă a românilor din Cernă-
uți, confruntați, în fond, cu aceeași criză 
identitară, ca și un secol și jumătate 
în urmă. Frații Hurmuzachi, ctitoriri și 
protectori ai faimoasei societăți, au dat 
posterității un exemplu demn de urmat.

UN PROIECT TEMERAR: 
CENTRUL CULTURAL ROMÂN 
”EUDOXIU HURMUZACHI” 
DIN CERNĂUȚI 

Pășind pe urmele Hurmuzăcheștilor, un 
grup de români cernăuțeni au hotărât 
să pună bazele unei noi instituții româ-
nești în capitala de cândva a Bucovi-
nei. Astfel a fost creat Centrul Cultural 
Român ”Eudoxiu Hurmuzachi”, căruia 
revista îi consacră o ediție specială 
aferentă trimestrului doi al anului 2015. 

Înființat ca persoană juridică ucraineană 
cu statut de ONG, Centrul face corp co-
mun cu sediul său situat într-un elegant 
imobil din centrul urbei, împodobit cu 
monumentale simboluri brâncușiene: 
Coloana Infinitului și Poarta Sărutului 
(designeri Ala și Gheorghe Eremciuc, 
arhitecți din Chișinău). Sediul este rezul-
tatul unei investiții temerare a patrio-
tului cernăuțean, av. dr. Eugen Patraș, 
vicepreședinte al Centrului, sprijinit de 
fratele său,  prof. univ. dr. Mihai Patraș 
din Chișinău, vicepreședinte al Asocia-
ției ”Bucovina”, fost deputat în primele 
legislaturi ale Parlamentului Moldovei. 
Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cer-
năuți a apărut, în această formulă, ca 
replică la mult promisa, dar nerealizata 
filială cernăuțeană a Institutului Cultu-
ral Român (concepută inițial, în anii 90, 
drept Centru Cultural Român patronat 
de Fundația Culturală Română), proiect 
amânat ani la rând până la zădărnicirea 
sa totală de către autoritățile ucraine-
ne. Parcurgând acest număr special 
de revistă, cititorul va afla povestea 
complicată a înființării Centrului, cu 
toate piedicile puse în calea investito-
rului de la primele tatonări din 2011 
legate de achiziționarea imobilului până 
la evenimentul festiv al inaugurării la 
10 mai 2015 a monumentalului sediu 
al Centrului. Revista publică un scurt 
interviu cu acad. Mihai Cimpoi, care, 
împreună cu scriitorul Mihai Morăraș, 
artiștii Maria Iliuț și Ion Paulencu, au 
reprezentat Basarabia și diaspora buco-
vineană din Chișinău la ceremonia de 

deschidere a Centrului din fosta capitală 
a Bucovinei. Cronica lui Ștefan Hostiuc 
la cartea istoricului Ilie Luceac, Eudoxiu 
(Doxaki) Hurmuzaki (1812-1874), publica-
tă în acest număr de revistă, a generat 
o polemică între autor și cronicar, ținută 
în săptămânalul cernăuțean ”Libertatea 
cuvântului” din 21 ianuarie și 4 februa-
rie anul curent.

LIMBA ROMÂNĂ ÎN ȘCOLILE 
NAȚIONALE DIN UCRAINA

Tot o ediție specială e și numărul 
aferent trimestrului al treilea din 
anul trecut. Tema luată în discu-

ție, Situația învățământului în şcolile 
din localitățile  cu populație românească 
din Ucraina, e titrată pe prima pagină a 
copertei. Consecințele politicii naționale 
față de minoritățile etnice din țara veci-
nă transpar din primele rânduri cu care 
se deschide revista: ”În curând Ucrai-
na va marca împlinirea unui sfert de 
secol de independență și suveranitate, 
iar comunitatea românească din Ucrai-
na – dispariția, în această perioadă, a 
circa unui sfert din numărul de școli cu 
predare a materiilor în limba română. 
Ce frumos bilanț pentru țară și ce tristă 
pierdere pentru minoritatea româneas-
că. (...) Oricât de frumoase ar fi vorbele 
rostite de oficiali la tribuna manifestă-
rilor culturale ale românilor bucovineni 
privind politica de promovare a valori-
lor naționale românești și de păstrare 
a identității elementului românesc, 
faptele vorbesc tocmai invers: despre 
o politică de slăbire a acestui element 
prin dispariția școlilor cu predare în 
limba română sau prin transformarea 
acestora în școli mixte, prin reducerea 
drastică a orelor de română și scoate-
rea din programa școlară a materiei 
«literatura română» în favoarea unui 
curs integrat de literatură amestecată, 
care șterge din memoria elevului însuși 
noțiunea de literatură națională.” Citim 
în acest număr, pe lângă materialele ce 
reflectă starea școlii românești din Buco-
vina, și un foarte incitant articol semnat 
de Anatol Popescu, președinte al Asoci-
ației național-culturale ”Basarabia” din 
regiunea Odesa. Articolul se numește: 
Două programe pentru o singură limbă 
cu dublă denumire. Se poate distinge 

din acest titlu două nedreptăți ce se fac 
conaționalilor noștri din sudul istoric al 
Basarabiei: 1) Elevii români din Ucrai-
na studiază limba maternă sub două 
denumiri: cei din Bucovina și Transcar-
patia – sub denumirea de „limba româ-
nă”, iar cei din sudul Basarabiei – sub 
denumirea de „limba moldovenească”. 
2) Pentru școlile din aceste trei regiuni 
Kievul, deși confruntat în ultimii ani cu 
o situație financiară gravă, nu are nicio 
reținere să repartizeze bani de două 
ori mai mulți pentru elaborarea a două 
programe diferite și editarea a două 
tipuri de manuale diferite pentru ace-
eași limbă care, într-o regiune ucrainea-
nă, se numește „limba română”, iar în 
alta, „limba moldovenească”. În a doua 
jumătate a lunii ianuarie curent, regiu-
nea Odesa a fost vizitată de o delegație 
oficială română care a luat act la fața 
locului de situația în care se desfășoară 
învățământul în școlile din localitățile 
populate compact de români. Noul mi-
nistru delegat pentru relații cu românii 
de pretutindeni, Dan Stoenescu, nu s-a 
ferit să spună autorităților ucrainene 
adevărul în față: „Dorim uniformiza-
rea programei de învățământ în limba 
română, în regiunile Transcarpatia, 
Cernăuți și Odesa. Le-am mai spus celor 
de la Kiev că este important ca românii 
de acolo să aibă acces la carte în limba 
română. Este și o problemă în acest 
sens. Le-am spus prietenilor noștri de 
la Odesa și de la Ismail că este impor-
tant ca românii de acolo să aibă acces 
și la literatură și învățământ în limba 
română.” Ne bucură faptul că  minis-
trul Stoenescu a înțeles să atace miezul 
problemei, pentru că ea nu este doar 
o problemă de natură lingvistică, ci o 
problemă de natură identitară: „I-am 
spus domnului Saakașvili că dorim să 
se înceteze divizarea artificială între 
români și «moldoveni», o divizare arti-
ficială care a început încă din vremea 
țaristă, a fost accentuată pe timpul lui 
Stalin și a continuat în timpul Uniunii 
Sovietice și, spre regret, chiar și după 
căderea URSS. Din păcate, conform 
recensământului din 2001, în regiunea 
Odesa, sunt 724 de români și 125.000 
de «moldoveni».” O asemenea atitudine 
tranșantă din partea unui oficial român, 
în deplin consens cu atitudinea con-
fraților noștri din Ucraina reflectată în 
revista ”Mesager bucovinean”, față de 

de DUMITRU APETRI

O REVISTĂ 
DE CULTURĂ:
„MESAGER 
BUCOVINEAN”

SCRISORI DIN DIASPORA

© N. RĂILEANU
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politica păguboasă a separării românilor 
în două naționalități diferite spre a nu 
permite, în interes politic, situarea lor pe 
locul trei în Ucraina, după ucraineni și 
ruși, ne întărește încrederea că, în sfârșit, 
diplomația românească a înțeles să spri-
jine cu mai multă tărie cerința legitimă a 
minorității românești din Ucraina de a nu 
mai fi fragmentată artificial. Dovezi ști-

ințifice privind netemeinicia conceptului 
de ”limba moldovenească” aduce studiul 
Considerații privind denumirea ştiințifică 
a limbii române în raport cu graiul moldo-
venesc (p.2-5), semnat de profesorul Sergiy 
Luchkanyn de la Universitatea Națională 
”Taras Șevcenko” din Kiev, cea mai auto-
rizată voce în materie de filologie română 
din Ucraina.

Mâncaserăm ca porcii, cu poftă, cu gurile avide 
de sosuri şi arome, 
aveam burţile pline şi ochii spălăciţi de saţietate
un abur uşor se ridica de pe faţa de masă, firimiturile
fumegau
paharele golite gâlgâiau, cuţitele înfipte în chifle şi chiftele
vibrau uşor prelungind memoria mâinii

mirosea a sânge şi a carne tocată, a oţet şi a piele pârlită
a farfurii linse şi a sudoare
eram mândri de noi în urma celor întâmplate
istoria stătuse cu noi la masă şi acum dansa cu picioarele goale
peste cioburile paharelor sparte 
eram mândri de noi, deşi puţin obosiţi
şi chiar atunci se auzi întrebarea:
ŞI ACUM CINE SPALĂ VASELE? 

eu nu, spuse Marx
nici eu, se auzi vocea lui Engels
în orice caz nu eu, spuse Lenin
mai rămânea Stalin dar Stalin dormea deja cu capul între
două farfurii murdare
şi mai rămâneam eu, ultimul venit, eu care mâncasem 
de fapt cel mai puţin, mai mult din politeţe
m-am uitat în ochiul lor – Marx, Engels, Lenin şi Stalin aveau de fapt
un singur ochi aşezat pe turela unui tanc, un ochi uriaş ca un far
care se rotea cu 360 de grade la orice mişcare a burgheziei

m-am uitat în ochiul lor care vomita acum sânge
era ciudat să vezi cum sângele clasei muncitoare dădea în foc
(ai fi zis o cană cu lapte roşu uitată pe aragaz)
m-am uitat în ochiul lor şi acolo nu m-am văzut decât pe mine
singur în faţa unei chiuvete cu apă neagră
cu mâinile înfundate până la cot în apa neagră
spălând ceşti, farfurii şi platouri
şi foarte multe cuţite.

FIRUL CU PLUMB

LA MASĂ 
CU MARX, I

DE MATEI 
VIȘNIECde VADIM BACINSCHI

VOM AVEA LA ISMAIL 
UN CENTRU CULTURAL 
ROMÂN?

Întrebarea din  titlu a căpătat o nouă 
abordare, mai optimistă, după vizita 
efectuată la Kiev, Odesa și Ismail, între 

22-24 ianuarie, de către o delegație de 
la București, condusă de Dan Stoenescu, 
ministru delegat pentru relațiile cu româ-
nii de pretutindeni, în cadrul Guvernului 
României. Din delegație au mai făcut parte 
reprezentanți ai Senatului și Administrației 
Prezidențiale. Zic „o abordare mai optimis-
ta”, fiindcă despre necesitatea înființării 
în orașul Ismail a unui Centru Cultural 
Român, pentru confrații noștri din sudul 
Basarabiei, se vorbește și se scrie asiduu de 
vreo zece ani, dacă nu mai mult. În acest 
sens, s-au făcut nenumărate demersuri 
către conducerile de la București și Kiev 
din partea Asociației Regionale „Basarabia”, 
Asociației „Valul lui Traian” din Tatarbu-
nar, a altor ONG-uri ce reprezintă mino-
ritatea etnica româneasca din regiunea 
Odesa. „Minoritate” care, în raionul Reni, 
bunăoară, constituie mai bine de jumătate 
din populație, iar în localități aparte, din 
raioanele Ismail, Chilia, Sărata, Tatarbunar 
este chiar majoritară. Până nu demult, 
reacția oficialităților de la București față 
de aceste demersuri era marcată de mari 
ezitări, apreciate uneori, în sânul comuni-
tății românești, drept ignorare a necesită-
ților vitale ale acesteia și nedorința de a-i 
întinde o mana de ajutor.

Se pare că recenta vizită a oficialilor 
de pe Dâmbovița la Kiev, Odesa și Ismail 
a limpezit apele și a turnat încredere în 
speranțele românilor  sud-basarabeni. 
Problema deschiderii Centrului Cultural 
Român a fost negociată de către partea 
româna la toate cele trei niveluri – cen-
tral, regional, local – și la toate trei a fost 
consemnată disponibilitatea autorităților 
ucrainene pentru ca România să înființeze 
la Ismail un asemenea Centru. În cele câte 
s-au scris pe marginea vizitei, citând surse 
oficiale de la București, am aflat despre 
„deschiderea Ministerului Culturii de la 
Kiev pentru înființarea unui Centru Cultu-
ral Român la Ismail”. Aceeași „deschidere” 
a fost atestată în orașul Ismail, în timpul 
negocierilor purtate acolo cu primarul 
localității, A. Abramcenko. Am înțeles că, 
în schimbul acceptului părții ucraine-
ne pentru înființarea Centrului Cultural 
Român, România va contribui la realiza-
rea unor proiecte cu caracter economic 
în regiunea Odesa, în special, la Dunărea 
de Jos. E vorba de renovarea sistemului 

de canalizare în orașul Ismail, cu bani din 
fonduri europene, construcția autostrăzii 
Odesa-Reni-București și a trecerii cu bacul 
peste Dunăre în zona Isaccea-Cartal (Orlov-
ca, raionul Reni).

Sincer vorbind, de acum încolo, pentru 
ca ideea Centrului Cultural Romanesc la 
Ismail să nu se piardă în labirintele biro-
cratice ucrainene, foarte multe depind de 
consecvența și de insistența părții române. 
I-am spus aceasta domnului ministru Dan 
Stoenescu, într-o discuție din 30 ianuarie, 
purtată de el pe Facebook cu reprezentan-
ții românilor din străinătate. „Vom depune 
toate eforturile”, m-a încredințat ministrul. 
Sperăm ca așa va fi.

Importanța înființării la Ismail a unui 
Centru Cultural Românesc este excepțio-
nală (fără exagerări). Din punct de vedere 
practic, acest  centru, odată deschis, va di-
versifica și va oferi un suport logistic sigur 
activităților – culturale în primul rând  – 
destinate confraților noștri sud-basarabeni, 
oricum s-ar autoidentifica aceștia: „români” 
sau „moldoveni”. Astăzi, aceste activități 
poartă, în bună parte, un caracter festivist, 
sporadic, lăsând dincolo de cadrul lor ase-
menea domenii ca istoria ținutului, valo-
rificarea folclorului, promovarea tradițiilor 
și meșteșugurilor populare, a cărții româ-
nești etc. Funcționarea Centrului Cultural 
Român la Ismail va fi cea mai bună dovadă 
a faptului ca România, ca țară-membră a 
Uniunii Europene, este preocupată de des-
tinul actual al conaționalilor din regiunea 
Odesa, că pentru ea acești oameni sunt 
etnici români și că pot miza pe sprijinul 
statului român.

Și încă un aspect, nu mai puțin im-
portant, al problemei. Daca autoritățile 
ucrainene își vor da consimțământul de a 
deschide Centrul Cultural Român la Ismail, 
ele, implicit, vor recunoaște existența în 
regiunea Odesa a unei minorități etnice 
românești, egală între egale. Cum sunt, 
spre exemplu, bulgarii, care au în regiune 
mai multe centre culturale. Inclusiv unul – 
panucrainean – la Odesa, chiar în centrul 
istoric al urbei.  De ani de zile la noi, la 
nivel oficial, este vehiculată ideea că ro-
mânii în regiunea Odesa sunt o minoritate 
neimportantă, alcătuind ceva mai mult de 
700 de persoane, conform recensământului 
din decembrie 2001. La acel recensământ, 
chipurile, majoritatea absolută a conațio-
nalilor noștri din regiunea Odesa – aproa-
pe 124 de mii – s-au declarat moldoveni. 

Centrul Cultural de la Ismail, firește, îi 
va uni pe toți cei care vorbesc limba 
lui Eminescu, aceasta fiind limba 
română, și va face neactuale dogmele 
moldovenismului, impuse confraților 
noștri din ținutul dintre Dunăre, Nis-
tru și Marea Neagră. Anatol Popescu, 
președintele Asociației Regionale 
„Basarabia”, își împărtășea nu de-
mult temerile că, la nivel regional și 
local, autoritățile ucrainene ar putea 
să „uite” de declarata „deschidere” 
vizavi de Centrul Cultural Român de 
la Ismail. Face să consemnăm aici că 
guvernatorul regiunii Odesa, Mihail 
Saakașvili, într-o declarație de după 
întâlnirea cu solii de la București, n-a 
nominalizat deschiderea Centrului 

Cultural Românesc printre prioritățile 
cooperării ucraineano-române. Facto-
rii de decizie de la Kiev și Odesa, de 
bună seamă, ar putea să uite promi-
siunile făcute. Ca lucrul acesta să nu 
se întâmple, rămâne ca instituțiile 
abilitate de la București să le aducă 
aminte.

Dincolo de toate temerile și presu-
punerile, există speranța că viitorul 
Centru Cultural Român de la Ismail 
va aduce un suflu nou, primenitor, în 
viața național-culturală a românilor 
din sudul Basarabiei. Că îi va ajuta să 
supraviețuiască, păstrându-și limba 
maternă, istoria, cultura și credința 
strămoșească.                 
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ÎN MACEDONIA, GRECIA, ALBANIA
(IULIE 2015)*

«Nu ni vor»

Skopje, miercuri, 8 iulie. Plecat 
dimineaţa de la București, ajuns 
în mijlocul după-amiezii la Skopje, 

parcurs aproximativ distanţa, ceva mai 
mult de 500 km, între frontierele meri-
dionale ale României și limitele septen-
trionale ale «ţării» aromânilor, care se 
găsește într-o zonă împărţită între patru 
state: Republica Macedonia, Albania, 
Grecia și Bulgaria.

Găsit, în fine, hotelul căutat, unul de 
5 stele, pompos botezat Aleksandar Pala-
ce, frumos situat de-a lungul Vardarului, 
în afara orașului. Mai puţin kitsch decât 
aș fi crezut, niciun membru al ilustrei di-
nastii macedonene nu este la vedere. De 
la Belgrad, prietena noastră Lila Cona, 
traducătoarea cărţii mele în limba sârbă, 
a anunţat sosirea noastră astfel încât 
suntem întâmpinaţi de patronul hote-
lului, și iată-ne, în mai puţin de o oră, 
instalaţi într-o suită. Urmează mai multe 
surprize. Primo, Cristina vorbește aro-
mâna cu o naturaleţe care mă epatează. 
Aceasta a fost practic limba cu care am 
comunicat cel mai mult de-a lungul că-
lătoriei, singura limbă pe care o aveam 
în comun cu majoritatea interlocutorilor 
noștri. Sterio Nakov, gazda noastră, o 
vorbește și el cu o plăcere pe care nu 
caută să o ascundă, este limba lui mater-
nă. Nu are deloc profilul la care mă aș-
teptam, acela, cam greoi, al aromânilor 
îmbogăţiţi în ultima vreme în România. 
El provine totuși dintr-o familie și mai 
recent sedentarizată decât acelea ale 
aromânilor colonizaţi între 1925 și 1932 
în Cadrilater. Istoria familiei sale, el ne-a 
povestit-o oarecum întâmplător, chestio-
nat fiind în legătură cu biserica mănăsti-
rii Sfântul Ioachim Osogovski, construită 
la sfârșitul secolului XIX și ctitorită, 
printre alţii, de strămoșii lui, care este 
reprezentată pe imensul perete interior 

al hotelului, alături de faimoasa mănăs-
tire Sfântul Naum. Familia sa a părăsit 
muntele Sușova (în macedoneană «fără 
apă»), situat la estul actualei Republici 
Macedonia, doar după al Doilea Război 
Mondial. Cu documentele turcești care 
menţionau privilegiile acordate aces-
tei familii în timpurile otomane, deci 
înainte de 1913, descendenţii ei caută 
acum să-și recapete drepturile. S-ar 
putea să obţină ceva, dar va dura mult, 
comentează dânsul, spre mirarea noastră 
având în vedere numărul de proprie-
tăţi pe care realizasem că le deţine, de 
la hoteluri la vinuri alese exportate în 
lumea întreagă. În timpul conversaţiilor 
noastre, tot mai pasionate și practic fără 
timpi morți, diferite personaje defilau 
prin holul hotelului salutându-l discret 
pe interlocutorul nostru. «Este fostul 
primar al orașului», ne spune el, ușor iro-
nic, în chip de prezentare a unuia dintre 
aceste personaje, fără să-i acorde nici cea 
mai mică importanţă. Cât despre oame-
nii politici, mai ales din actuala condu-
cere (de dreapta, naţionalistă), aproape 
toţi interlocutorii noștri aromâni din 
Republica Macedonia par să nu nutreas-
că o simpatie deosebită, iar derivele 
antichizante ale ideologiei oficiale nu 
entuziasmează pe nimeni. M-am abţinut 
să caut să aflu dacă numele hotelului 
nostru a fost ales în funcţie de noua 
linie a Macedoniei independente sau din 
stimă pentru un personaj de la care mul-
ţi aromâni se reclamă cu mândrie.

Lăsând la o parte sobrietatea, simpli-
citatea și generozitatea lui (Sterio Nakov 
susţine tot felul de evenimente culturale 
ale aromânilor și găzduiește cu drag pe 
mulţi dintre ei când e nevoie), ceea ce 
ne-a frapat este o remarcă formulată 
la un moment dat, așa, în trecere, ca 
un fel de evidenţă pe care este inutil 
s-o demonstrezi: «Nu ni vor!» Această 
remarcă, ce traduce un sentiment destul 
de răspândit în Republica Macedonia și 
în general în Balcani, vizavi de aromâni, 
m-a făcut să mă gândesc la felul în care 
erau percepuţi evreii, bogaţi sau nu, 
de-a lungul istoriei moderne a României.

Trei sau patru ore mai târziu, Nikola 
Paligora, un domn mai în vârstă, pan-
taloni scurţi, vioi, și sigur de el, își face 
apariţia în holul hotelului și vine direct 
la masa noastră. Sterio, care îl preveni-
se de sosirea noastră, se eclipsează nu 
înainte de a ne indica pe unul dintre 
chelneri care, ne-a precizat el, cu toate 
că este macedonean, vorbește și aro-
mâna, fiindcă vine de la Crușevo (arom. 
Crushova, maced. Kruševo), oraș înte-
meiat de aromâni, în care limba lor este 
încă destul de răspândită.

Cu Nikola Paligora, altcum stau lu-
crurile chiar dacă până la urmă trebuie 
relativizat. Familia sa este originară din 
Moloviște (arom. Malovishta, Muluvishti, 
maced. Malovište, gr. Milovistis), loca-
litate înstărită și reputată în perioada 
otomană, de unde provin generaţii 
întregi de artizani, preoţi, comercianţi și 
alte familii ilustre. Soţia sa vorbește mai 
puţin bine aromâna; foarte elegantă, ea 
a publicat mai multe romane în macedo-
neană. Am întâlnit-o a doua zi diminea-
ţa, la terasa unui local situat în preajma 
terenurilor de tenis din zona hotelului. 
Au venit amândoi să împartă cu noi o 
pită di veardzã cumpărată de ei de la un 
magazin reputat din oraș, asta pentru că 
în ajun pomenisem eu de pitele făcute 
de Cristina. Chelnerul ne-a adus ceremo-
nios tacâmurile și, când să taie dânsa 
pita, observăm că îi tremură mâna, se 
scuză ușor jenată, și înţelegem astfel de 
ce a trebuit să cumpere o pită gata făcu-
tă. Nikola Paligora, care a locuit ani de-a 
rândul în City la Londra, unde negocia 
contracte în numele Iugoslaviei, știe 
foarte bine ce vrea: recent, el a finanţat 
restaurarea frescelor bisericii Sveta Pet-
ka (Sfânta Parascheva) de la Moloviște, 
și publicarea unei frumoase monografii 
despre această biserică, precum și a unei 
cărţi-album de genealogie a familiei 
Paligora, tipărită la Belgrad în sârbește. 
Cu toate că nu prea îmi plac incursiunile 
în meandrele trecutului meu familial, 
o să rog pe cineva, de ce nu pe Marin 
Bodrožič sau pe Mina Žebelian de la sut-
sata Lujina de la Belgrad, cu care ne-am 

întâlnit în aprilie la Academia Naţională, 
să-mi traducă câteva paragrafe, având în 
vedere că familia mea din partea buni-
cului era înrudită cu Paligora. După ce 
au lichidat afacerile la Sofia, cele două 
familii, împreună cu o a treia, Ghiulami-
la, s-au instalat la București. Cele trei 
nume figurează pe cavourile noastre 
din centrul cimitirului Bellu, construite 
înainte chiar ca imobilele din Xenopol, 
din Frumoasei și nu mai știu de unde 
să fie terminate. Cei de la Paligora sunt 
mulţi atât la Moloviște, cât și la Bitola, 
cum am putut să constat vizitând cimi-
tirele. Au avut noroc, numele lor nu a 
putut fi slavizat, precum Nacu în Nakov, 
sau al bancherului, ajuns la un moment 
dat prim-ministru, Hari Costa, deve-
nit Kostov, originar și el din zona Štip. 
Punctul comun între ultimii doi, care 
provin din familii de oieri care practicau 
iniţial seminomadismul, și Nikola Pali-
gora, ai cărui predecesori ocupau poziţii 
prestigioase, este de a fi început cariera 
în Iugoslavia lui Tito, ceea ce explică 
într-un fel facilitatea cu care s-au îmbo-
găţit după implozia regimului comunist, 
regim mai liberal în această ţară decât 
în alte părţi. Îmi aduc aminte de unchiul 
tatei de la Belgrad, Mito Dunda, care, la 
numai câţiva ani după venirea lui Tito la 
putere și naţionalizarea uzinei chimice 
pe care o deţinea la Kruševac, a avut ac-
ces la un post-cheie la Ministerul Comer-
ţului Exterior, în timp ce cariera altor 
persoane uneori mai instruite decât el, 
din aceeași familie, era definitiv ruinată 
din cauza schimbării regimului. Făcând 
cunoștinţă cu Sterio Nakov și Nikola 
Paligora, am resimţit o reală simpatie 
la care nu mă așteptam pentru această 
categorie de aromâni avutsi, bogaţi, pe 
care înainte aveam tendinţa să-i privesc 
de sus. (...)

*Fragment din însemnările de călăto-
rie ale autorului în Balcani, inserate în 
volumul „Unde e Aromânia?”, în curs de 
apariție la Editura Cartier, Chişinău.
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