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O istorie în imagini a vieții literare românești

Jurnal public

Aflu că Ion Cucu a fost 
prietenul și fotograful scriitorilor 
români timp de 50 de ani. Când am 
început să public (la începutul 
anilor '60), el era deja prezent în 
viața literară. La orice eveniment 
mai important (o lansare de carte, o 
aduna re  s c r i i t o r i cească ,  o  
premiere), omul acela tânăr cu fața 
deschisă, parcă bucuroasă că te 
vede, ridica aparatul și, pe 
neașteptate, te fotografia. Numai el 
știa în ce moment și în funcție de ce 
criterii. Un artist talentat, un 
profesionist de clasă, un însoțitor și 
un martor fidel și priceput al vieții 
literare, așa a fost și, nu mă 
îndoiesc, așa va rămâne, în 
memoria celor ce l-au cunoscut, 
domnul acela cu fața prietenoasă 
care ne trăgea și ne fixa în imagini, 
pe toți. Când privesc azi albumele 
semnate de el, mă cuprind – cum să 
zic mai bine? – nostalgia, dar și 
curiozitatea de a privi chipurile 
oamenilor care, cei mai mulți, nu 
mai sunt în viață. Au rămas în 
aceste  splendide fotograf i i  
(individuale și de grup) realizate de 
Ion Cucu. Așa cum i-a surprins pe ei 
și le-a fixat el. Mi-e imposibil să 
mi-l imaginez, azi, după atâția ani, 
pe Geo Bogza altfel decât l-a văzut 
Ion Cucu: un Bogza cu o figură 
stranie, picat, parcă, din altă lume, 
un Bogza cu o pălărie cu boruri 
mari, decorative, în fine, un turist 
bizar, însoțit de bicicletă, decis să 
călătorească nu se știe unde. De 
câte ori îl citesc pe acest poet 
avangardist autentic sau mă 
gândesc la discursurile lui 
tărăgănate și, până la urmă, de mare 
efect, îmi revine în memorie chipul 
lui Don Quijote din fotografia lui 
Ion Cucu.

Am în față, acum când scriu 
aceste rânduri impresioniste, un 
album dedicat lui Ștefan Augustin 
Doinaș, un poet postbelic din 
generația lui Marin Preda. I-am 
publicat, relativ recent, integral 
poez ia  în  co lec ț ia  „Opere  
fundamentale”. Îmi place să-l revăd 
în imaginile în care l-a surprins 
artistul fotograf de care vorbesc: un 
Doinaș grav, cu capul ușor plecat, 
un Doinaș care se face că trage, din 
când în când, dintr-o pipă, în fine, o 
figură expresivă, demnă, ornată cu 
o pereche de ochelari cu rama 
groasă, un tip de intelectual din 
epoca existențialiștilor, îngândurat, 
meditativ, ușor misterios. Ce-i 
surprinzător este că, în albumul 
citat mai sus, Doinaș este mereu 
serios, nu râde niciodată, nici măcar 
nu surâde a râdere, cum îi plăcea 
lui Sadoveanu să zică. Dar în toate 
aceste detalii, ca să spun în fapt, că 
artistul-fotograf a surprins aerul 
acela de noblețe rurală pe care îl 
avea în chip constant autorul 
baladelor, o noblețe veche, de boier 
de țară.

Urmărind și alte personaje 
din istoria în imagini pe care a 

Mă uit cu mai mare atenție la 
fotografia autorului cuprinsă în 
dosarul Doinaș și ce remarc? Este o 
imagine de bătrânețe, frumoasă și 
calmă, chipul unui om care a văzut 
multe și a trecut prin multe, calm, 
senin și parcă mulțumit de ceea ce a 
făcut în lunga lui viață în anturajul 
acestor bizari indivizi care sunt 
scriitorii. Trebuie să spun că Ion 
Cucu are de ce să fie mulțumit, 
pentru că a lăsat, iată, în urma lui, 
după cum sunt informat, mii de 
clișee în care s-au refugiat câteva 
generații de scriitori pentru a se feri 
de cruzimile timpului.

compus-o Ion Cucu (sub zece 
președinți ai Uniunii Scriitorilor, 
precizează el într-un rând), îmi dau 
seama că el face, în fapt, o 
cronologie vizuală a vieții noastre 
literare, o cronologie subiectivă, 
autentică, menită să înfrunte 
timpul. Ea va însoți, și de aici 
înainte, istoria și memorialistica 
literaturii române în chip expresiv 
și reprezentativ. Ar trebui ca ea să 
fie preluată, pentru a fi păstrată și 
accesibilă, de o instituție publică, 
ca un document cultural important, 
cum mi se pare că este.

(credit foto: gandul.ro)
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Alex. Ștefănescu

Pe vremea când era la modă Eugen Ionescu

În sfârşit, la Caşvana, am cunoscut pe parcursul a 
doar câteva luni mărirea şi decăderea. Publicam pe 
atunci câte un articol pe săptămână în Luceafărul lui 
Ştefan Bănulescu şi arătasem în repetate rânduri celor 
din sat revista, ca să mă trateze cu mai mult respect. 
Efectul fusese cel scontat. Primarul (la care locuiam în 
gazdă) mă saluta de fiecare dată primul, directorul 
şcolii mă invita la câte o cafea, iar responsabilul 
bufetului din sat îmi aducea acasă, zilnic, câte două 
sticle de bere „Solca”, pe gratis.

Într-o bună zi, acesta din urmă, intrându-mi în 
casă, a văzut cutia neagră, ca de acordeon, a maşinii 
mele de scris şi m-a întrebat ce am acolo. I-am răspuns 
fără să stau pe gânduri:

– O maşină de scris.

Din ziua aceea, s-a răspândit în sat ideea că sunt 
un impostor şi mi-am pierdut aproape complet 

Spre surprinderea mea, însă, acest răspuns banal 
l-a tulburat profund:

– O maşină de scris?! Uite, dom'le! Şi eu 
credeam că scrieţi chiar dumneavoastră la ziar… 
Vasăzică, nu scrieţi dumneavoastră… Aveţi o 
maşină…

În centrul Caşvanei (un sat mare din nordul 
Moldovei, de unde era originar Luca Piţu şi unde am 
lucrat şi eu şase luni ca profesor stagiar, situație în care 
se afla și Domnița), era în 1970 un noroi arhaic, 
frământat necontenit, cu un clefăit specific, de 
picioare, copite şi roţi de căruţă. În locul acela mi-am 
pierdut un pantof, pentru totdeauna. Noroiul mi l-a 
smuls autoritar din picior şi l-a dus în adâncurile lui. În 
zadar l-am căutat apoi, minute în şir, ajutat de un băţ.

(Poate va fi găsit cândva, în alt secol, de 
arheologi.)

*
Tot la Caşvana, la sfârşitul singurei toamne 

petrecute acolo, am înfiat un pui de stârc, incapabil la 
vârsta lui să zboare spre „ţările calde” şi răzleţit de stol. 
Îl ţineam într-un hol şi îi dădeam să mănânce bucăţi de 
mămăligă. Într-o zi când l-am luat în braţe, afectuos, 
m-a lovit decis, cu ciocul lui lung şi subţire, drept în 
ochi. Multă vreme după aceea am avut o înfăţişare care 
atrăgea atenţia: albul ochiului era însângerat şi fioros. 
(Nu cred că a fost vorba de nerecunoștință, ci de 
asemănarea dintre luciul ochiului și sclipirea unui 
pește.)

*

Plecam spre o viață nouă, despre care nu știam 
nimic, dar spre care mă avântam plin de speranță. 
Înainte de a ajunge însă la viața nouă, am ajuns la gara 
Suceava Nord, unde era atât de mare aglomerație, încât 
cu foarte mare greutate, ajutați de binevoitori, am 
reușit să ne suim în tren, după ce am pierdut o valiză în 
învălmășeală și mi-am rupt nasturii de la palton.

La aproape cincizeci de ani de la această 
călătorie, care pentru mine a devenit într-un fel 
legendară, am ajuns din nou la Cașvana, întâmplător 
(treceam cu mașina prin apropiere și pur și simplu m-
am rătăcit).

prestigiul. Primarul nu m-a mai salutat niciodată 
primul şi abia catadicsea să-mi răspundă când îl 
salutam eu, directorul şcolii a început să-l invite pe un 
alt profesor la cafea, iar responsabilul bufetului, nu 
numai că nu-mi mai aducea bere acasă, dar când mă 
duceam să cumpăr eu de la bufet îmi spunea că nu 
vinde băuturi alcoolice înainte de ora zece.

Din Cașvana am plecat intempestiv în martie 
1971, și eu, și Domnița, când Nicolae Manolescu mi-a 
găsit un post de redactor la revista Tomis din Constanța. 
Cu puțină vreme înainte, secretarul de partid al 
comunei îmi ceruse să pun în scenă cu elevii o piesă de 
teatru dedicată celei de-a cincizecea aniversări a 
Partidului Comunist Român. „Vă rog să veniți cu ceva 
nou – a adăugat el -, e la modă acum un dramaturg, 
Eugen Ionescu, luați o piesă de-a lui!” I-am explicat că 
în dramaturgia lui Eugen Ionescu nu există așa ceva, 
dar el m-a contrazis energic: „Ba da, imposibil să nu 
fie, căutați ceva, cu ilegaliști! Nu fiți comod! Faceți și 
dv. un efort, vreau să ieșim bine!”

M-a emoționat revederea satului, în care 
locuisem șase luni în tinerețe. M-am dat jos din mașină 
și m-am plimbat puțin, singur și trist, pe ulițe. Nu m-a 
recunoscut nimeni. Ajuns în dreptul școlii, m-am 
adresat unor tinere profesoare care tocmai părăseau 
clădirea: „Am lucrat și eu cândva, cu mulți ani în urmă, 
în școala asta...” „Se poate”, mi-a răspuns una dintre 
ele.

*

*

Din Cașvana la Suceava nu exista nici autobuz, 
nici tren, așa că l-am rugat pe un sătean să ne ducă el cu 
sania cu cai. A venit să ne ia în zori, punctual ca orice 
bucovinean. Ninsese toată noaptea și drumurile erau 
acoperite de zăpadă. Cădeau în continuare fulgi mari, 
care ni se agățau de căciuli și de sprâncene. Mi-am suit 
calabalâcul în sania încăpătoare și trainică, făcută cu 
barda din lemn de fag, și, deasupra, am așezat-o pe 
Domnița, ca pe un bagaj de lux.

*

A fost odată ca niciodată
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Pleoape roz

Gelu Nicolae Ionescu

Platon

O întâmplare obişnuită şi neobişnuită, în acelaşi 
timp, ca apariţia fluturilor într-o poiană însorită, 
surprinsă de-un om venit din altă lume, o lume rea, 
dominată de probleme şi de urât, surprinsă de un om 
rătăcit în frumos...

„La atingerea dragostei, oricine devine poet”

Motto: „Frumuseţea va salva lumea.”

„Dragostea este bucuria celor buni, reflectarea 
celor înţelepţi, uimirea celor necredincioşi.”

Minunat! Există, însă, condiţia sine-qua-non: ca 
să ieşi frumos pentru oameni frumoşi, trebuie, evident, 

„Nebunia iubirii este cea mai mare binecuvântare a 
Cerurilor”

Desigur, e firesc pentru doamne şi pentru 
domnişoare să se macheze îndrăneţ, original, veţi 
spune. Însă gestul lor de a ieşi în lume frumoase, 
speciale, radiind de bucurie, provocând plăcere 
estetică este sublim. El îmi aminteşte perfect un pasaj 
dintr-un dialog platonician - Banchetul:

F.M. Dostoievski

„Deci, iată, întâlnesc, începe Aristodem, pe 
Socrate, îndată ce-şi terminase baia; tocmai îşi lega 
sandalele – lucruri pe care le făcea cam rar. 
Întrebându-l unde se duce aşa gătit, zise: - Să iau masa 
la Agaton. Ieri mi-a scăpat, la sărbătorirea premiului 
său, mai ales că era şi intimidat în lumea cea multă 
de-acolo. Dar i-am promis să mă duc azi. Iată de ce mă 
vezi gătit: ca să fiu frumos când vizitez un om frumos!”

Într-o zi a lumii acesteia, un om plin de gânduri 
negative, de spaime, de stres, intră grăbit într-un 
hipermarket pentru cumpărăturile zilnice. Nu e 
aglomerat, deci îi poate observa, chiar şi în trecerea sa 
grabită pe lângă rafturile înalte, pe ceilalţi clienți ai 
magazinului. Pe unul dintre culoare, acela pe care se 
ajunge la rafturile cu produse de panificaţie, privirea i 
se opreşte asupra a două chipuri foarte frumoase, dar 
neobişnuite... Cele două chipuri îi atrag atenţia nu atât 
datorită frumuseţii lor, cât datorită pleoapelor colorate 
roz – cea mai frumoasă nuanţă de roz, perfect potrivită 
cu zâmbetele lor solare.

Se vor bucura, fără îndoială, fie şi preţ de-o 
clipă, să îţi oglindească strălucirea, însă sunt/ vor 
deveni, sau redeveni şi ei oameni frumoşi? Sunt/ Vor fi 
şi ei pleoape roz?

să crezi în frumuseţea oamenilor, să crezi în cristalul 
oglinzilor lor.

„Putem lesne să iertăm un copil căruia îi este 
frică de întuneric; adevărata tragedie a vieţii apare 
atunci când oamenii se tem de lumină.”

„Omul este o fiinţă în căutarea sensului”.

Şi, astfel, se nasc întrebările, neliniştea, dubiile, 
teama... 

P.S.: Pentru cei ce îşi pierd viaţa, fără ca, măcar, 
să îşi dea seama, în ură, în hoţie, în minciună, în 
răutate, în limitări bicisnice am să amintesc, special, 
alte două citate din Platon:

Sunteţi/ Veţi fi?
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Galeria marilor
epigramiști

Sorin Pavel - văzut de Alexandru Clenciu

Sorin Pavel (1933-1977)

Constantin Tudorache

Unui bețiv
„In vino veritas” șoptind,
Bău pahar după pahar...
De-atuncea cată în zadar
Ce n-a găsit nici treaz fiind.

*

N-am să-ți spun de el decât
Că, în felul lui e-un as:
Tot ce-ți vâră-ntâi pe gât
Îți va scoate-apoi pe nas.

*
Melomanie
Emancipata lui consoartă
De la concerte nu lipsește,

Unui filantrop

Nu poate renunța nici moartă

Excesul

S-asculte ce se mai vorbește.
*

Teama

Din îndoieli cresc certitudini,

Bețivii

S-au conservat întotdeauna-n spirt,

*

Uită că le-a pus să care

*

Și complezente rânduieli,
Sfidând savante atitudini

Din certitudini, îndoieli...

Ce-aveți cu ei ? Că stau mereu în birt

El aruncă-ntreaga vină

E doar firesc. Diverse malformații

*
Lui Darwin

Că oamenii se trag din cimpanzei.

Pe nătângile picioare !

Spre-nvățătura altor generații.

Ai afirmat, desigur, cu temei

Că, totuși,  unii nu vor reuși.  

Și surplusul de slănină.

Păcat că ai uitat să ne previi

Își frige buza cu chiștocul.
Încât, tunând și fulgerând,

Cu ce preț...

În schimb sunt sigur de infern

Abilitate

Însă, vorba aia,

*

Bani făcea cu droaia
Insul cel isteț,

*
Cotidiană
Nu cred să mai existe raiul
Descris într-un eres matern

Că zilnic circul cu tramvaiul.
*

Bețivul
„Zic unii că aș bea cât șapte,
Dar eu consum doar lapte praf !”.
Se spovedea în miez de noapte,
Vorbind c-un stâlp de telegraf.

*
Puterea exemplului
E-atât de plin de vervă când
Pe fumători își varsă focul,

*

Pe-un buletin de ...Colentina.

Cine-a zis că nu muncește

„Ecce homo”
*

Pe babaci să-i dea un ban.

În fața legii cu pricina:

Să-i ocolești o vreme fața...

Dezmințire

O viză de flotant în Tei,

Credință-și jură cu temei,

*

Instantaneu prenupțial

De i-ai făcut vreun rău, nu strică

Până când îi lămurește
Afle doar că trage-avan,

*

Asta este ! Cât trăiește,

Lui Darwin

Pielea feței se-ncrețește,

Cu mersul lui de elefant ?

Miracol

Omul se transformă-ntruna,

N-o să ți-o ierte toată viața.

Faci amara constatare,

Creierul, nu totdeauna.

*
Unui grandoman

Pe Ceahlău sau Caraiman,

Dacă-ncerci să-l contrazici,

De-i faci vreun bine, fie-ți frică

*

Bucuros s-ar cățăra

Însă, dacă s-ar putea

Mișcare

Tot cu mâna pe volan !

Că-i hrănit cu cărţi prea mici
Ca să nu se creadă mare !

Relativitate

*

Ne tragem, după cum ne-ai spus,
Din maimuţoi. Slăvit savant,
Chiar şi vecinul meu de sus,

*

De-l urci şi-apoi în piscu-i mori,

Cu timpul !
*

Ideea că fumatul n-are
Folositor nimic, ca act,
Persistă-n mintea sa exact

*
Ozonată
A-ndrăgit din cale-afară

Nehotărâtul

Care face mai gustos
Chiar şi fumul de ţigară !

*

Tot nu-i exclus să-l mai cobori

Aerul alpin, faimos,

Unui cântăreț
Aseară m-a-mbătat de fericire
Programul tău de muzică uşoară;

Pân' la ţigara următoare !

Ce munte curios, Olimpul !

Îl port cu duioşie-n amintire

Pe fumători îşi varsă focul,
E-atât de plin de vervă când

Încât, tunând şi fulgerând,

*

Îşi frige buza cu chiştocul !

Unuia care condamnă fumatul

Ca pe-o măsea care-a-ncetat să 
doară !

Istorie literară
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DIVERSE ȘI NEPREVĂZUTE
.

– Constantin Tudorache –

Învins nu eşti atunci când sângeri,

●  Nu-mi ajungea o greutate într-o 
mână, mi-a mai trebuit și a doua, ca să 
mă echilibrez în mersul acrobatic pe 
frânghia vieții - spune Ileana Vulpescu. 
Așezăm, în oglindă, un aforism cules 
din volumul „Caiet de ricoșat gânduri”, 
de Gabriel Liiceanu: A scrie bine 
înseamnă să mergi pe sârmă fără să 

*

*

●  Profesorul Constantin Botez 
spunea: Impozitul e sânul matern de la 
care se alăptează bugetul. Amintim o 
frază rostită de Godfrey Bloom, în 
Parlamentul European, la 21.11.2013: 
Statul e o instituție tâlhară, ia bani de 
la cetățeni pentru a-i risipi într-o 
manieră rușinoasă.

Sunt renunţările la vis !

● O legendă spune că soția lui Pitagora 
era de o rară înțelepciune. Cineva i-a 
pus următoarea întrebare: După cât 
timp se purifică o femeie care s-a 
împreunat cu un bărbat? Iar ea a 
răspuns: Dacă o femeie se împreunează 
cu bărbatul ei, se purifică imediat, dacă 
s-a împreunat cu alt bărbat, femeia nu 
se purifică niciodată. Pe această temă, 
amintim epigrama „Amicele” scrisă de 
Mircea Bogdan:

● Radu Gyr, poetul condamnat la câte 
12 ani de închisoare și de regimul 
antonescian, și de cel comunist, 
eliberat în 1963, se autoprezintă într-un 
catren, dramatic și pragmatic: 

● Dacă pentru Marcel Proust metafora 
dădea stilului o poartă spre eternitate, 
pentru Ionel Teodoreanu metafora era 
un chiot. 

Cea infidelă are remușcări,

*

Cele mai crâncene înfrângeri

*

*

● George Astaloș, poet, romancier și 
d r a m a t u rg ,  a v e a  u r m ă t o a r e a  
convingere: În lumea scrisului 
succesul e asigurat de logistica 
difuzării produsului finit. Și o frază de 
la Vasile Ghica: Pe unii scriitori, 
editorii îi plimbă pe la Târguri de 
carte, doar pentru a-i face de rușine.

Nici dacă ochii-n lacrimi ţi-s !

Vorbind de-ale păcatelor cărări,
Și-au confesat și gânduri și secrete,

Cea credincioasă are-n schimb regrete.

cazi. 

Rugai un tânăr când coboară

●  La 26 noiembrie 2016 a murit 
dictatorul cubanez Fidel Castro, la 
vârsta de 90 de ani. În Havana, și în 
toată țara, cu oarecare reținere datorită 
faptului că Raul Castro, fratele 
dictatorului, se afla la conducerea țării, 
multă lume s-a bucurat. Aceasta 
amintește de o similitudine istorică 
petrecută în Siracuza. Trasibul (sec V 
î.Hr), frate al lui Gelon, urmaș la tron 
după Hieron I, a fost un tiran atât de 
înspăimântător și de crud, încât 
moartea sa a continuat să fie sărbătorită 
timp de două secole. 

●  Un aforism de la Victor Eftimiu: 
„Timpului nu-i place decât ceea ce este 
sortit rămânerii. El nu păstrează 
nimicurile”. Amintim o frază, pusă de 
I.H.-Rădulescu pe pagina uneia din 
revistele sale: „Se vor discuta doar 
cărţile care merită stimă”. Și un pasaj 
din cartea „Aforismele mele”, de 
Vasile Ghica: „În fiecare domeniu al 
artei, există o Stâncă Tarpeiană de pe 
care Timpul deversează nonvalorile”.

●  Întrucât studenții nu puteau ține 
pasul cu debitul sclipitor al lui George 
Călinescu, marele critic și profesor, le 
spunea: „Îmi dau seama că nu mai 
comunicăm, dar nu mă cobor, ridicați-
vă voi la mine”. Completăm cu 
epigrama „Un fel de critică” scrisă de 
profesorul Ștefan Cazimir:

*

*

●  O sintagmă de la Salvador Dali: 
„Critica e un lucru sublim. Ea e demnă 
numai de genii”.

*

*

Că nu coboară-atât de jos !

● De la Vasile Ghica citire: „În unele 
cărți nu găsești nicio scamă de 
eternitate”. Iată ce i-ar răspunde 
Mircea Trifu, unui asemenea autor care 
i-a trimis manuscrisul spre lecturare:

Îţi trimit avizul meu

*

În speranţa că-ţi convine

Să-mi ia „Gazeta literară”,
Dar mi-a răspuns, politicos,

Şanse ai să scrii mai bine,
Că mai prost e foarte greu. 

*

● „Arhitectul de feerii”, Fănuș Neagu, 
cum îi spunea Marian Popa, are o 

Constantin Tudorache văzut
de Alexandru Clenciu sintagmă cvasi matematică: „Suma 

păcatelor unui bărbat este egală cu 
ipoteza virtuții femeii care-l înșeală”. 
Despre această constantă, păcat-
virtute, să lecturăm o „Axiomă” scrisă 
de Haș Kalomfirescu:
Să păstrezi, neapărat,

De bărbatul înșelat
Și femeia părăsită.

*

● «Când în anul 1970, Partidul 
Comunist Român, l-a pus în fruntea 
revistei „România literarăˮ, Nicolae 
Breban a subliniat că redactorii care 
nu-i execută întocmai dispozițiile, vor 
pleca. La rându-i el se pleacă doar în 
fața „celui mai iubitˮ. De aceea, în 
epocă, mai era numit și Nicolae 
Brebenesci sau Nicolae Ceaușan». 
După acest pasaj, cules din cartea 
„Obliterații” a autorului Constantin 
A r d e l e a n u ,  c o n t i n u ă m  c u  o  
similitudine, pe temă jurnalistică. 
Georges Clemenceau a fost director al 
ziarului francez L'Aurore. Iritat de 
faptul că jurnaliştii nu prea veneau pe la 
redacţie, a pus un anunţ: Domnii 
redactori sunt rugaţi să nu plece din 
sediul ziarului înainte de a veni. 
Completăm cu o epigramă, de Sorin 
Beiu, adresată „Unui institut de 
proiectare”:
Pe hol, în salt, printre probleme,
Se întâlnesc, neîncetat,

O distanță potrivită,

Acei ce pleacă mai devreme,
Cu cei ce au întârziat.

● „Audiatur et altera pars”, spune un 
principiu de drept latin, adică trebuie 
ascultată și cealaltă parte. Alexandru 
Macedon, când împărțea dreptatea, 
asculta, uneori, pe acuzator ținându-și 
o ureche astupată cu degetul. „O 
păstrez pentru apărător”, spunea el. 

*

*

*

● Poetul Liviu Vișan, a lansat o ipoteză 
care poate fi luată în considerare: „Ştiţi 
de ce nu-l înghit ruşii pe Eminescu ? A 
scris «Mortua est”, nu «Mortua 
Vest»?!”

● Astfel îl descria Cella Delavrancea 
pe tatăl său, Barbu Ştefănescu 
Delavrancea :  era  îna l t ,  b ine  
proporţionat, cu părul creţ vâlvoi, în 
jurul unui oval delicat ce contrasta cu 
fruntea puternic bombată umbrind 
privirea verde ca fulgerul.

Istorie literară
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Cu acest catren, de pe cartea de vizită a regretatului 
epigramist slătinean Nicolae Fulga, vom prezenta o selecție 
de întâmplări cu personalități, fie în calitate de oaspeți, fie 
în calitate de gazde.

● În vizită la Mihail Sadoveanu, romancierul Panait Istrati, 
înstrăinatul, sorbind dintr-o cafea pregătită de Profira 
Sadoveanu, a exclamat: „Straşnică !  Miroase a 
Constantinopol şi are gust de Brăila !”

.... La cotitură!

● O vizită între politicieni, despre care am scris în cartea 
„Acorduri și ritornele”, la capitolul „Interviu cu Nelu 
Quintus”. Nelu mi-a povestit o amintire din copilăria sa, 
când a venit la ei în vizită premierul I.G. Duca. Era iarnă. 
Oaspetele venise cu trăsura de la gară. Birjarul l-a lăsat 
aproape de casa lor de pe strada Barbu Delavrancea din 
Ploiești (azi Rudului Nr.8). Afară ningea cu fulgi mari, care 
îi acoperise pălăria şi paltonul lui I.G. Duca. Pe terasa casei, 
Ion Ionescu-Quintus, periindu-i de zăpadă paltonul lui 
Duca, zise ironic: Unde sunt politicienii să-l vadă pe 
Quintus cum îl „perie” pe Duca ? Tocmai el, autorul 
epigramei:

*

Te-aștept oricând în casa mea,
Te-aștept c-un vin și o friptură,

*

Ca și tu să m-aștepți cândva

● Nu numai Paul Valéry i-a sărutat mâna Cellei, ci și 
Rainer Maria Rilke. Acesta a fost încântat după ce românca 
i-a cântat la pian. Poetul austriac i-a oferit Cellei trei 
volume de poezii, cu dedicație. Rilke a acceptat și o vizită în 
România, dar moartea l-a împiedicat s-o facă. A murit de 
septicemia provocată de înțepătura unui ghimpe de 
trandafir, dintr-un buchet trimis de frumoasa egipteancă 

1
Nimet Eloui Bey , de care era îndrăgostit. În memoriile sale 
din 1976, pianista și scriitoarea Cella Delavrancea 
conchide: „Am citit într-o poveste orientală că zeii aveau 
grijă să potrivească omului moartea care va sintetiza ce i-a 
fost viața pe pământ.(…) Sfârșitul său este patetic și astral 
ca toată opera lui poetică”.

● Despre o vizită celebră citim în cartea „Obliterații” a lui 
Constantin Ardeleanu: „Într-una din vinerile literare și 
muzicale din salonul parizian al lui Jean Louis Vaudoyer, 
pianista Cella Delavrancea a cântat pentru un oaspete 
neașteptat „Marea fantezie și fugă pentru orgă în sol minor” 
de Bach (transpusă la pian de Liszt). Musafirul surpriză era 
poetul Paul Valéry, care după ce-a ascultat lucrarea i-a 
sărutat mâna. Apoi a plecat într-o «fugă» pentru ca emoția 
muzicii să-i reverbereze în suflet toată seara. Cella va 
rămâne în istoria literaturii, nu doar pentru că a fost fiica lui 
Delavrancea, o longevivă pianistă de virtuozitate și o 
scriitoare cu verb agreabil, ci și pentru că un poet celebru, 
Paul Valéry i-a sărutat mâna”.

*

*

1. Despre această frumoasă egipteancă, Cella spunea: «era de o 
frumusețe care depășea noțiunea frumosului».

BUCUROȘI DE OASPEȚI
.

– Constantin Tudorache –

● George Astaloș, împreună cu Teodor Pâcă, în vizită la 
George Bacovia în București. Poetul „Plumb”-ului voia 
să-l cunoască pe autorul piesei „Vin soldații”. Cum Bacovia 
n-avea voie să bea, doamna Agatha a adus două pahare de 

*

● Despre o vizită istorică mi-a vorbit mentorul meu Mircea 
Ionescu-Quintus. Copil fiind, Mircea Quintus a mers, 
împreună cu părinții, la Vălenii de Munte, acasă la Nicolae 
Iorga. Acolo l-au găsit pe marele istoric la masă. Mânca 
ciorbă de fasole cu mămăligă. I-a invitat și pe oaspeți la 
masă, iar la felul doi i-a servit cu ouă ochiuri, mâncarea 
tradițională a țăranului român.

*

*

● Mă aflam odată, în vizită la profesorul Ion Grigore, când 
a venit inginerul Mircea Gociman, coleg cu Nichita 
Stănescu, şi i-a adus volumul „11 elegii”, ediţie bilingvă, 
româno-germană, cu dedicaţia poetului. Profesorul emerit 
de matematici, Ion Grigore, primind cartea, a zis 
inginerului mesager: Spune-i lui Nichita că-i mulţumesc 
pentru carte, mai ales că, fiind tipărită bilingv, poate îl 
înţeleg în nemţeşte.

●  Fiind vizitat de un cunoscut cu o iubită trăznet de 
frumoasă, Nichita Stănescu i-a propus pe loc un troc: 
„Prietene, încredinţează-mi mie dragostea ei şi dumneata 
scrie «Luceafărul»”.

Ori să „perii”, 
Ori să „sperii”.

● Secvenţă dintr-o vizită a lui Sadoveanu la sonetistul 
Mihail Codreanu: „Poetul, Milton modern, în anume 
poziţie a retinei faţă de lucrurile exterioare, distinge încă 
femeile şi banii. În vremea aceea depărtată, cele dintâi 
aveau un spor apreciabil la luminozitate. Mângâierea 
elementului de-al doilea nu-l consolează astăzi în ce 
priveşte gloria - era şi atunci înfăşurat în ea ca într-o mantie 
- şi astfel mi-a apărut mie, când m-am oprit lângă el, plin de 
admiraţie şi sfială”. Deşi maestrul susţinea că nu există în 
artă talent, ci numai muncă îndârjită şi stăruinţă, conu' 
Mihai e de altă părere: „În «Statui», sonetele sale par a fi un 
fel de gheaţă vulcanică”. Iată o posibilă definiţie a 
talentului: gheaţă vulcanică !(Culeasă din lucrările în 
ciornă ale lui Constantin Ardeleanu).

*

În politică devii 
Om de frunte dacă ştii,

*

●  Ca o vizită reciprocă, Victor Eftimiu dejuna la un 
restaurant italienesc, pe lângă Champs Elysées, cu faimosul 
dramaturg Luigi Pirandello. Autorul piesei „Șase personaje 
în căutarea unui autor” și laureat Nobel în 1934, aflând de 
prostul obicei al românilor de a gusta din farfuria altora, îi 
rezervă comeseanului român o parte din porția sa, oferindu-
i-o de la început. «Merci, maestre! Fii mulțumit că-ți 
mănânc numai macaroanele, fiindcă alții îți fură piesele și 
personajele».

*

Continuare în pag. 9
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Am privit îndelung la el, mă minunam de această 
floare tainică şi nu înţelegeam nimic, de fapt priveam uimit 
la chipul meu cel din urmă cu cinci ani.

- Părinţii mei s-au gândit să mă trimită la Liceul 
Militar Mircea Vodă din Constanţa, mai ales că mama avea 
în acest oraş de pe malul Mării Negre un frate şi o soră.

- … în ziua de 29 octombrie a anului de graţie 1951, pe 
vremea „Când bruma căzu/ omorând florile din grădină/ am 
ieşit eu/ trandafiriu/ sângerând a plânset şi lumină”, cum 
aveam să scriu în poezia Naşterea din volumul de versuri 
Şarpele de pe balustradă.

Când s-a născut fratele meu Dionisie, într-o zi de 
august, cinci ani mai târziu, mama mea Ruxandra m-a luat 
de mână, m-a dus în camera mare a casei unde, pe un pat era 
aşezată o păpuşă - aşa mi s-a părut mie - cu faţa roz şi mi-a 
spus că acesta este fratele meu; aşa erai şi tu când te-am 
născut.

2. - Şi a venit o zi, când aţi plecat, asemeni lui Nică, 
poate, din romanul Amintiri din copilărie al lui Ion 
Creangă, către Seminar. Când a fost acea zi şi cum vi s-a 
rostit chemarea către duhovnicie?

Satul nostru era un sat vechi răzăşesc, cu oameni 
dârzi, harnici şi frumoşi. Biserica cu  hramul Sfântul 
Ierarh Nicolae, tocmită din bârne groase de stejar pe la 
începutul secolului al 17-lea, ocroteşte vechile morminte, 
cimitirul nou de peste o sută de ani vechime se află pe partea 
estică a pârâului Stemnic.

Astfel şcoala din sat funcţiona, din pricina numărului 
mic de copii, cu patru clase şi acelea în regimul simultan, 1-
3, 2-4; pentru şcoala generală copiii erau înscriși la școlile 
satelor învecinate Oșești și Bălești, iar pentru a ajunge la ele 
trebuia parcursă pe jos distanța de trei km., indiferent de 
vreme și starea drumului. Pe mine m-au înscris la cea de la 
Oșești.

Proprietăţile agricole răzăşeşti începeau de deasupra 
satului, coborau o pantă, treceau şesul, urcau vreo două 
dealuri, aveau o lungime de aproximativ 4 km. Multe 
familii, pentru ca aceste moşioare să nu se subţieze, 
cheltuiau mult şi îşi trimiteau copiii la şcoli spre a-şi face 
rostul prin oraşe ca Negreşti, Vaslui, mai ales Iaşi, dar şi în 
localităţi îndepărtate din Dobrogea şi Cadrilater, precum 
Constanţa, Bazargic.

- Bună ziua, Sfinţia Voastră, şi 
întru sfânta iubire faţă de cuvântul 
nostru românesc, şi întru sfânta slujire a 
credinţei noastre ortodoxe. Am să vă 
rog, pentru început, să continuaţi o 

poveste pe care numai dumneavoastră o puteţi continua:
1. - A fost cândva un copil, pe nume Marcel Miron, 

care a descoperit, într-o zi de pogorâre tainică a Sfântului 
Duh, farmecul indescifrabil în tăcere al cuvântului, 
începând a căuta să rostească nemairostita rostire a sa. Se 
întâmpla …

Iar cuvântul scris l-am descifrat sub povăţuirea tatălui 
meu Dumitru de pe un Ciaslov publicat la Braşov în anul 
1806 şi o Psaltire cam tot de pe atunci,  scrise în alfabetul 
chirilic; cititul şi scrisul în caracterele latine l-am deprins la 
Şcoala din satul meu Cozmeşti, sub blânda povăţuire şi 
îndrumare a învăţătoarei Cleopatra Georgescu.

La începutul clasei a opta, părinții mei, luând în calcul 

Curios din fire și doritor de lectură, le-am parcurs 
repede, după care părinții mi-au comunicat hotărârea lor de 
a mă face preot.

Seminarul de la Mănăstirea Neamț scotea la concurs 
cam 28 de locuri pentru populația celor șase județe de sus 
ale Moldovei, aproximativ trei milioane de ortodocși, iar 
concurența era mare, cam doisprezece copii pe un loc.

Din mila lui Dumnezeu, am reușit primul din partea 
Episcopiei Romanului și Hușilor și iată-mă elev seminarist.

Se întâmpla asta la data de 01 octombrie 1966, la șapte 
ani după ce Decretul 410/1959 a desființat două treimi din 
mănăstirile din România, iar în cele care au mai rămas, 
personalul monahal a fost exclus, femeile până la vârsta de 
50 de ani și bărbații până la 55 de ani; cu doi ani mai înainte, 
în 1964, deținuții politici care nu muriseră în închisori 
fuseseră eliberați.

faptul că eu nu mai pot fi primit la școala militară pentru 
care mă pregătisem cât de cât, din cauza dosarului care 
cerea și o adeverință despre „origine sănătoasă” a 
candidatului pentru care organele abilitate făceau cercetări 
pe criterii fixate de conducerea comunistă de atunci, au 
hotărât să mă facă preot.

Așadar, în preajma zilei de Sf. Nicolae, tata a plecat la 
Mănăstirea Agapia Veche, unde era călugăriță sora sa, 
maica Haritina și împreună au mers la Seminarul Teologic 
de la Mănăstirea Neamț și s-a întors acasă cu câteva cărți 
necesare pentru admiterea la această școală.

Înțelegând și eu unele lucruri pe care ei se fereau să le 
spună copiilor pentru ca nu cumva să transmită, din 
greșeală, și altor persoane părerile lor, fără a obiecta în 
vreun fel, am fost de acord. 

3. - Au fost ușori? Au fost grei anii de studiu pentru 
elevul/studentul Miron Marcel? Ce revelații și descoperiri 
l-au marcat profund?

- Școala noastră avea un program spartan; deșteptarea 
20la ora 6 după care, fiecare elev alerga la baie până la ora 6  

când, îmbrăcați în uniforma de seminarist cu șapcă, tunică 
închisă la gât, număr matricol pe mâneca stângă, eram la 

30 30
rugăciunea de dimineață; între orele 6 -7  meditație la 
clasă, apoi până la ora 8 micul dejun, după care începeam 
cursurile până la ora 13. Sufrageria, încăpătoare, 
luminoasă, cu mese pentru șase persoane și scaune cu 
spătar înalt cuprindea generos pe cei aproape 150 de tineri.

Disciplina se instaurase repede în viața noastră; un 
mic exemplu - când ne ridicam de la masă, toți deodată, nu 
se auzea nici cel mai mic hârâit al scaunelor pe mozaicul din 

30
sufragerie. Pauza dintre orele 13 -15 erau cele mai plăcute 
momente: unii elevi jucau fotbal, volei, țopăiau pe bare, se 
zbânțâiau la inele, citeau, jucau șah, iar când nu ploua 
începeau trântele greco-romane, cum glumeau cei care 
stăteau spectatori.

Ziua continua cu meditație până la ora 18 când era 
cina, între 19-21, învățătură în clasele de cursuri. La ora 21, 
toate clasele se adunau pe balcoanele generoase și mai rar în 
paraclis pentru rugăciunea de seară la sfârșitul căreia se 
intonau de către toți cei prezenți  una sau două pricesne, ori 
„Îngerul a strigat” în perioada pascală, de răsuna toată valea 
râului Neamț până spre pădure și vârful smerit al muntelui 
Pleșu, apoi se deschideau dormitoarele; dușul cu apă rece, 

Interviu cu poetul-preot Marcel Miron

Continuare în pag. 8
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Pentru mine care eram obișnuit să merg cel puțin șase 
kilometri pe zi a fost ușor, dar cred că și pentru ceilalți 
tineri.

bărbierit și la ora 22 stingerea pe toată școala.
Anul nostru a avut diriginte pe venerabilul diacon 

30
Ioan Ivan care ne aștepta pe platoul școlii la 5  pe cei care 
ne sculam mai devreme și făceam gimnastică, apoi alergam 
vreo trei kilometri pe șoseaua liberă la ora aceea. Programul 
acesta și tinerețea ne-a ținut sănătoși la minte și trup, astfel 
că la infirmerie nu prea a fost cineva bolnav, cel puțin nu din 
clasa noastră.

Și eram acolo ca să învățăm cum să-L cântăm, să-L 
simțim, să-L găsim, să ne bucurăm că este, dar mai ales că 
este cu noi. Iar cântarea, frământarea aceasta n-a încetat și 
nu se va sfârși decât atunci când ne vom împlini în El.

La scurt timp după ce am intrat în această școală 
teologică am început să înțeleg rostul și chemarea noastră, 
într-o lume în care statul cu toate instituțiile lui, armată, 
poliție (miliție), învățământul public, organizațiile politice 
comuniste prezente în tot ce mișca în țară spuneau, 
susțineau și argumentau trufaș, fără să ia în seamă pe 
nimeni și distrugea pe cei care aveau alte păreri, că nu este 
Dumnezeu, noi, cei vreo sutăcincizeci de tineri eram glasul 
celor tăcuți, al tuturor celor călcați în picioare, jefuiți de 
statul absolut, al celor care în ascuns plângeau și oftau, noi 
trebuia să spunem: este Dumnezeu.

Metaforic vorbind, noi trebuia să exersăm mersul pe 
apă și să ajungem împărțitori de Dumnezeu, cum aveam să 
mă exprim mai târziu în poemele mele.

Dintre aceștia, doi bătrâni m-au impresionat: 
arhimandriții Mina Prodan și Ioachim Spătaru care au 
trecut la cele veșnice prin anii 70 ai secolului trecut; erau ca 
două lumini blânde care își caută apusul în care să se 
odihnească; și starețul Nestor Vornicescu, care a plecat în 
1967 la Mitropolia Olteniei unde și-a încheiat călătoria pe 
scaunul mitropolitan al Băniei oltene.

La Institutul Teologic de Grad Universitar, azi 
Facultatea de Teologie din București, am cunoscut pe 
Dumitru Stăniloae - era pensionar, dar mai suplinea pe 

- Școala noastră era și este situată în imediata 
apropiere a Mănăstirii Neamț unde noi mergeam duminica 
la Sf. Liturghie și corul format din anii III, IV și V, vreo 70 
de tineri, dădea răspunsurile liturgice. În mănăstire erau 
călugări memorabili, cei care în 1959 aveau 55 de ani, erau 
puțini față de nevoile pe care mănăstirea le avea pentru a 
funcționa; oamenii aceștia se impuneau prin tăcere, vorbire 
puțină și apoftegmatică.

La seminar am avut bucuria să-l avem diriginte pe 
diaconul Ioan Ivan, un adevărat părinte și prieten. A trăit 
până la 90 de ani alături de soția sa Rodica, iar la 
înmormântarea sa au participat patriarhul, mitropoliți, 
episcopi și zeci de preoți; dar și pe pr. Vasile Ignătescu, 
„Părințelul”, cum era cunoscut, un om mic de statură, cu o 
față inundată pururi de pace și zâmbea chiar și când suferea. 
A plecat misionar în Canada, în USA, n-a uitat de școala 
noastră unde a fost director trei ani, pentru că s-a întors și a 
construit o seamă de clădiri precum Centrul Ecumenic, 
Așezământul Cultural Adormirea Maicii Domnului din Tg. 
Neamț.

4. - Ați întâlnit, desigur, mari duhovnici, adevărați 
inițiați, poate și pe Arsenie Boca. În ce lumină vă apare 
spiritul lor, azi? Ce scene vă vin acum în minte cu ei?

profesorii de germană și elină; de obicei un student citea o 
frază, iar părintele Dumitru se oprea la un cuvânt pe care îl 
dezvolta toată ora. În acea stare de liniște și pace, doar 
vocea lui blândă, calmă, cu unele cuvinte ușor tărăgănate ca 
un ison obosit pe portativ; într-un târziu tresărea ușor, 
întindea palmele încet pe scândura mesei fără a ridica 
coatele, privea undeva departe, zâmbea ca și cum s-ar fi 
întors acasă dintr-o călătorie, se ridica ușor, ne spunea 
câteva cuvinte de îmbărbătare și pleca; în tocul ușii 
încetinea puțin, mișca piciorul peste prag fără să-l calce, ca 
și cum acesta ar fi fost viu, apoi dispărea pe hol spre 
cancelarie.

Astfel, în „casa bunicii” cum îi spuneam eu Mănăstirii 
Agapia Veche, pentru că bunica mea paternă, după ce a 
născut și crescut 12 copii din care unul a murit pe frontul de 
răsărit al celui de-al doilea război mondial, la Cotul 
Donului, rămânând văduvă la vârsta de 68 de ani s-a retras 
la această mănăstire unde fiica ei, maica Haritina se afla 
călugărită de o viață și a trecut la Domnul la adânci 
bătrâneți sub numele de monahia Agafia; la această veche 
vatră monahală a venit prin anii 1968 un ieromonah special, 
am putea zice, pr. Elefterie Mihalea, trimis de mitropolitul 
Iustin Moisescu. El era aromân din nordul Greciei, 
localitatea Liumița - Skra și venise în România prin 
schimbul de populație în perioada interbelică. În tinerețe 
urmase o școală care pregătea un fel de felceri pentru război 
la Adrianopole - Edirne, în Turcia de astăzi, dar venind în 
România și rămânând văduv, s-a atașat obștii Mănăstirii 
Dervent din Dobrogea, unde a stat până ce aceasta s-a 
desființat în 1959 prin funestul Decret 410, dar a lucrat mai 
departe ca angajat până la pensionare, fiind de folos 
bisericii mai ales în primii ani după înființarea acolo a 
întreprinderii Agricole de Stat - Dervent, metaforic 
vorbind, a spălat picioarele tuturor angajaților de la cei mai 
mici la cei mai mari, numai să nu distrugă biserica, și a 
reușit.

La chilia lui de la poarta Mănăstirii Agapia Veche 
veneau mulți oameni suferinzi, pentru că se răspândise 
repede zvonul că ar face miracole: și făcea! A rămas 
proverbială călcătura părintelui Elefterie prin care efectiv 
vindeca de unele suferințe de oase. Dormea puțin, se ruga 
mult și consulta oamenii, dar totdeauna de față era cineva 
care citea din Psaltire, Ceaslov, nu neapărat oameni cu 
pregătire, ci călugărițe, oricine. Uneori când nu avea pe 
cineva alături la citit Ceaslovul, chema pe fratele Neculai, 
văcarul mănăstirii care calm și greoi la început, dar sprinten 
mai apoi, își îndeplinea această sarcină.

Dar șederea la această mănăstire a bunului călugăr a 
luat sfârșit pentru că organele de securitate nu vedeau cu 
ochi buni acest real pelerinaj și l-au transferat la Mănăstirea 
Secu. La început s-a întristat, dar mai apoi a înțeles că a fost 
vrerea lui Dumnezeu. Acolo și-a făcut ucenici și la 
începutul anului 1990 a plecat la Dervent unde și-a 
reînființat mănăstirea.

Dar în mănăstirile din jurul seminarului nemțean 
trăiau bărbați și femei întru totul dăruiți vieții monahale și 
erau căutați de oameni cu probleme de sănătate fizică și 
psihică pentru sfaturi și îndrumări în viețile lor.

Dar și pe alți bărbați slujitori ai Cuvântului la 
academia noastră teologică precum Alexandru Elian, pr. 
Petru Rezuș, pr. Nicolae Balcă, pr. Nicolae Prelipceanu, pr. 
Constantin Galeriu, pr. Dumitru Popescu, pr. Dumitru 
Radu, toți plecați pe ușa eternității spre Taborul cel de sus.

Continuare în pag. 9

Urmare din pag. 7
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vin alb pentru musafiri, după care a 
dispărut în bucătărie. Bacovia se 
adresase acestora: „Voiam de mult să 
vă știu și îmi pare bine”. Când a zis 
„îmi pare bine”, a întins mâna dreaptă, 
a luat paharul lui Pâcă, l-a ridicat în sus 
și l-a dat peste cap. A pus paharul jos și 
a continuat: „Oricând mai aveți drum 
pe aici, nu ezitați să veniți”. Și a întins 
mâna stângă, a luat paharul lui Astaloș, 
l-a băut și pe acesta, l-a pus pe masă, iar 
după cinci minute a adormit. O 
picanterie de la Bacovia: Am slujit 
poeziei și vinului... prietenii tăcerilor 
grele.

● Era o mare onoare să fii invitat 
acasă de George Călinescu. Mai ales să 
fii invitat la masă. Nu renunța 
niciodată la obiceiul de a-și conduce, la 
plecare, pe fiecare oaspete în parte, 
pentru a nu fi…bârfit. Inspirându-se 
din „Sfârlează și Fofează” a lui Victor 
Ion Popa, criticul George Călinescu îi 
spunea nevestei Sfârlează, iar câinelui 
favorit, ”un geniuˮ, Fofează. Într-una 
din cărți Fofează devine Stoltz. O dată, 
când criticul plecase în China, Fofează 
era să moară de dorul lui... Câinele lui 
Călinescu, Fofează, mârâia la Dumitru 
Vatamaniuc și la Iorgu Iordan (fost 
amic al criticului la data vizitei 
doctorandului D.V.). „Domnule, nu te 
teme ! Când mormăie așa, nu e 
periculos. El face acum ca Iorgu 
Iordan, mormăie ca Iorgu Iordan. 
Iorgu Iordan e periculos când vorbește, 

*

*

● Prima vizită a Cellei Delavrancea în 
atelierul din Paris al lui Brâncuși, a 
avut loc prin intermediul unui… grec. 
A fost primită cu niște ochi sfredelitori, 
cuprinzând șiretenie, bănuială și o 
sclipire de ostilitate. „Vra să zică ești 
fata lui Barbu Delavrancea… mda și 
cânți la pian frumos dar nu de-ale 
noastre”. Meșterul din Hobița trecuse 
peste amănuntul că pe artistă nu o 
întrecea nimeni în a dansa jocurile 
românești, dar Cella cucerise dreptul la 
un prânz cu ciuperci, după o rețetă 
deținută doar de sculptor, atunci când 
aceasta ghicise sub o formă de alamă 
„Cocoșul”. Explicația „ghicirii” îl 
mulțumise pe deplin: „Pentru că ai 
tăiat profilul alamei în zig-zag de 
unghiuri echivalente - pentru auzul 
meu - cu intervalele de cvartă ale 
strigătului de cocoș”.

Urmare din pag. 6

Urmare din pag. 8 BUCUROȘI...
Am văzut vara trecută pe un post 

de televiziune cum o echipă de 
arheologi cunoscută în țară a deshumat 
p e  i e r o m o n a h u l  E l e f t e r i e ,  
înmormântat în spatele altarului 
bisericii, fără cavou, fără sicriu, direct 
în țărână, cum a cerut el; nici el, nici 
hainele lui nu erau putrede.

Pentru că tot am vorbit de 
Mănăstirea Secu, acolo l-am cunoscut 
pe pr. Iustin Pârvu, cel care după 1990 
a înființat așezămintele monahale și 
sociale pentru femei și bărbați de la 
Mănăstirea Petru Vodă.

Desigur, la doi pași pe râu în sus, 
se află Casa sfinților de la Mănăstirea 
Sihăstria, unde se apropia de răsăritul 
întru veșnicie pr. Paisie Olaru, iar pr. 
Ilie Cleopa, așchios ca o lumină ieșită 
dintr-o cremene lovită puternic, 
mângâia, încuraja, învăța și oprea pe 
cei care coborau pe toboganul 
periculos al căderii spre întuneric.

Ați pomenit de părintele Arsenie 
Boca; nu l-am cunoscut personal, de 
fapt nici nu am auzit de el decât o dată 
cu aproape toată lumea. Dar îmi doresc 
să fie trecut în sinaxarul sfinților 
români. El împlinește toate condițiile 
pentru a fi sanctificat, mai ales că 
dintre toți sfinții români el este cinstit 
printr-un pelerinaj permanent. Am 
auzit unele detalii pentru care cei ce 
studiază dosarul de canonizare se 
poticnesc, dar tocmai pentru aceasta ar 
trebui declarat sfânt împreună cu 
părintele Dumitru Stăniloae.

La mănăstirile Agapia Nouă, la 
Văratec, am cunoscut sfinte femei 
călugărițe de neam boieresc; împreună 
cu mătușa mea, maica Haritina și sora 
ei de chilie, maica Polixenia 
Dumitroae, nepoată a ultimului haiduc 
din România - Pantelimon, le-am 
vizitat și am rămas impresionat de felul 
lor nobil de a purta haina monahală, de 
a primi și vorbi; se părea că ne aflăm în 
fața unor domnițe din vremea marilor 
voievozi. Tot la aceste mănăstiri se 
aflau doi arhierei cu domiciliul forțat, 
oameni în vârstă de la care eu și 
călugărițele mele mergeam să luăm 
binecuvântare atunci când eram în 
pelerinaj.

Și ca să punctez ultima parte a 
întrebării, îmi amintesc că episcopul 
Eftimie Luca al Romanului și Hușilor 
atunci, cel numit de către preoți în 
special, „Cel Bun” - mare lucru să fii 
numit așa de cei pe care îi conduci! - 
m-a invitat într-o zi, aflându-mă în 
Iași, să mergem la Spitalul Sf. Spiridon 

5. - Pasiunea pentru poezie a curs 
înainte, ca apa unui fluviu de neoprit. 
Sau, uneori, apa acestui fluviu a curs în 
lacrimă și ați vrut să vă opriți?

L-am aflat într-o rezervă, bolnav, 
singur; episcopul l-a binecuvântat, i-a 
spus o rugăciune, l-a încurajat, timp în 
care eu priveam la pacientul care stătea 
întins pe patul de spital, învelit cu o 
pătură; mi-a venit în minte o imagine a 
unui cărbune mare, aprins, învelit cu 
spuză de cenușă, numai fața și mâinile 
erau vizibile ca un fel de lumină caldă, 
șăgalnică.

- Scriam poezie prin clasele I-
VIII. În clasa a șaptea am lăsat un caiet 
de poezii dirigintelui clasei mele, 
profesorul de istorie Nicolae Chitic, un 
bun și entuziast pedagog și care l-a dus 
la cancelaria școlii și i l-a înmânat 
distinsei doamne Elena Pavel, 
profesoara de limba română. Dânsa, 
care a trecut la cele veșnice pe când 
eram în anul III la seminar, m-a 
încurajat, m-a sfătuit, m-a îndemnat să 
citesc mult. Dar la puțin timp după 
această întâmplare care mă făcea să 
calc în străchini de fudulie, vezi 
Doamne eram poet, o întâmplare nu 
tocmai plăcută m-a adus cu picioarele 
pe pământ. Cu vreo două luni înainte 
de sfârșitul anului școlar, s-a organizat 
pe terenul de sport al școlii o serbare la 
care se premiau - încurajau elevii din 
clasele mai mici dându-le cravată și 
insigna de pionier, dar și celor din 
clasele mai mari, inclusiv a șaptea și 
care nu primiseră această distincție. 
După ce s-a consumat acel moment 
festiv, o domnișoară care era tare 
frumoasă și eu priveam cu drag la ea, 
tovarășa instructor de pionieri pe 
școală, tot ea condusese și ceremonia 
de premiere amintită mai sus, a 
atenționat pe elevi și profesori că vrea 
să prezinte pe cineva altfel decât 
ceilalți copii. Așadar mi-a strigat 
numele și cum era protocolul, am ieșit 
din rând, am făcut trei pași în față și am 
așteptat. Eu credeam că mă laudă că 
sunt poet, când tovarășa a început: Iată 
copii, vreau să priviți cu atenție și să 
vedeți un elev care nu este și nu merită 
să fie pionier pentru că el este un 
reacționar, un mic reacționar. Toată 
lumea m-a privit în tăcere, profesorii și 
profesoarele în față, iar învățătorii și 
învățătoarele, fiecare în dreptul clasei 
pe care o conducea, ca să-i țină pe cei 
mici mai din scurt.

la părintele Cleopa.

Dialoguri
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Nichita Stănescu și Teodora (Dora)
(VII)

.

— Emilia Luchian —

De fapt se reeditau, ca o 
ciudățenie a vieții, trăirile avute cu 
Gabriela Melinescu. Bănuim că era 
perfect conștient și de aici tăcerile, 
melancolia și liniștile ascunse. 
Strigarea numelui Dorei, cum nu o mai 
făcuse cu celelalte iubiri, denota 
nevoia de prezența ei imediată, de 
oprire a timpului, pentru a-l întoarce 
din drumul firesc. Se strâng iubitele 
mele / În brațele altora ca în 
spânzurători, – / ploi neplouate și ouă / 
fără pui! (Ciuleandra). 

Dora a fost un înger păzitor, 
cenzura sănătoasă a lui Nichita (Alex. 
Condeescu). L-a obligat să mănânce 
mai bine, să se îmbrace mai bine, că 
până atunci el nu era așa (Johnny 
Răducanu). Percheziționa casa și 
oaspeții pentru a depista soldățeii – 
sticlele ascunse, a participat la 
conjurația antialcool organizată de un 
număr impresionant de scriitori și 
prieteni ai poetului. Nu e de mirare să fi 
apărut și unele diferende între cei doi, 
din moment ce Nichita a creat au poem 
cu titlul Debarcare în care se dezvăluia 
ironic, cerând indulgență. Se înarmase 
jucăuș cu unelte, se descorăbiase, apoi 
a prins-o de păr dur și cu drag, ca să-l 
accepte pe el, soțul netrebnic, 
bălăngănindu-se în prag. … Nu mă 
lăsa / că sunt al tău și nu al nimănui / și 
spală-mă și ceartă-mă / și gătește-mă 
cu lacrimi / și iartă-mă. Nichita, 
îngerul blond, coborât printre muritori, 
pendula abia simțit între mândrie și 
umilință.

Poeziile ocazionale dăruite 
oricui aveau o sclipire deosebită, 
dovedind genialitatea autorului. Toate 
acestea cereau, însă, un efort imens 
atunci, când sănătatea îi devenea tot 
mai șubredă. Uneori se duceau, Nichita 
și Dora, la Alexandru Condeescu 
pentru o scurtă perioadă de liniște, el 
afirmând că nu vrea să mai fie genial. 
Se întorceau în lumea apartamentului, 
în irosiri de timp și fleacuri pe care, 
dintr-o necesitate, le cultiva. Semnul 
propriu de protecție erau bătăile în 
ușă, particularitatea lor fiind cunoscută 
doar de cei apropiați. 

Era din ce în ce mai obosit, dar 
credea că se va regenera: Eu sunt înecat 
/ în pasărea numită phoenix / cea care 
arzând a reînviat / șezi blând locule / eu 

După moartea lui Nichita, Dora 
ș i - a  t r ă i t  v i a ț a  cop leș i t ă  de  
personalitatea lui și cât mai departe de 
gura lumii. A rămas în istoria 
prezentului ca ultima și cea mai mare 
iubire a lui Nichita Stănescu – au 
afirmat unii dintre prietenii cuplului. 
Ce ar fi zis poetul, nu știm, dar de iubit, 
a iubit-o intens. Dora era Regina lui 
Nichita căreia i-a închinat un poem 
neegalabil: Trupul meu e tronul 
somnului tău / regină / Cuvântul meu e 
pâinea neagră a dorului tău / regină / 
Ochiul meu este coroana ta / regină / 
Sâmbăta mea este duminica ta / regină 
/ Timpul pe care mi-l alungi este 
regatul tău / regină / Melancolia ta e 
calul meu cel alb / regină / Iar plânsul 
tău e sarea morții mele / regină. 

numai în phoenix m-am înecat… 
Ascundea semnele  sufer ințe i ,  
dovedind o vitalitate și o putere 
extraordinare. …Și de-aș fi fost copac 
bătrân, bătrân, / tu ai fi fost o frunză 
albă / sau poate înserarea (Cântec De 
Lună Nouă).   

Cifrele se întorc ca într-un dans 
trist: născut în ziua de 31, Nichita a 
murit în ziua de 13. Stela Covaci a avut 
un vis ciudat în noiembrie 1988, 
acțiunea petrecându-se în casa familiei 
Covaci de pe str. Gr. Alexandrescu nr. 
21, clădire demolată în februarie acel 
an. Au apărut o serie de personaje 
îndoliate, pășind în șir prin curtea 
lungă, voind să-i vadă pe Nichita și pe 
Aurel Covaci: Vlad Ciobanu, Augustin 
Frățilă, Sorin Dumitrescu, Luminița 
Tudor, precum și cele două mari iubiri, 
Gabriela Melinescu și Dora Stănescu. 
Visul părea o realitate, pentru că în acea 
casă și în curte se desfășurau ritualuri 
strămoșești: culesul strugurilor, 
s ă r b ă t o a re a  b a t a l u l u i ,  j o i l e  
tineretului, culesul cireșelor (În vizită 
la cireș). Tot felul de năzbâtii boeme, 
dar și sărbătorile de iarnă. Aniversările 
din primele luni ale anului îi strângeau 
pe toți protagoniștii jocului. În 
februarie se născuseră Aurel și cei doi 
copii ai familiei Covaci, Laura și 
Andrei, iar în martie Nichita, Stela și 
Dora. Întâlnirile lor erau acele tânjiri 
către firesc, cum le denumise Aurel 
Covaci. 

Continuare în nr. viitor

O! Zeus, tatăl din Olimp,

L-ai condamnat la chin în timp

E Prometeul temerar,

Mitul lui Prometeu

Din viaţa lui strălucitoare

Din cer răpit-a focul soare

În noaptea-adâncă vârcolacii
Înconjuraţi de şerpi şi câini

Să-i smulgă soarele din mâini.

Şi n-au putut, zădărnicie,

De-o stâncă mare ţintuit.
Legat în lanţuri ca să fie

Şi-un vultur să îi devoreze

Au vrut în beznă cu toţi dracii

Dar Zeus iar l-a pedepsit,

Ficatul dulce-amărui,

Să-l facă omenirii dar.

Ce-n nopţi să se regenereze
Ca-n zi să fie hrana lui.

Titan în viaţă emblematic

Dar vulturul cu gheara-adâncă

Pe când sus astrul aura-n zenit.

Cum s-a dezîndoliat Pământul
Şi cum s-au avântat groparii
Gol să-i acopere mormântul.

Întoarcerea lui Prometeu

Atunci văzut-a din fruntarii

Mă întorc în lume cu un alt destin:
Am să ucid monştrii din sângeri de zare,
În granitul stâncii voi săpa izvoare.

Fulgera-voi bolta, salbele de stele,

Voi zămisli oameni când nourii pier,

Ucis fu de Heracles, otrăvit,

În Caucazul cel sălbatic.

Apoi l-a dezlegat de stâncă

Salvat de Heracles, eroul divin,

Din humă-nviorată cu focul din cer.

O nouă lumină voi rodi în ele;

Pumnul de lut de Dumnezeu suflat

Martir, cu negri spini încoronat,
Că eşti cu noi contemporan,

Ai fost Iisus, hulit, crucificat,

S-a-nsufleţit în om adevărat,

Îndrăgostiţi de-a pururi , pe Pământ

Adam

Edili ai lumii, Eva şi Adam.

Alungaţi din rai prin sfântul cuvânt

Să-ţi fie strălucit divinul hram
Din har, ţi-a dat şi numele, Adam.

Să fii slăvit, tu, omule, Adam!

Aţi înflorit ca florile pe ram,

Un nume de poet
Ion D. Șirna



Atitudini vechi și noi, An 2, nr. 3-2022 11Clio

EVA AËPPLI

t Focul târa în urma lui o coadă de flăcări care 
continua să ardă chiar şi după ce toată iarba fu mistuită.

ROATA DE FOC

t Râurile surori se distrau de minune, văzând cum 
focul se roade pe sine însuşi prin viteza şi foamea nicicând 
potolită.

t Cele două ape surori nu-şi mai băteau joc, ci se uitau 
pline de admiraţie cum marea roată de flăcări dispare dintr-
un salt dincolo de obstacol.

t În cădere, roata se lovi de un vid negru, imens şi se 
sparse în miliarde de scântei care înfrumuseţară tot 
universul.

t Focul înainta cu o viteză din ce în ce mai mare, pe un 
teren strâmt şi ierbos, înghesuit între două râuleţe aproape 
identice. Acestea îşi vorbeau în limba lor acvatică, bătându-
şi joc probabil, într-o anumită măsură, de focul acela atât de 
intens, atât de ocupat să devoreze mizerabilele fire de iarbă 
care-i ieşeau în cale.

t Astfel transformat, eliberat şi de acea nepotolită 
foame terestră, focul putu în sfârşit să-şi găsească odihna pe 
firmament.

t Terenul se oprea în faţa unui zid înalt. Focul nu mai 
putea înainta. N-o putea lua nici la stânga, nici la dreapta, 
întrucât cele două râuri gemene l-ar fi stins dintr-un singur 
„Pşiiit”. Nu putea nici să urce pe zid, pentru că nu era nimic 
care să ardă şi el să poată înainta.

t Noroc că-i veni vântul în ajutor. Focul începu să-şi 
încolăcească trena de flăcări care încet-încet se uni cu capul 
şarpelui de foc oprit la picioarele zidului, aşa încât acesta 
deveni o imensă roată incandescentă, de o mare putere şi de 
o intensă frumuseţe.

t Ainsi transformé, le feu, délivré de cette faim sans 
fin terrestre, put enfin se reposer dans le firmament.

t Le feu avançait avec une vitesse accélérante sur un 
terrain étroit et herbeux, coincé entre deux petites rivières 
presque identiques. Elles se parlaient dans leur langue 
d'eau, en se moquant probablement un peu du feu, si 
intense, si occupé à dévorer les misérables brindilles 
d'herbe qui poussaient sur son chemin.

t Le terrain s'arrêtait devant une grande muraille. Le 
feu ne pouvait plus avancer. Il ne pouvait aller ni à droite ni 
à gauche, puisque les deux sœurs d'eau l'auraient éteint d'un 
seul „Pschitt”. Il ne pouvait monter, car il n'y avait  rien à 
dévorer pour avancer.

LA ROUE DE FEU

t Le feu traînait derrière lui une queue de flammes qui 
continuait à brûler même après que toute l'herbe fut 
dévorée.

t Les rivières sœurs s'amusaient bien à le voir se 
rongeant de sa vitesse et de sa faim jamais satisfaite.

t Heureusement le vent lui vint en aide. Il commença 
à enrouler sa queue de flammes qui, petit à petit parvint à 
rejoindre la tête du feu arrêtée par la muraille, de sorte que 
le serpent de feu devint une immense roue ardente, d'une 
grande force et d'une beauté intense.

t Les sœurs d'eau ne se moquaient plus et, avec 
admiration, elles regardèrent disparaître la grande roue de 
flammes d'un seul saut derrière  l'obstacle.

t La roue se heurta en tombant contre un vide noir et 
immense, et se brisa dans des myriades d'étincelles qui 
embellirent l'univers.

· Or fi practicând comicul de repetiţie călugării care în 
fiecare dimineaţă, în fiecare zi, în fiecare seară, de câte ori se 
întâlnesc, se salută cu formula : „Suntem muritori, frate”?

· Poveste pe cât de scurtă, pe-atât de neverosimilă. Era 

 Epitaphe voulue par un homme qui ne se surestimait pas 
: „Il eut le mérite d'exister”.
· Un alt epitaf: „Toate pentru atâta lucru…”

— Didier Nordon —

 	 Les morts n'ont plus peur de la mort.

 Son dernier soupir rendu, un vieillard sursaute, méfiant. 
Les croque-morts venus l'emporter lui paraissent bien 
jeunes pour une telle mission.

 Pratiquent-ils le comique de répétition, les moines qui, 
chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque fois qu'ils 
se croisent, se saluent de la formule : „Frère, il faut mourir”?

· Îndată după ce şi-a dat ultima suflare, un bătrân tresare 
neîncrezător. Cioclii veniţi să-l ia îi par cam prea tineri 
pentru o asemenea misiune.

· Morţii nu se mai tem de moarte.

TOUTES AFFAIRES CESSANTES

· Epitaful dorit de un om care nu se supraestima: „A avut 
meritul de a exista”.

.III. CÂND TOTUL IA SFÂRŞIT

DIN COLŢ ÎN COLŢ

	  Autre épitaphe : „Tout ça pour ça…”

.

	 Viens à mes livres, lecteur confiant, qu'ils dévorent un 
peu de ton temps.

odată un om care ştia că e sortit morţii, dar care dormea 
liniştit în fiecare seară.
 Histoire aussi brève qu'invraisemblable. Il était une fois 
un homme qui se savait destiné à mourir et qui trouvait le 
sommeil tous les soirs.

.IV. Angoase de scriitor
Affres d'écrivain

· Vino la cărţile mele, cititor încrezător, să-ţi devoreze o 
parte din timp.

	 Etre sur son lit de mort et trouver le terme cherché 
pendant si longtemps !

 Les mots, hagards, mendiant un sens, affublés d'idées 
qui collent à eux comme des haillons …

	 Les esquisses, sans lesquelles rien n'est possible, 
prennent une vie propre, s'obstinent à persister et entravent 
la naissance de l'œuvre.

· Cuvinte năuce, cerşind un sens, se înzorzonează cu idei 
care se lipesc de ele ca nişte zdrenţe…

· A găsi termenul căutat de atâta timp tocmai pe patul de 
moarte!

· Schiţele, fără de care nimic nu e posibil, capătă o viaţă 
proprie, se încăpăţânează să persiste, împiedicând naşterea 
operei.

Traducere de Vasile Moga
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Traducere de Vasile Moga

Sugerându-mi să evoc în articolele mele 
receptarea culturii române în Franţa, Vasile Moga 
mi-a inspirat dorinţa de a redeschide paginile 
acestor cărţi. Dar cum nu-mi mai amintesc nimic 
de la prima lectură, am procedat la recitirea 
primului volum şi am resimţit o vie simpatie faţă 
de autorul incisiv în denunţarea oprimării. Marea 
plăcere a lecturii pe care mi-a ocazionat-o primul 
volum nu merge însă până la pasiune, pentru că eu 
nu mă dau în vânt după povestirile epice, cu 
ciclurile lor de înfăptuiri măreţe, de drame, de 
sete de răzbunare etc. O să mă apuc oare şi de 
volumele următoare?  Să sperăm că noutăţile care 
vor apărea în lunile următoare nu vor fi prea 
atrăgătoare.

FACTOR DECLANŞATOR
— Didier Nordon —

Trecând în vizită pe la mine şi văzând că 
am în bibliotecă nişte cărţi semnate de Panait 
Istrati, colegul meu J. F. se burzului la mine: „Ce 
drăcovenie de nume mai e şi ăsta?” Pentru cine 
ştie ce motiv numai de el ştiut, sonorităţile 
numelui „Panait Istrati” i se păreau caraghioase, 
numele acestui scriitor i se părea grotesc. Dar n-a 
încercat să afle mai mult. „Oricât de sus ai fi 
plasat pe scara de valori a meseriei noastre, mă 
gândeam eu, asta nu te scuteşte de a fi un mare 
imbecil.”  Nu eram supărat pe el pentru că nu ştie 
cine este Panait Istrati, ci pentru că se arătase opac 
faţă de ceva ce lui îi era necunoscut. Pentru că a fi 
cultivat înseamnă a aborda tot ceea ce pare ciudat 
cu o prejudecată favorabilă, a vedea în acel ceva o 
bogăţie, o promisiune şi nu un prilej de zeflemea.

Aş fi nedrept faţă de colegul meu J. F. dacă 
i-aş lua în nume de rău faptul că nu l-a citit pe 
Panait Istrati, de vreme ce, având aceste cărţi în 
bibliotecă, eu însumi nu-mi dădusem osteneala 
de a le şi citi! Cred totuşi că, la un moment dat, am 
citit primul volum, pe celelalte lăsându-le 
probabil pentru mai târziu – un mai târziu pe care 
l-am tot amânat mereu, fiind acaparat de avalanşa 
de cărţi nou apărute – cărţile noi luând faţa celor 
vechi. În ciuda faptului că toate cele patru volume 
publicate la Gallimard în 1970 sunt atrăgătoare. 
Au copertă cartonată, lucru rar la editorii 
francezi: coperta cartonată este un omagiu 
rezervat doar autorilor importanţi. Aceste cărţi nu 
s-au deteriorat între timp, pentru că au fost 
învelite într-o folie de plastic. Nu-mi mai 
amintesc cine s-a îngrijit de ele în felul acesta, dar 
în mod sigur n-am fost eu pentru că operaţia a fost 
executată cu o dibăcie de care eu nu sunt capabil. 
Şi în plus, cineva a scris numele meu pe pagina de 
gardă a fiecăreia dintre ele, ceea ce înseamnă că 
acel cineva le împrumutase de la mine, dar n-a 
uitat să mi le înapoieze. Le-o fi citit? O fi fost 
cineva cu care am relaţii în continuare sau pe care 
l-am pierdut din vedere? N-am nici cea mai vagă 
idee, pentru că nu recunosc scrisul acela. 

· Iubirea –  comoara diamantină a sufletului.

· Nu credeți în viței neînțărcați și nici în faptele lor. I-am văzut 
ieșiți în stradă în frunte cu liderul liderilor. Poporul nu mai poate 
fi păcălit. Viței și plăvani sunt deja prea  mulți.

— Nicolae Mareș —

AFORISME 

· Religia cea mai bună? Religia care m-ajută să fiu cel mai bun.
· Ca să-și transforme gândul în cuvinte, omul a trudit milenii 
multe.
· Nu de orice piedică omul deștept se-mpiedică.

· Nu toți au știut că bunul simț se stinge uneori subit.
· De la paradox la prejudecată calea-i destul de-ntortochiată.

· Nu martorii participanți la nuntă fac căsătoria fericită.

· Doar nevastă bună îți păstrează căminul lună.
· Să vrei să fi bogat, să ai șase case, asta într-o țară săracă, 
înseamnă să ofensezi bunul simț și-o nație întreagă. 

· Sus capu! A strigat satrapu.

· Partea leului – puțini se încumetă s-o împartă.
· Reflexului întârziat greu îi mai vii de hac.

· Dragostea curată poate fi rănită, dar nu învinsă.

· Unele din motivele de râs se transformă ușor în plâns.
· Pretutindeni, porcu-i porc; doar cel mistreț e mai semeț. 
· Vântul bate și prin văi, nu doar pe unde ne-am dori noi.
· Nu toți scriitori rari sunt și geniali.
· Individul parșiv e ceva mai greu de-nvins.
· Boscorodeală, boscorodeală.... primul semn că totul se 
transformă în aiureală.

· Fără de vrere, suspinele ascund multă durere.

· Mai mult mă încălzește aprecierea unui om deștept decât 
laudele a milioane de proști.

· Lingușitorul cu limba scurtă – mușcă.

· Nu sunt suficiente mustrările de conștiință fără nici o căință.

· Dacă în zbor motoarele ți s-au oprit, în curând vei fi prăbușit.
· Cel care din fire ușor se-nduplecă, nu-ți va da replică. 

· N-a fost suficient că a fost umilit, s-a lăsat și păcălit.

· La cel sărac cu duhul, precum mărgelele-n șirag, greșelele 
s-au adunat.

· Cum să risipești o avere pe prostii, care – ulterior s-a dovedit – 
că nu ți-au trebuit?

· Din propriul subconștient /fie el murdar sau curat/ e greu de 
evadat.

· Numai prin tăcere unii transformă ura în miere.

· Rolul proptelelor: să îi ajute pe învârtiți să nu cadă.

· Acum, mai mult decât oricând, e la modă dictonul: Vina 
asumată e pe jumătate iertată.

· Întotdeauna lumina sufocă umbra.
· Nesocotirea legilor morale  e drumul cel mai scurt spre criză 
morală.

· Numai dintr-o materie cerebrală cu-adevărat înaripată poate 
ieși artă adevărată.

· Reușita ideală, ba chiar epocală, are în spate nereușite sute.

Mozaic
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Madalina
Barbălată

Dandelion – Mihaela ILIE
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Ca atmosferă generală în învățământ aș aprecia că 
învățătorii și profesorii se deprinseseră, în cei peste 20 de 
ani de comunism, cu unele cutume comuniste, acceptaseră 
de formă, tăcând, cerințele diverșilor șefi politruci  și se 
întronase, ideea că numai având la bază o temeinică 
pregătire școlară mai poți reuși profesional, că alte căi de 
reușită în viață nu mai sunt, toți fiind la fel de săraci și nicio 
șansă pentru alte întreprinderi. De aceea consider că 
profesorii de matematică depuneau eforturi deosebite 
pentru a se perfecționa didactic și metodic, majoritatea 
fiind calificați, fie prin universități, fie prin institutele 
pedagogice de doi sau trei ani. Prin trecerea învățământului 
liceal de la 11 la 12 clase și a învățământului obligatoriu de 
la 7 la 8 clase, pentru a acoperi necesarul de profesori de 
matematică se înființaseră institute pedagogice de doi ani în 
mai multe capitale de județ. La matematică, după reducerile 
de programe din 1948, se revenise la programele introduse 
de Spiru Haret, încă din 1899, iar la clasele XI și XII se 
reintrodusese algebra superioară și analiza matematică. Se 
mai uitase frica, de prin 1950-ʼ60, când se desființase 
calitatea de titular și când, în fiecare toamnă, puteai fi numit  
acolo unde te aproba partidul.

Sub președinția Academicianului Grigore Moisil se 
reorganizase, cu o structură aproape ca de partid, Societatea 

Până în 1968, România era împărțită administrativ-
teritorial în regiuni. Regiunea Ploiești era formată, 
aproximativ, din actualele județe Buzău, Prahova și 
Dâmbovița și câteva comune în plus din alte județe, iar 
aceasta era împărțită în 12 raioane: Buzău, Beceni, 
Câmpina, Cislău (Pătârlagele), Cricov (Urlați), Mizil, 
Ploiești, Pogoanele, Pucioasa, Râmnicu Sărat, Târgoviște, 
Teleajen (Vălenii de Munte).

Pentru îndrumarea și controlul învățământului 
funcționase un inspectorat regional, la care erau încadrați 
trei inspectori de matematică, profesorii, Lalescu 
Alexandru, Szabo Tiberiu și Spiridon Ion, iar la fiecare 
raion exista câte un inspectorat școlar raional, la care era 
încadrat câte un inspector pentru fiecare disciplină, deci și 
pentru matematică. Reorganizarea noilor inspectorate 
școlare, județene,după 1968, a durat aproape întregul an 
1969, astfel că atunci când am preluat funcția de inspector 
pentru specialitatea matematică, inspectorii Lalescu 
Alexandru, si Szabo Tiberiu, plecaseră de mai mult timp la 
catedre, iar Spiridon Ion demisionase si el de câteva luni, 
astfel că n-am preluat funcția de la nimeni, dar am încercat 
să aflu de la ceilalți colegi ce trebuie să fac, având norocul și 
de șefi competenți, precum, profesorii, Mihai Marin 
(inspector general), Ioan Cristescu (inspector general 
adjunct) și Gh. Nedelea (inspector pt. municipiul Ploiești). 
Inspectoratul școlar funcționa într-o clădire veche situată 
pe strada Doftanei, pe locul actualului hotel Tiara, care prin 
1971 s-a demolat. Pentru a mă deprinde cu noile cerințe îl 
consultam uneori pe Lalescu Alexandru, care îmi fusese 5 
ani coleg de grupă la facultate și pe Szabo Tiberiu, care 
funcționase înaintea mea la Colegiul militar „D. Cantemir” 
Breaza.

Învățământul matematic prahovean -
acum jumătate de secol

— Olimpia Iorga-Popescu —

Începând cu anul școlar 1967-1968, s-au mutat la 
Ploiești o parte dintre facultățile Institutului de Petrol și 
Gaze din București, transferul tuturor facultăților 
încheindu-se prin 1976, astfel că s-a format o catedră 
universitară de matematică, destul de numeroasă, ai cărei 
șefi au fost, succesiv, profesorii universitari, Moise Cuciuc, 
Lucia Dobrescu-Purice, Oprea Miron și Alexandru Petcu. 
Colaborarea cu această catedră mi-a fost înlesnită și de 
faptul că prof. univ. Alex. Petcu îmi fusese coleg de grupă la 
facultate, iar prof. univ. Miron Oprea era președintele 
filialei Prahova, a Societății de Științe Matematice. Miron 
Oprea fiind un  profesor recunoscut pentru competența sa și 
deosebit de activ inițiase, în cadrul filialei S.S.M. Prahova, 
multe forme de sprijinire a pregătirii profesorilor și 
elevilor: cercuri de studii pe centre, întâlniri cu diverși 
specialiști, cercuri de studii cu elevii, dezbateri asupra 
noilor manuale, pe care m-am simțit obligată să le continui. 
Începând din 1968, cei trei inspectori de specialitatea 
matematică, împreună cu filiala Societății de Științe 
Matematice, au organizat, la Sinaia, în fiecare primăvară, o 
sesiune de comunicări metodico-stiințice, astfel că din 
1970, m-am simțit obligată să continui această activitate 
mai ales că aderase la idee și facultatea de matematică din 
București, ca și alte facultăți de matematica din țară, astfel 
că ea s-a organizat anual până prin 2016, un rol deosebit în 
asigurarea continuității ei având renumitul profesor și 
director al Liceului din Sinaia, Ghioca Adrian. (Știu că se 
ajunsese la cea de-a 36-a sesiune). Activitatea se organiza 
într-o ambianță foarte plăcută, chiar de lux,  la Cazinoul 
Sinaia, cu cazare la hotelul Palas sau Sinaia și la ea 
participau academicienii Gh. Mihoc, președintele 
Academiei Române, Nicolae Teodorescu, președintele 
Societății de Matematică, Caius Iacob, vicepreședinte al 
S.S.M. și aproape toți șefii de catedre din facultate, precum 
și profesori universitari de la Univ. Brașov și alte 
universități. Atât comunicările cât și discuțiile bilaterale 
asupra lucrărilor de gradul întâi cu îndrumătorii lor era un 
mod de sprijinire a pregătirii profesorilor. Activitatea era 
concepută atât cu rol instructiv cât și recreativ.

de Științe Matematice din România, ca moștenitoare a 
vechii Societăți Gazeta Matematică, ce se înființase încă 
din 1910 (hotărârea s-a luat de un grup de matematicieni la 
Valea Călugărească), dar noul regim avusese grijă să-i 
naționalizeze cele doua imobile, construite din banii 
gazetei și să-i arunce în stradă, pe Calea Griviței, valoroasa 
bibliotecă. Parcă pentru a uita de tot ce-i nemulțumeau, 
profesorii făceau abstracție de unele cerințe politice și se 
concentrau cu toată seriozitatea pe problemele specifice 
specialității lor și, făceau uneori, formal, în expunerile lor, 
legătura între educația comunistă și pregătirea temeinică de 
specialitate la matematică. Cred că erau suficiente fonduri 
căci până atunci, consfătuirile de la începutul anului școlar 
se organizau pe două zile, cu cazare și masă plătite de stat, la 
internate, iar în seara dintre cele doua zile se organiza o 
chermeză, la care educatoarele, învățătoarele și 
profesoarele își etalau, la dans, ținutele lor sclipitoare.

Continuare în nr. viitor
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SUNTEM SAU NU SUNTEM
.

(PIESĂ DE TEATRU. MONOLOGUL FINAL AL LUI GIOVANNI)

— George Crintă —

GIOVANNI: 

(GIOVANNI e lăsat singur în luminiş. Lumina e pală, dar 
concentrată. Toţi pomii sunt puternic înclinaţi de vânt, în 
aceeaşi direcţie)

- Şi mai e ţiţei în adâncuri ca şi cum nu s-ar fi scos 
niciodată…

- Şi mai e grâu. Dă-mi, Doamne, măcar pâine!
- Şi mai e lumea asta toată care, orice ai face, 

rămâne pe dinafară...

- Şi mai sunt dimineţile astea jigărite în care pare că 
ne oftează bătrânii în catedrale…

- Și mai e mama. Decalog: „Cinstește pe tatăl tău și 
pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești 
pe Pământ." Și unde să sap ca să pot găsi atâta 
cinste încât să am și pentru alții?

- Să se zbată sâmburii cireșilor în mine, să mă 
înconvoaie vrejii, 

- Dă-mi, Doamne, măcar pâine!

- Pot să uit, Doamne, setea ce mă usucă; uit, 
Doamne, singurătatea ce mă calcă

- Măcar pâine, Doamne!

(Icnete de oboseală. Îşi revine:)

- Şi mai sunt dimineţile astea în care pare că după 
fiecare poartă moare un om…

- Am venit aici, în oraşul ăsta de la capătul 
Pământului, pentru nişte timbre

- Am venit aici, în oraşul ăsta de la capătul 
Pământului, pentru aspirine

- Să iau nişte paie!
- Nişte mâini!

(Nemişcare. Reîncepe mai intens:)

- Dar dă-mi, Doamne, măcar pâine!

- Rochii!
- Lapte!

(Oboseală)

- Dă-mi, Doamne, pâine!

(Linişte. Extenuare. Îşi revine:)

(Urlet disperat:)

- Curaj!

- A fost apă, a fost nectar de flori!

(Linişte. Şi mai mare extenuare. Îşi revine puţin:)

- Dai viaţa ca pe o pedeapsă, Doamne!

- Ne otrăvesc rochiile!

- (cel mai tare) Sunt priponit în locul ăsta!

- Ne otrăveşte laptele!

- O fi fost un accident. Doar un accident. O mică 
scăpare, un mic derapaj de la ce trebuia să fie. O 
confuzie. O palidă confuzie. O nenorocită de 
confuzie! 

(Linişte. Îşi aţinteşte ochii în Pământ)

(Ochii îi rămân încremeniţi la lună)

- Dai apa ca pe o otravă!

- Au plecat!
- A fost atât aer!

- Dai paiele ca pe incendii!

- Nu mai vreau pâine, Doamne…

- Au trecut pe lângă mine atâţia…

- Mă sufoc!

- Dai mâinile ca pe oprelişti!

- Curaj!

- Toţi oamenii ăia… tot timpul ăla pe care mi-l pot 
aminti. (exasperat) Stricăciune! (mai tare) 
Stricăciune! (resemnat) Stricăciune!

- Mă usuc!

- Pe mine tot mă înfioară gândul că se sfârșește 
undeva!

- Nu-mi pasă cât de uriaș e Universul! 

(CORTINA coboară ușor)

- Rochii? Glezne? Țambal? Portofel? Crâșmă?
- Viață? Apă? Paie? Mâini? Lapte?

(Liniște de gândire)

(Se întoarce ușor, face câțiva pași în depărtare, apoi se 
întoarce, la fel de ușor, către avanscenă:)

- Şi totuşi… atâtea lumi stau pe loc…

- Unii spun că dansează cerul în bisericile tale, 
Doamne!

- Doar spune-mi, până nu apuci să frângi timpul: eu 
ce fel de arătare mai sunt?

- Aer! Nici măcar aer! Vid! Nici măcar vid!  
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MIHAI VITEAZUL „RESTITUTOR DACIAE” (III)
— Ion C. Petrescu — 

Succesul fulminat din partea finală a 
planului de „Restitutio Daciae” se explică şi 
prin faptul că toți erau de aceeaşi origine. De 
exemplu, cetatea Neamțului cu 1500 de 
oșteni, s-a predat voievodului restaurator, 
eliberator și unificator. Demitizătorii lui 

Mihai trec cu mare ușurință peste acest fapt şi nu este o 
cetate oarecare, ci chiar cea care a rezistase în 1479 
sultanului Mehmet-EI-Fatih, cuceritorul noii Rome. 
Polonezii lui Ieremia Movilă au încercat să îi oprească, dar 
au fost zdrobiți. Jurământul de credință a celui care se afla în 
fruntea plăieșilor ce au trecut de partea lui Mihai este o 
mărturie că planul viteazului se baza pe voința populației 
majoritare. „Mă jur [...] că voi fi drept şi cu credință 
Domnului meu, stăpânitorul și Domnului Ardealului, Țării 
Românești și Moldovei”.

Faptul că Mihai a plănuit şi chiar a realizat „Restitutio 
Daciae” rezultă și din aceea că a eliberat nu numai teritoriile 
dintre Carpaţi şi Prut, ci şi pe celelalte care aparținuseră 
dacilor şi fuseseră înstrăinate. De exemplu a reintegrat în 
statul independent, centralizat şi unificat teritoriile anexate 
de Imperiul Otoman: Ismail, Cetatea Alba, Chilia, Tighia. In 
fond „Restitutio Daciae” înseamnă stoparea expansiunii 
catolice, habsburgice, maghiare, polone, dar şi a Imperiului 
Otoman. Înainte de urcarea pe tron a celui care era socotit de 
contemporani „crai”, „al treilea împărat”, se ajunsese la o 
adevărată încercuire datorită expansiunii otomane. Au 
trecut numai 6 ani şi jumătate de la declanșarea acțiunii 
eliberatoare şi unificatoare. Mihai reconstituise într-o mare 
măsura Dacia lui Burebista, în răsărit eliberase toate 
teritoriile până la Nistru şi Marea Neagră, în sud până 
aproape de Varna, în nord până în Pocuția şi Podolia, în apus 
până dincolo de Debrețin. Planul său era mult mai vast, 
dorind să meargă până în Asia în răsărit, să cucerească 
Polonia întrucât era cel mai mare duşman din perioada 
respectivă şi pentru că Dacia lui Burebista se întindea până 
în Carpaţii Păduroşi. În Apus dorea să elibereze teritoriile 
stăpânite de Imperiul Otoman, inclusiv capitala fostei 
Ungarii. În luptele cu otomanii, Mihai își „încuraja oştenii 
să se poarte vitejeşte, atât pentru cinstea lui Hristos, pentru 
care se luptau, cât şi pentru măreția naţiei lor”. Mihai a 
transformat ca un fulger țara din obiect al relaţiilor 
internaţionale, în subiect, răsturnând ierarhii seculare, 
zădărnicind multiple planuri expansioniste, modificând 
chiar cursul relațiilor internaționale. Dacia visată de 
umaniști şi de marii noștri voievozi a devenit realitate 
politică prin brațul şi geniul diplomatic al marelui voievod 
Mihai Viteazul. El a cerut împăratului titlul de rege, dar 
lumea îl socotea al treilea împărat. Comparatia cu împăratul 
Carol cel Mare (786-814) se bazează pe faptul că a reuşit să 
transforme un vis în realitate, „Restitio Daciae” fiind cea 
mai mare realizare de după Burebista şi înainte de 1918. El a 
finalizat la 16 mai 1601 prima expresie a unității româneşti 
prin reconstruirea Daciei; aşa cum, la 25 decembrie 800 
reuşise Carol cel Mare „Restitutio Imperii” în părțile 
apusene, izbândise Mihai „steaua Răsăritului”. Se impune o 
altă comparaţie şi anume cu Ottocel Mare, proclamat la 2 
februarie 962 de către Papa Ioan al XII-lea succesorul 
Imperiului carolingian şi conducătorul Sfântului Imperiu 
Roman de naţiune germanică. Mihai s-a confruntat cu 

pretenţiile habsburgilor de moştenire a acestui imperiu 
apusean, şi în 1599, cuvintele scrise de „Restauratorul 
Daciei” episcopului Malaspina arătau clar dorința de 
refacere a unității politico-statale în această parte a Europei: 
„Țara Românească şi Transilvania sunt străjile şi apărătorile 
a toată creştinătatea... ele sunt unite una de alta, încât căzând 
una, cade şi cealaltă şi păstrându-se una, se păstrează şi 
cealaltă”. În acelaşi an, Mihai i-a scris împăratului Rudolf al 
II-lea tot în legătură cu Transilvania, inima Daciei lui 
Decebal, pentru că „această slujbă a mea am făcut-o pentru 
Ardeal că mi-au dat țara mea prada turcilor şi tătarilor... În 
atâția ani am stat împotriva turcilor cu oamenii mei şi cu 
puținul ajutor al țării mele, necruțând sângele nostru pentru 
Ardeal niciodată, care fiind sub apărarea mea n-a cunoscut 
nici o pagubă şi este întreg”.

Istoricul Gheorghe Brătianu a folosit pentru 
„Restitutorul Daciei” o metaforă originală şi foarte 
potrivită: „Un fulger prin noaptea vremurilor”. Din păcate, 
lucrarea a văzut lumina tiparului după multe decenii, în 
revista „Magazin Istoric” din iulie 1990, revistă care a reluat 
tradiţia începută de Nicolae Bălcescu prin „Magazin Istoric 
pentru Dacia”. Această metaforă ajută la stabilirea unei 
legături directe între instrucțiunile scrise în timpul 
tratativelor cu cei ce pretindeau a fi moștenitorii Ungariei şi 
ai Imperiului Romano-German şi asasinarea „Noului 
Burebista” după numai câteva luni. Mihai cerea ca noul 
hotar dintre Dacia restaurată şi imperiul lui Rudolf al II-lea 
să fie împins mai departe decât cel al Ardealului eliberat.

Necesitatea restaurării Daciei izvorăşte şi din 
interesul lumii creștine de a exista un stat românesc 
puternic. Acest argument este reluat în februarie 1600, 
Mihai scriindu-i împăratului Rudolf al II-lea: „Am luat 
Transilvania punând în joc persoana și viața mea... M-am 
apucat să ridic această mare greutate cu această țară săracă a 
noastră ca să fac din ea un scut al întregii lumi creştine."

„Împăratul, Măria lui şi Țara Ungurească să caute 
aceasta că Mihai Voievod domnia lui n-a gândit cu aceasta 
că are a fi el în gura turcilor şi în loc de pieire în Țara 
Românească... n-a gândit de paguba țării într-atâția ani şi de 
chelciugul țării... să-i lase și Țara Ardealului să-i fie de 
moşia lui şi cine se va ține altă poftire, cum ce hotar au făcut 
părintele Măriei sale Maximilian Împăratul... între Ardeal şi 
Țara Ungurească din care hotar din această vreme a tras 
Împărăția lui: una Oradea, cu ținutul Bihorului și Huștul cu 
ținutul Maramureşului şi ținutul Crasnei şi al Solnocului şi 
al Sarandului şi Nevbia cu Baia de Sus şi ținuturile lor... cum 
au fost dintâi”.

Din acest document rezultă un alt motiv al asasinării 
celui mai mare român, pe care Mihai Eminescu îl includea 
între cei mai importanți oameni din toate timpurile, din toate 
domeniile şi din toate locurile. în plină epocă a 
Contrareformei un „schismatic” cerea împăratului catolic 
nu numai Ardealul din granița existentă în 1599, ci şi 
teritoriile anexate de habsburgi înainte de naşterea lui 
Rudolf al II-lea după transformarea Ungariei in paşalâcul de 
la Buda. Nu numai că Imperiul Habsburgic nu-şi atingea 
obiectivul (împingerea hotarului până la Marea Neagră ), 
dar trebuiau să restituie Maramureşul, Crişana și alte 
teritorii româneşti pe care le-au anexat cu multe decenii 
înainte de restaurarea Daciei.
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OLEANNA sau despre educație și alți demoni
.

— Alina Maer —

Scenografia semnată de Alma Ungureanu 
imaginează interiorul unui birou cu iz conservator. Culorile 
sunt pale, de bun gust, așa cum sunt și hainele celui care îl 
deține(costume Monica Florescu). În acest spațiu intim, 
apariția fetei în haine largi și impersonale dă impresia de 
imixtiune. Biroul nu este doar un spațiu apartinând școlii, ci 
mai degrabă  o prelungire a interiorului domestic în care 
profesorul își poate da nestingherit telefoane de familie, își 
poate rezolva micile sau marile probleme organizatorice.

Cu o problematică teribil de 
actuală în epoca #MeToo, spectacolul va fi privit din multe 
perspective: iluzia egalității, luptă brutală  pentru putere și  
control, hărțuirea sexuală, corectitudinea politică, savoarea 
răzbunării. Am citit că după prima avanpremieră a filmului 
„Oleanna” în 1992, la un teatru de la Universitatea 
Harvard, Mamet a fost agresat de un grup de studenți 
furioși, fiind acuzat de„iresponsabilitate politică”. În linii 
mari, povestea este amplasată într-un campus american, 
unde o studentă pe cale de a pierde un examen cere o 
audiență intempestivă profesorului examinator pentru a-și 
rezolva situația. O întâlnire  aparent inofensivă între un 
profesor și studenta sa se transformă într-un coșmar care 
periclitează cariera profesorului, întrucât studenta  depune 
o plângere pentru hărțuire sexuală împotriva lui, plângere 
ce va stopa procedura titularizării.

Va crea dispute, va inflama 
mișcările feministe, i se vor 
distorsiona sensurile de bază, va 
enerva, va valida și invalida opinii, va 
încinge comentarii pe rețele de 
socializare. Se vor întâmpla toate 
acestea dacă  piesa lui David Mamet,  
OLEANNA, regizată de Bogdan 
Budeș la Teatrul de Artă, va avea un 
public larg.

Ce-a mai rămas din clasica relație  profesor elev 
bazată pe autoritate unilaterală? Cărui Zeu slujește 
Educația, celui al cunoașterii sau al egalității? „Nu sunt 
tatăl tău”, îi spune lui Carol profesorul lui Mamet. „Vreau 
înțelegere!” strigă ea mai târziu la el.

Profesorul este conturat în termeni rigizi și sobri, o 
reminiscență a profesorului omniscient, convins că 
educația   înseamnă construirea  unor concepte mentale, 
trecerea de la transmiterea cunoștințelor la reconstruirea 
acestora prin învățare adaptivă, activă. În viziunea lui 
Bogdan Budeș profesorul își iubește meseria, păstrează 

Cine este Carol? O studentă ștearsă,  mereu în ultima 
bancă, introvertită, complexată de propriile limite? O 
femeie frustrată ce își pilește colții feminismului în fața 
unui bărbat inteligent care o intimidează? Un copil sensibil 
care ia în piept inegalitățile universitare?  O exponentă a 
luptei pentru egalitate și echitate? Ne-am putea duce cu 
gândul la noțiunea de „acțiune afirmativă”, acea politica de 
a favoriza explicit cei care tind să sufere de discriminare, în 
special în ceea ce privește angajarea sau educația; este un 
tip de discriminare pozitivă care urmărește să contracareze 
efectele discriminării negative tradiționale pe care un 
segment din populație tinde să le sufere.Ce vrea de fapt 
Carol? Să învețe, să treacă examenul sau să înțeleagă?

Impecabil duelul 
actoricesc, în trei reprize 
ce aduc a structura unui 
c o n c e r t  c l a s i c .  
Confruntarea dintre cele 
două personaje este atât de bine întreținută regizoral, încât 
ritmul, dinamica sunt  asigurate, fără a fi nevoie de niciun 
adjuvant precum lumini, muzică, proiecții.

Da, am ținut partea profesorului! Da, cred că nu 
oricine are vocația, puterea, abilitatea, capacitatea de a 
finaliza studii superioare și că nivelarea în jos este cel mai 
mare pericol al timpurilor noi.  O să îmi invit prietenele  
profesoare în mediu academic să vadă piesa. Apoi o să le 
întreb ce mai pot ele face. Să conducă studenții pe drumul 
spre autoreglare, verbalizare și controlul impulsurilor, 

standardele firești unor 
studii universitare, crede 
în iluminarea generală 
p r i n  c u n o a ș t e r e .  
Preocupările sale mic 
b u r g h e z e  d e  a - ș i  
cumpăra o casă mai 
mare, de a fi un soț 
implicat fac parte dintr-
un firesc al vârstei, al 
poziției sociale.

Cristiana Luca  are inițial o postură fragilă, de 
animal speriat. Își frânge mâinile, înregistrează orice 
zgomot și orice informație, pare plăpândă și neajutorată, se 
agață de caietul de notițe ca de esența cunoașterii. Odată ce 
reclamația a fost făcută, postura personajului se schimbă, 
devine mai înaltă și mai  fermă. Limbajul ei corpului este 
mai elocvent decât cuvintele. Ea continuă să scoată 
cuvintele din context, să ignore sensul metaforic al 
cuvintelor, oferind o mostră strălucită de analfabetism 
funcțional. La final, într-o perorație ce dă frisoane, aduce în 
discuție „grupul” ei, intensifică acuzele într-o manieră 
absurd totalitară.  „Faceți parte dintr-o ierarhie protejată 
care vă răsplătește”, spune ea, devoalând o invidie 
mocnită. Prezența scenică a tinerei actrițe Cristiana Luca  
este o reușită, jocul ei nuanțat fiind vinovat de antipatia pe 
care începi să o simți față de personaj.

Spectacolul prin jocul actorilor  nu are nici un 
moment de scădere a tonusului pe scenă sau de pierdere a 
interesului în sală, nici chiar atunci când deznodamântul 
este previzibil. 

Lucian Pavel își construiește personajul  matur, 
echilibrat, în tonuri calme, reținute, fiind foarte discret în 
mijloace de joc exterioare. În prima parte tonul este calm, 
reținut, îngăduitor. Limbajul elitist nu pare ostentativ, fiind 
o prelungire naturală a gândirii. După depunerea plângerii,  
jocul se precipită, hainele par din ce în ce mai neglijente, 
lăsând treptat ca furia să izbucnească în violențe verbale și 
fizice. Materialismul și ambiția sa lumească răzbat  din 
conversațiile la telefon, în timp ce încheie afacerea cu o 
casă, simbolul succesului său profesional. Siguranța dată 
de  garanția pe viață a unui loc de muncă nu îl transformă 
direct într-un complice al conformismului.

Continuare în pag. 18
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anxietății, furiei, depresiei, să îi facă să recunoască  doar  
punctele tari pentru a-și mobiliza sentimentelor pozitive în 
legătură cu sine și munca depusă? Să fie doar niște furnizori 
de empatie și înțelegerea punctului de vedere al celuilalt ? 
Să lucreze într-o comunitate academică unde scopul este 
doar incluziunea și nivelarea diferențelor?Cum rămâne cu 
EXCELSIOR?

Fotografie și grafică: Dan St. Andrei

Regia: Bogdan Budeș
Cu: Cristiana Luca și Lucian Pavel

Traducerea: Andreea Vulpe și Cristi Juncu

Scenografia: Alma Ungureanu

de David Mamet

Costume: Monica Florescu

O producție a Teatrului de Artă București, cu 
sprijinul Asociației Împreună pentru o Viață mai Bună

OLEANNA

Urmare din pag. 17

Oleanna

Prin natura studiilor mele (3 ani de studii la 
Conservatoarele din Cluj și București finalizate cu patru ani de 
studii la Facultatea de Filologie a Universității din București) și a 
pasiunilor mele pentru muzică și spectacol, m-am implicat mai 
ales în activitățile cultural artistice.

Așa încât, consider că, faptul de a fi îndeplinit timp de 
douăzeci de ani funcția de director al Palatului Culturii din 
Ploiești mi-a oferit prilejul de a-mi afirma personalitatea și a lăsa 
urme lăudabile în viața instituției. Despre aceasta intenționez să 
scriu aici. 

Profesor de limba și literatura română la școlile 
elementare (în limbajul epocii; azi, școli gimnaziale) din Vlădeni 
(Dâmbovița) și Râfov (Ploiești), aveam, după moda tuturor 
timpurilor, pe lângă misiuni instructive și sarcini educative, ca 
diriginte al unei clase de elevi. 

Nu intenționez să relev aici, cât de apăsate, de profunde au 
fost, urmele lăsate de mine în viața școlilor din Vlădeni și Râfov, 
unde am activat unul, respectiv doi ani, dar întâlnirile 
întâmplătoare cu foștii mei elevi, mărturisirile acestora, ale 
părinților lor, atestă că trecerea mea pe acolo a lăsat urme mai 
mult decât meteorice.

Activitățile educative urmau, conform reglementărilor 
epocii o anume tematică și subiecte orientative. Dintre acestea 
mi-a rămas în memorie, datorită aerului de noblețe spirituală, 
tema intitulată Să lăsăm urme lăudabile în viața școlii, îndemn 
care privea, cred, atât pe diriginți, cât și pe elevi. 

Palatul Culturii dispunea de dotări care puteau și au fost 
folosite pentru acțiuni culturale de amploare cum ar fi: concerte 

Palatul Culturii din Ploiești a fost și este o instituție 
înființată în anul 1955 având reședința în fostul Palat al Justiției. 
Clădirea găzduia, imediat după înființare, mai multe instituții cu 
funcții culturale: Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, Arhivele 
Statului, Muzeul de Științe ale Naturii, Uniunea Științelor 
Medicale, Casa Creației Populare, Muzeul Covorului 
Românesc, Muzeul de Istorie cu secția Ceasuri, Istorie 
contemporană etc., Școala Populară de Artă. Palatul Culturii 
avea propriile formații și secții printre care se numărau: Corala 
„Paul Constantinescu”, Ansamblul folcloric Prahova, Cenaclul 
Literar, Orchestra simfonică de tineret, Ansamblul de Estradă, 
Cercuri tehnice de fotografie, radio, televiziune, de pictură, 
Cercuri artistice de balet etc. Ulterior, pe măsură ce criza de 
clădiri pentru instituții și locuințe creată de războiul din 1941-
1945 s-a rezolvat, unele dintre aceste instituții (Arhivele 
Statului, Muzeul Județean de Istorie) s-au mutat din Palatul 
Culturii. 

După opinia mea, profunzimea, mărimea, tăria urmelor 
activității unui om într-o instituție ține de personalitatea acestuia, 
dar și de durata acestei activități/prezenței sale în acea instituție. 

Atunci când, în anul 1963 am fost numit în funcția de 
director al Palatului Culturii, aveam atribuții cultural-artistice 
legate de conducerea formațiilor și secțiilor proprii ale Palatului 
și funcții administrativ-financiare în raport cu instituțiile 
găzduite.

URME (1)
— Ioan (Nelu) Stan —

Concertul maestrului Herlea, consemnat elogios în presa 
epocii, a cărui amintire este păstrată vie în memoria ploieștenilor 
va rămâne înscrisă ca un moment de important în istoria 
Palatului Culturii –instituției culturale ploieștene. 

În Sala coloanelor, amenajată special pentru acest 
eveniment, s-au desfășurat două spectacole cu acest program, 
duminică 21 iunie 1970, ora 11 și luni, 22 iunie 1970, ora 20. În 
ambele spectacole, personalitatea lui Nicolae Herlea a fost 
prezentată de actorul Silviu Stănculescu. Spectacolele s-au 
bucurat de primirea entuziastă a publicului ploieștean, care a 
umplut până la refuz spațiul destinat și a răsplătit cu aplauze 
furtunoase prestația artiștilor și îndeosebi a lui Nicolae Herlea. 
Acesta se afla într-un nivel înalt al carierei, venise încununat de 
Premii naționale și internaționale cunoscute publicului din presa 
vremii. 

La finalul celor două spectacole, Liviu Braica, directorul 
Filarmornicii de stat Ploiești și Nicolae Herlea s-au retras în 
biroul meu/directorial, pentru a soluționa aspectele financiare 
ale prestației maestrului. Am aflat ulterior că Braica nu s-a lăsat 
convins că suma cuvenită maestrului nu se încadra în 
reglementările obișnuite pentru orice artist, ci avea un nivel 
excepțional. A fost necesar ca Nicolae Herlea să arate/prezinte 
Diploma ce atesta titlul său de Artist al Poporului ce-i fusese 
acordat de Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Cât timp au durat discuțiile, eu am însoțit-o pe doamna 
Herlea căreia i-am prezentat exponatele Muzeului de Științe 
Naturale aflat în sălile Palatului Culturii. 

În calitate de gazdă m-am aflat în 
grupul persoanelor apropiate artistului 
și am fost încântat de maniera sa 
fermecătoare de a întreține relații 
sociale, m-am delectat cu relatările 
sale din turneele întreprinse și 
întâlnirile cu alte personalități. Cu 
acest prilej, pe caietul program al 
concertului, maestrul Nicolae Herlea 
mi-a acordat o dedicație: „Pentru 
familia Directorului Nelu Stan, în 
amintirea acestui concert. Nicolae 
Herlea, 1970”.

Sunt onorat că urmele trecerii mele prin instituția culturală 
cea mai însemnată a orașului și județului se află alături de cele ale 
maestrului Nicolae Herlea. 

simfonice și muzicale, lansări de carte, întâlniri cu personalități 
ale vieții culturale, expoziții naționale și internaționale de artă 
plastică, organizarea unor simultane de șah etc. 

În stagiunea 1969-1970, în Sala coloanelor s-a desfășurat 
un concert simfonic, organizat de de Filarmonica de stat Ploiești, 
avându-i ca dirijor pe Corneliu Dumbrăveanu și solist pe Nicolae 
Herlea, artist al poporului. 

Programul concertului cuprindea: 1) Giuseppe Verdi – 
Uvertura (la opera/ operei ) Vecerniile; 2) I. Nonna Otescu – 
Vrăjile Armidei, poem simfonic pentru vioară și orchestră (la 
care solist a fost violonistul George G. Botez); 3) Scene și arii 
celebre din opere italiene – solist Nicolae Herlea; 4) Richard 
Strauss – „Till Eulenspiegel”, poem simfonic opus 28 - Farsele 
vesele ale lui Till.
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Urmare de pe coperta 2

În teoria adevărului-semnificație, semnele și codurile 
prin care se comunică făuresc ele însele realitatea, iar această 
realitate virtuală devine adevăr; adevărul se manifestă în 
funcție de utilitate; prin urmare, adevărul poate să fie diferit 
pentru fiecare grup de oameni și chiar pentru fiecare individ, 
după principiul că un leu înseamnă ceva pentru cel care nu are 
decât cincizeci de bani și cu totul altceva pentru cel care are un 
milion de lei. Sau „zăpada este albă” atunci când ea este cu 
adevărat albă, altminteri zăpada este neagră, albastră sau roșie, 
după cum vrem noi sau după cum ne apare unora ori altora, în 
funcție de voință, de sentimente, de impresii. Unii au dedus de 
aici că și realitățile trecute ar trebui să fie tratate în funcție de 
această accepțiune contemporană relativizantă a adevărului-
semnificație.

Ce știu copiii, elevii despre toate acestea? Mai nimic și 
nici nu este nevoie să știe aceste lucruri în formă erudită și 
complicată. Dar atunci, ce trebuie să le ofere disciplina școlară 
numită „Istorie” copiilor și adolescenților? Mai întâi, la istorie 
se dobândesc cunoștințe, se acumulează date și fapte. Știu că azi 
aceste noțiuni sunt odioase, ceea ce este greșit. Viața noastră, 
inclusiv cea trecută, nu este formată numai din idei, din 
generalități, din abstracțiuni, ci și din fapte. Dacă nu se cunosc 
faptele, atunci ne rămân străine și ideile, sentimentele etc. Se 
spune azi că datele sunt stocate în memoria artificială și că se 
accesează foarte ușor. Din nou este greșit, pentru că cea mai 
înaltă formă de memorie este, încă, cea omenească și cel mai 
performant computer este, încă, creierul omenesc. Dacă nu-l 
solicităm să ia decizii pe baza datelor din interiorul lui, ne 
condamnăm la moarte ca indivizi și ca grupuri. Istoria ne învață 
ce este timpul. Veți spune că asta e foarte simplu și că nu este 
nevoie de studiu special în acest sens. Timpul nu este însă deloc 
o realitate ușor de înțeles. În primul rând, trebuie percepută 
împărțirea timpului în trecut, prezent și viitor, ca și realitatea că 
trecutul a fost prezent pentru cei care l-au trăit. Vine apoi 
ireversibilitatea timpului: viitorul se transformă în prezent, 
prezentul în trecut, dar niciodată invers. Măsurarea timpului 
este o altă provocare complexă. Grecii vechi măsurau timpul 
după olimpiade, romanii „de la fondarea Romei, chinezii vechi 
după ciclurile de câte 60 de ani, noi, azi, măsurăm anii de la 
nașterea lui Iisus Hristos etc. Perceperea, pentru elevi, a anilor, 
deceniilor, secolelor și mileniilor de dinainte de nașterea 
Mântuitorului este o adevărată provocare. Cum să-i faci pe 
copii să înțeleagă că Pericle a condus Atena de la 461 la 429 sau 
că Ramses al II-lea a fost faraon al Egiptului între 1279 și 1213? 
Cum pot anii să meargă înapoi în loc să meargă înainte? Vine 
apoi chestiunea calendarului vechi (iulian) și a celui nou 
(gregorian), cu reflexe directe asupra istoriei noastre: în țările 
catolice, ziua de 4 octombrie 1582 fost urmată de ziua de 15 
octombrie 1582, fapt repetat curând (la 1590) în Transilvania; 
în Bucovina, adoptarea noului calendar s-a făcut în 1775, iar în 
România la 1919, când după 31 martie a urmat 14 aprilie. La fel 
de spinoasă este și chestiunea zilei de primenire a anului. De 
când socotim începutul anului la 1 ianuarie? De ce anul 
bisericesc începe la 1 septembrie? De ce luna a noua din 
calendarul nostru se numește, în traducere românească, „a 
șaptea”? Toate acestea și altele se învață (ori ar trebui să se 
învețe) la Istorie și să conducă la formarea simțului timpului în 
mințile elevilor. Istoria conferă și simțul spațiului istoric, pentru 
că faptele oamenilor de petrec nu numai la date precise, dar și în 
locuri determinate. Despre spațiul actual se învață la geografie, 
astfel încât dacă vorbim de Munții Alpi să nu ne gândim la Asia, 
ori dacă mergem la Cairo să nu credem că suntem în America de 

Sunt convins că, în acest tablou vast și dezolant, multe 
dintre deciziile proaste ale guvernanților nu provin numai din 
lăcomie, imoralitate, corupție etc., ci și din lipsa de cultură și, în 
subsidiar, din lipsa sensului istoriei. Or, un conducător care nu 
are simțul istoriei nu are sensul vieții, ceea ce este foarte grav.

Sud. Spațiul istoric este altceva, pentru că nici harta Pământului 
nu este statică. Țările, munții, văile, râurile, mările, lacurile, 
oceanele etc. se chemau altminteri în trecut, iar, câteodată, 
aveau și configurații diferite față de prezent. Istoria ne dă cele 
mai importante noțiuni despre trecutul culturii, al științelor, al 
artelor. La Istorie se învață despre Arhimede și legea lui 
faimoasă, despre inventarea mașinii cu aburi, despre stilul gotic 
și cel bizantin, despre iluminism și romantism etc. Tot de la 
Istorie știm să nu-l plasăm pe Aristotel în Evul Mediu, să nu 
credem că Shakespeare era american sau că Grigore 
Alexandrescu era simbolist. 

Cum, însă, toate acestea nu se mai învață la școală – și 
unde să se învețe dacă nu la Istorie? – oamenii de azi aruncă 
asupra oamenilor din trecut toate frustrările lor: nu mai sunt 
buni și demni de cunoscut nici Aristotel, fiindcă îi socotea pe 
sclavi doar „unelte vorbitoare”, nici Filip al II-lea al Spaniei, 
fiindcă nu le considera pe femei egale cu bărbații, nici 
Shakespeare, pentru că prezintă în piesele sale crime și războaie 
sângeroase sau că îl pune pe un om de culoare în situație de 
inferioritate, nici Lincoln, deoarece, deși i-a eliberat sclavii 
negri nu i-a declarat egali cu albii, nici Margaret Mitchell, din 
moment ce în „Pe aripile vântului”, negrii apar cântând pe 
plantații ori în postură de servitori care se înțeleg bine cu 
stăpânii, nici Beethoven pentru că a scris muzică „elitistă” și 
„albă”, nici filmele de la Hollywood, dacă nu au personaje de 
toate culorile, de toate sexele și orientările sexuale etc. Toate 
aceste derapaje vin pe fondul unei lipse înfiorătoare de cultură, 
al unei îndepărtări și chiar rupturi a copiilor de familiile lor, al 
unei educații defectuoase și minimale, „corecte din punct de 
vedere politic”, dar dezastruoasă din punctul de vedere al 
valorilor, al virtuților și al încrederii în omenire. Succesul 
omenirii s-a înregistrat în țările, zonele, culturile în care s-au 
încurajat forța și coeziunea familiei și în care s-a făcut școală 
serioasă, temeinică, bine organizată. Cele mai mari progrese de 
civilizație vin cam de la Renaștere încoace, adică au durat – în 
lunga istorie de circa un milion de ani a omenirii – circa cinci 
secole. În aceste cinci sute de ani s-au întâmplat și catastrofe 
naturale și sociale extraordinare, de la calamități naturale 
înspăimântătoare până la regimuri totalitare exterminatoare, 
dar a fost și multă lumină și, mai ales, mult echilibru. Adică 
societatea a avut mereu mecanisme de autoreglare care au întrat 
în acțiune la momentele oportune. Azi, toate acestea se clatină, 
iar criza se adâncește pe măsură ce familia este tot mai 
subminată și școala tot mai minimalizată. 

Simțul istoriei se confundă, într-un fel, cu simțul vieții 
omenirii. Dacă dobândim simțul istoriei, ne putem orienta în 
timp și spațiu și putem înțelege cum și de ce fiecare epocă și 
fiecare loc au specificul lor. Și încă ceva foarte important: la 
Istorie, învățăm să nu judecăm lumile trecutului după criteriile 
lumii noastre de azi. Evident, când elevul află că în epocile 
foarte îndepărtate dreptatea de făcea după principiul „ochi 
pentru ochi, dinte pentru dinte” (adică după legea talionului), 
are o tendință de repulsie, de considerare a acelor oameni drept 
proști și chiar de condamnare a lor, plecând de la principiile 
juridice contemporane. Ceea ce este complet greșit. Așa cum 
știu că azi nu se poate aplica o lege retroactiv (nu pot să-l 
condamn pe un inculpat pentru un delict care nu era considerat 
delict atunci când a fost comis), nici judecata istoriei nu are cum 
să ducă realități de azi în trecut. De exemplu, nu pot să-l 
condamn azi pe un nobil de la 1400 fiindcă avea țărani supuși 
(șerbi), din moment ce atunci era legal și moral să se lucreze 
pământul cu supuși, cu țărani dependenți. 

Simțul istoriei
— Ioan-Aurel POP —
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Institutoarea Aristia Pompeiu,
luptătoare în Primul Război Mondial

— Olimpia Iorga-Popescu —

În Franța, unde D.P. studia 12-14 ore pe zi, audia cu 
pasiune cursurile marilor matematicieni francezi, Henri 
Poincare, Paul Appel, Emile Picard, Arnaud Denjoy, ș.a., 
familia Pompeiu se lupta cu multe neajunsuri. Jenându-se de 
modestia în care trăiau, s-au izolat de comunitatea 
studenților români, trăiau mult din ajutoarele unor 
cunoscuți, iar din spusele altora, Aristia, care în acest timp a 
mai născut două fetițe, Odette și Anna-Alice, muncea la 
familiile prietenilor. Au fost ajutați foarte mult de fiul 
fostului consul francez la Iași, Victor Place.

În 1903, Aristia se întoarce în țară cu cele două fetițe, se 
angajează ca institutoare, face noi împrumuturi și în 
perioada 1903-1905, când D.P. își susține strălucitul 
doctorat în matematică la Paris, ea se luptă singură cu cei 5 
copii si cu plata împrumuturilor.

Adevăratul spirit de sacrificiu avea să-l dovedească 
Aristia în perioada anilor 1916-1918, în timpul Primului 
Război Mondial, când împreună cu cele doua fiice, Odette și 
Anna-Alice, acum domnișoare de 17-18 ani, își riscă 
libertatea și ajută prizonierii români să fugă din lagărele din 
București, din Muntenia ocupată de trupele germane, pentru 
a trece în Moldova și a se alătura frontului si trupelor române 
angajate în luptă. Aristia reușea să introducă în lagăre 
mâncare și îmbrăcăminte, îi găzduia pe prizonierii evadați 
pentru a nu fi prinși de patrulele germene. Gardienii germani 
erau corupți și contra unor atenții bănești îi învoiau pe 
prizonieri să meargă în oraș, sau acceptau să se introducă în 
lagăr pachete. Mărturie stau scrisorile soldaților și ofițerilor 
pe care ea i-a ajutat să fugă din lagărul de la Cotroceni. Deși 
unii istoricii au scris că regimul din lagărele germane a fost 
blând, adevărul care rezultă din scrisori este că ei răbdau de 
foame și de frig, și chiar lumina electrică le lipsea. Iată ce 
scrie ofițerul Florin Rădulescu: Adresez această scrisoare 
doamnei Pompeiu, d-șoarelor Mia Ghica și Lisette 
Odobescu acelora care cu tot sufletul au făcut cel mai 

Se spune că, în spatele unui bărbat de succes se află o 
femeie puternică, iar parafrazând, am putea spune că, în 
spatele marelui matematician român Dimitrie Pompeiu s-a 
aflat soția sa, institutoarea Aristia Pompeiu. Încă din Școala 
Normală de Învățători din București, al cărui elev strălucit 
era Dimitrie Pompeiu, acesta compunea poezii pe care le 
dedica unei eleve de la școala sinonimă de institutoare, care 
după cum se va vedea ulterior, nu era nimeni alta decât 
Aristia Dragomirescu, cu care nu mult după absolvirea 
scolii, în 1894, se va căsători. Admirat de Alexandru 
Odobescu și Constantin Istrati, membri ai consiliului școlii, 
de marii matematicieni ai vremii, deși a fost repartizat la 
Galați, pentru a fi mai aproape de Universitatea din 
București, chiar din acea toamnă se transferă la Ploiești, ca 
institutor la clasa I, unde era institutoare și sora Aristiei, Zoe. 
Imediat după căsătorie, soția sa, institutoarea Aristia, știind 
pasiunea soțului său, D.P., pentru matematică, începe 
demersuri pentru ca acesta să-și perfecționeze pregătirea la 
Universitatea Sorbona, la Paris. În 1898, obținând amândoi 
concedii din învățământ, ca și unele împrumuturi, își lasă cei 
trei copii, Marcel, Margareta și Ortansa, dintre care ultimul 
de numai șase luni, la Ploiești, la sora Aristiei și pleacă 
amândoi la Paris.

frumos gest românesc, în cele mai încercate vremuri prin 
care am trecut și trecem. Câte am îndurat, ca ploaia, frigul, 
setea, oboseala, lipsa de hrană, prăpăstiile și tot felul de 
nenorociri. Adevărul este că cei evadați nu mergeau, de la 
București, prin Inotești, Sângeru, m-ții Penteleu, Focșani, 
până la Oituz sau Iași, decât peste arături sau prăpăstii, 
pentru că, pe drumuri îi prindeau patrulele germane. Intr-o 
altă scrisoare, de 30 pagini, cu titlul, Onorată Doamnă 
Pompeiu, plutonierii,C-tin Hogaș (reg.35) și Cavllioti Al 
(reg.11) îi descriu condițiile inumane în care au fost 
transportați, nemâncați, în vagoane de vite, de la lagărul 
Stralsund, din Germania, unde au ajuns ca prizonieri, răniți 
pe 29 iulie 1917, în luptele de la Mărășești, la cel de la 
Cotroceni, ca și greutatea cu care au evadat din lagărul din 
România. În scrisoare mulțumesc pentru găzduire ca și 
pentru asigurarea celor necesare de drum.

Trebuie să menționăm că și în această perioadă, 1916-
1918, Aristia a fost tot singură deoarece Dimitrie Pompeiu, 
în 1916, împreuna cu universitarii, Traian Lalescu, Anton 
Davidoglu și Ermil Pangrati au plecat la Iași, ca prin Rusia, 
Suedia, Norvegia, să ajungă în Franța, unde să susțină cauza 
României. Deoarece Muntenia a fost sub ocupație germană 
si plecarea s-a amânat mult, nu a mai putut reveni la 
București, decât după 1918.

În cadrul Societății Ortodoxe a Femeilor Române, 
Aristia Pompeiu împreună cu fiicele ei, Odette și Anna-
Alice, s-au ocupat de cele 30 grădinițe de copii, în mare parte 
orfani de război, cărora ca și altor oropsiți, le asigurau 3500 
de porții de mâncare caldă. La 1 august 1918, Aristia, alături 
de celelalte doamne, care urmau exemplul Reginei lor, 
Maria, s-au deplasat în țară pentru a duce darul de 200.000 
lei, făcut familiilor sărace din teritoriul ocupat, de către 
Familia Regală. Aristia s-a deplasat în orașele Râmnicu 
Sărat, Brăila, Focșani, unde a ținut cuvântări și unde a 
împărțit ajutoarele primite.

O altă activitate pe care a desfășurat-o Aristia, în acei 
ani, a fost aceea că, împreună cu preoții din București, a ținut 
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parastase pentru cei căzuți pe front, le-a făcut câte o colivă, 
iar preoții au ținut slujbe la mormintele lor din cimitirele 
Ghencea și Belu ș.a., ca și în biserici.

Cea mai impresionantă activitate a desfășurat-o, Aristia 
în cele 15 spitale pentru răniți, amenajate în primul rând, din 
dorința Reginei Maria, în palatul regal și în alte localuri. 
Miile de răniți nu numai că erau îngrijiți, tratați, pansați, dar 
erau ajutați să scrie scrisori acasă, să se recupereze după 
unele infirmități, iar alții, în convalescență, confecționau, 

pentru front, papuci cu talpa de lemn și fața de sfoară sau 
pânză de cânepă. Cea mai completă descriere a tuturor celor 
17 spitale, dintre care 15 în București, privind numărul de 
paturi, marii doctori care i-au îngrijit, câți s-au vindecat, sau 
câți au decedat, se află în cartea scrisă, în 1919, de către 
Aristia Pompeiu, cu titlul, Calendarul de Răsboiu al 

Ostașilor Români și care are pe prima copertă mențiunea, se 
vinde în folosul orfanilor. Cartea are o emoționantă prefață 
scrisă de Regina Maria, adresată femeilor române, în care se 
spune: Voi ați vegheat lângă paturi de bolnavi, ați 
murmurat rugăciuni alături de muribunzi, șoptindu-le 
cuvinte blânde celor care plecau spre țărmuri depărtate, iar 
relativ la orfanii de război; Îmbrăcați-i! Hrăniți-i! Ei sunt 
ai voștri… Li-e foame, li-e frig… .Trimiteți o rază acolo în 
întunecimea lor, o solie spre drumul unde ochii lor 
veghează în așteptare.

În afara scrisorilor celor pe care ea i-a ajutat să evadeze 
și să se întoarcă pe front, cartea mai conține o nuvelă, după 
spusele scriitorului Ion Bălu, inedită, semnată de Hortensia 
Papadat-Bengescu și întitulată, Nicolae Gheorghe, soldat 
român, în care autoarea descrie candoarea unui ostaș-țăran, 
care crede sincer în idealul pentru care, după vindicare, 
trebuie să se întoarcă pe front. Tot inedită pare să fie și 
poezia, În armistițiu, (15 strofe) și semnată V. Militaru, care 
după stil sigur este a poetului Vasile Militaru, scrisă la data 
de 8 decembrie 1917 și în care soldatul, Toader Grui, când 
tunurile au tăcut în armistițiu, el de pe o culme, își privește 
cu durere casa din vale. Cu mărgele în colțul genii s-a lăsat 
pe-un trunchi grămadă / Și privește la căsuța cu trei plopi 
bătrâni la poartă/ Care acum, din depărtare, sub povara de 
zăpadă/ Par'c'ar fi - albiți de zile - trei moșnegi uitați de 
soartă./ După ce vede un convoi mortuar și află că i-a murit 
soția, scrie versurile: Si, pe când în casa scundă, copilașii 
fără mamă/ S-au culcat pe-un pat alături, înveliți de umbra 
serii,….

În final putem spune că, Aristia a câștigat bătălia pentru 
a da României și omenirii un mare matematician (sunt sute 
de citări ale lui în teoria funcțiilor), a câștigat alături de toți 
românii bătăliile din Marele Nostru Război și pe cea privind 
creșterea celor 5 copii, dar a pierdut o singură bătălie, pe cea 
privind apărarea căsniciei sale. În 1927, după 33 de ani, soții 
Aristia și Dimitrie au divorțat. C-așa-i viața. Uneori.

Un eseu de 6 pagini semnat de, George Gr. 
Cantacuzino, descrie sărbătorirea Paștilor, în 1917, sub 
ocupație străină, la Spitalul Cotroceni, unde Societatea 
Ortodoxă a Femeilor Române a organizat o impresionantă 
slujbă religioasă. Cartea scrisă de Aristia Pompeiu mai 
conține 18 ilustrate și planșe cu imagini de pe front, cu 
Familia Regală prin spitale și pe marginea tranșeelor, din 
lagărele din Bulgaria, Germania și România, cu autoarea 
alături de alte femei române îngrijind răniți sau orfani de 
război. Mai multe pagini sunt dedicate femeilor românce, 
franceze și belgiene, condamnate din lagărul Delitzsch, din 
Germania, cea mai impresionantă fiind cea semnată, Stela 
Popovici, B-dul Cuza, 205, Brăila.

Am aflat toate acestea, ca și detalii ale divorțului lor, de 
la tânărul meu asistent, Solomon Marcus, care în Octombrie, 
1954, ne-a luat, întreaga grupă de studenți de anul doi, 
aproape de mână și ne-a dus în holul Facultății de 
Matematică, din București, unde era depus sicriul cu corpul 
neînsuflețit al Academicianului Dimitrie Pompeiu, 
directorul Institutului de Matematică al Academiei Române, 
iar în jurul lui se aflau academicienii, Miron Nicolescu, 
Grigore Moisil, Caius Iacob, Gh. Vrânceanu și mulți alți 
matematicieni.

P.S. Deoarece cartea scrisă de Aristia Pompeiu nu era la 
Biblioteca Academiei Române, Dl. Conf. Alex. H. Popa, de la 
Universitatea din Ploiești, a depus o copie după cartea mea, la 
B.A.R.

Remember
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- Fiecare din noi își poate controla propria viață, 
fără a se lăsa influențat de traumele trecutului sau de 
îndoielile și așteptările celor din jur.

- Oamenii se pot schimba la orice vârstă.

- Să nu ne gândim la „cauzele” din trecut, ci mai 
degrabă la „scopurile” din prezent.

- Controlează-ți trupul ca să-ți controlezi viața.

Am selectat din aceste cărți câteva cugetări, unele 
cu tentă aforistică, pe care le supunem atenției 
cititorilor. Am preferat această modalitate de a vă pune 
în contact nemijlocit cu sursa, în loc de a recurge la 
parafrazare, diminuând și poate chiar alterând procesul 
cognitiv. 

- Lasă grijile și începe să trăiești.

- Prin lectură pornim într-o călătorie înspre sine, 
pentru ca, mai apoi, să găsim starea de împăcare și 
echilibru interior. 

Pe măsură ce ne apropiem de contemporaneitate, 
numărul și numele înțelepților se rarefiază. Cauza? 
Procesul decantării este în curs, iar subiectivitatea lui 
este mai mare.

- Învață să îți descătușezi forța interioară pentru a 
deveni ceea ce dorești cu adevărat.

- Când cunoști și te cunoști, lumea este simplă, la 
fel și viața. 

- Noi ne determinăm soarta în funcție de sensul pe 
care îl dăm experiențelor trăite.

- Schimbă-ți atitudinea ca să-ți schimbi viața.

Din antichitate, ne sunt cunoscute numele a șapte 
înțelepți ale căror spuse și scrise sunt citate cel mai 
adesea ca argumente de autoritate în dezbaterea unor 
teme. 

- Evoluția începe de la cunoașterea de sine. 

- Viața este alcătuită dintr-o serie de momente. Fă-
ți orice moment plăcut.

- Ai curajul de a nu fi pe placul celorlalți. 

Totuși, ca la acordarea marilor premii culturale 
internaționale, există și azi creatori ce ar putea fi 
nominalizați la titlul de Înțelept al unei epoci. Printre 
înțelepții lumii contemporane ar putea fi propuși, adică 
nominalizați, Ichiro Kishimi și Fumitake Koga autorii 
unor cărți precum: Curajul de a nu fi pe placul 
celorlalți, Curajul de a fi fericit, traduse și în limba 
română și apărute la editurile Litera și Elefant începând 
cu 2013. 

- Fii ca floarea soarelui, luminos și comunicativ cu 
toată lumea. Astfel vei fi fericit. 

Trecerea timpului decantează, din uriașul volum 
al producției culturale a omului, câteva nume de 
creatori ale căror opere sintetizează cel mai bine și la 
nivelul cel mai general, experiența de viață a 
umanității, cu valoare extinsă în timp, reprezentând 
bunuri de permanență ale omului.

- Trecutul nu contează, totul este prezentul.

NOMINALIZARE
— Manolache Mihai —

- Tu, care trăiești aici și acum ești singurul care 
decide.

- Nu toate întrebările merită răspuns.

- Poți duce un cal la apă, dar nu-l poți forța să bea. 

Cititorii ar putea identifica/găsi asemănări și cu 
aforismele celor șapte înțelepți ai Greciei antice 
Cleobulos din Lindos, Solon din Atena, Chilon din 
Sparta, Bias din Priene, Thales din Milet, Pittacos din 
Mytilene, Periandru din Corint cărora li se atribuie, în 
ordine, aforismele: Moderația este cel mai bun lucru; 
Fii moderat în toate; Nu dori ceea ce este cu neputință; 
Cei mai mulți oameni sunt răi; Cunoaște-te pe tine 
însuți; Ar trebui să știi ce ocazie să alegi; Perseverența 
este totul. 

- O educație bună înlesnește succesul. 

- Nu contează cu ce calități te naști, ci cum alegi să 
le folosești. 

- Primul pas spre schimbare este cunoașterea.

- Prin lectură acumulezi mereu cunoaștere.

- Cel care se laudă o face doar dintr-un complex de 
inferioritate. Dacă ai, cu adevărat, încredere în tine, nu 
simți nevoia să te lauzi. 

- Problema fundamentală a existenței nu este 
trecutul sau viitorul, ci prezentul.

- Găsește-ți singur răspunsurile, nu le aștepta de la 
alții. 

- Concentrează-te pe ceea ce poți face cu ceea ce ai 
și cu ceea ce ești. 

- Toate problemele sunt legate de relațiile 
interpersonale: părinți, frați, prieteni, vecini.

- Dacă ai un dubiu, nu întreba creierul, întreabă 
inima. 

- Fără practică nu există progres. 

- Un cuvânt bun ne întregește, ne ajunge la inimă.

- Nu trăi pentru a satisface așteptările celorlalți. 

Evident că cititorii au deplină libertate să fie, sau 
să nu fie, de acord cu aserțiunile celor doi autori. 
Important este să remarcăm faptul că nu doar civilizația 
greco-romană modelează în timp cunoașterea și 
acțiunile oamenilor, ci și civilizația orientală. Iar între 
cele două surse și direcții ale gândirii și acțiunii umane 
există numeroase elemente comune, fundamentate pe 
structura și funcțiile identice ale organismului uman și 
dezvoltate grație progreselor mijloacelor de 
comunicare și conviețuire. 

Cititorii vor putea și sunt îndemnați să realizeze 
corelații între aforismele pe care le cunosc și cele 
orientale ori cele antice grecești. La frumusețea 
aserțiunii autorilor japonezi citați , „adultul este un 
tânăr deteriorat”, am putea corela versurile poetului Ion 
Minulescu: „un bătrân și o bătrână/Două jucării 
stricate...” Se poate demonstra, printr-o asemenea 
procedură, că poporul român, prin marile sale spirite 
(Blaga, Cioran etc) a adus o contribuție valoroasă la 
Înțelepciunea universală. 
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Motto: Vezi, poezia din mine/ nu moare!/ Cui voi 
lăsa-o când mă voi duce? (Adrian Voica, în 
volumul Demolarea catedralei, 2012)

A fost, se înțelege, o decizie sau o opțiune de ultimă oră, a 
unui grup de intelectuali ploieșteni iubitori de poezie, 
impulsionată de starea de sănătate a magistrului, ca și de nevoia 
de a-i oferi un tonic binefăcător.

Așadar, acesta a primat totdeauna, fapt pentru care și-a 
amânat susținerea doctoratului. El n-a ezitat să o spună direct 
într-o evocare peste ani: „Așa-i de frumos/ la 80 de ani/Să alergi 
după o rimă/Ca un adolescent/ Și când o ajungi,/ Bucuros/ Că 
poți s-o strângi la piept,/ Ea să treacă/ mai departe , Indiferentă”. 
(Sport extrem, în volumul Demolarea catedralei, 2012) 

Recompensa ulterioară - cărțile sale de teorie literară - în 
special Versificația eminesciană (Premiul Eminescu, 1997) și 
Repere în interpretarea prozodică (Premiul Asociației 
Scriitorilor din Iași, 1998), n-au diminuat cu nimic pasiunea sa 
pentru poezie, exersată încă din anii de liceu. Ba chiar i-au 
consolidat înclinația teoretică, într-o lucrare de majoră 
importanță pentru acest domeniu - Deschiderea cercului, vol I, 
2002, vol II, 2003, lărgindu-i totodată sfera apreciativă la adresa 
lui, venind din partea unor mari personalități, precum 
Constantin Ciopraga și Alexandru Dima, cu care a fost coleg de 
catedră, sau Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Alexandru Husar ori 
Gheorghe Bulgăr. Toți l-au considerat a fi, în epocă, între cei mai 
înzestrați metricieni. 

Să revenim însă la volumul care a provocat această 
acoladă. Titlul său Pepite-Distihuri alese, sintetizează un 

Astfel că, la zestrea sa scriitoricească, însumând circa 25 
de titluri-de la versuri și proză ori comentarii critice, până la 
ingenioasele interpretări prozodice, care i-au asigurat 
notorietatea în spațiul literaturii române, s-a mai adăugat și acest 
volumaș, cu o simbolistică aparte, motivat de faptul că „scrierea 
unor distihuri înseamnă în fond a da târcoale perfecțiunii și 
adesea a simți-o alături”. (Din Cuvântul Autorului, coperta a 
treia a volumului). Carevasăzică, microbul liric i-a penetrat de 
timpuriu în suflet, situându-l înaintea oricăror alte îndeletniciri 
profesional-teoretice. 

Deși plecat din Ploiești, pentru învățătura universitară, 
încă de la începutul anilor șaizeci, Adrian Voica n-a dezmințit 
niciodată apartenența sa la acest spațiu spiritual, în care s-a 
născut și s-a format, comunicând pe diverse căi cu foști colegi 
sau făcându-și prieteni noi, în ultimii ani chiar acceptând să-i fie 
publicate câteva cărți, în special de distihuri, precum și un 
volum, în două ediții, de emoționante Amintiri ploieștene. 
Arareori a scris și în revistele locale diverse cronici și comentarii 
literare.

O carte, în format A 5, de numai 
130 de pagini, semnată de venerabilul 
profesor universitar doctor Adrian Voica, 
a apărut recent la editura Ghepardul, din 
București. Ea include o parte a 
distihurilor acestuia, risipite generos prin 
reviste în ultimii ani. Sarcina căutării lor 
și a transpunerii ulterioare, în format 
tipografic și-a asumat-o talentatul 
epigramist și caricaturist, Constantin 
Tudorache, un multivalent producător și 
promotor de cultură, care seamănă pe 

fertilul ogor prahovean semințele curiozității iscoditoare și ale 
înțelepciunii sale active, transferate în volume de epigrame, 
micromonografii și antologii unanim apreciate. El găsește 
deopotrivă un suport relevant și în caricatură, în care a excelat, 
ca și în abordările sale de critică epigramatică.

UN VOLUM TESTAMENTAR
— Nicolae Dumitrescu —

conținut așteptat: În gândurile mele zgribulite,/Găsesc din când 
în când pepite. (Minune) Într-adevăr, în carte sunt unele distihuri 
minunate, adevărate perle care-l onorează pe poetul nostru. 

Capul de coloană al volumului (așezat ca un adevărat 
moto) este o reverență făcută Poetului Național a cărui operă a 
deschis calea evoluțiilor în planul creației lirice autohtone. A 
fost șansa românilor de pretutindeni: „De când pe Eminescu-l 
avem ca prototip/ Eternitatea are chip”. 

De altfel, acest prim capitol excelează prin subiecte 
sugerate de o necesară explicitare a artei poetice, care susține 
întreg eșafodajul, încercând să identifice uneltele de lucru ale 
creatorului, precum și ariile tematice. Poetul, cuvântul, versul, 
prozodia, drumul poetic și, desigur, semnele de punctuație. În 
final, „Nunta cu arta” clarifică o parte din intenții: „Figurile de 
stil vin dichisite/ La margine de vers, să se mărite”. 

Un imaginar „Drum prin memorie” se deschide astfel 
nestingherit: „Căruța cu distihuri a pornit/ Pe drumul fără de 
sfârșit”, dar având o finalitate prezumată în pagini de carte: „O 
carte-i amintirea unui timp/Și o potecă nouă spre Olimp”. 
(Moto)

Dincolo de abordări lucrativ-pragmatice, în volum sunt și 
variante, care desemnează noțiunea de distih. Exemplu: 
„Distihul este o împletitură/A două versuri de esență pură” sau: 
„Distihul e o sanie de vrei/Să duci cu ea, spre suflete, idei”.  
(Fără zăpadă)

În acest ambient colocvial, poezia, în esența ei, își găsește 
locul central, nutrit de dispoziția creatorului narator: „De câte 
ori în grații îi pătrund,/Mă ispitește setea de rotund”. Este, se 
pare, o aluzie la aceeași  sete de perfecțiune, care se instaurează 
în mintea degustătorului, cuprinsă în cele două ipostaze 
analitice, teoretico-stilistice din Deschiderea cercului, avându-i 
ca protagoniști, pe unii dintre cei mai de seamă poeți români, 
pornind din clasicitate și până în epoca noastră. 

Așezarea lor în patru capitole, cu denumiri poetice, 
stârnește curiozitatea. Chiar titlurile distihurilor au asemenea 
însemne. Structurarea acestora a venit poate din maniera în care 
au fost ele orânduite inițial de către autor. Cu siguranță că au 
existat mai multe, dar alcătuitorul (care a dorit să rămână 
anonim, neapărând pe foaia de titlu) a preferat să restrângă aria. 

Următoarele capitole –Idei tatuate, Umbre de argint, 
Țărmul cu iluzii, conțin un număr similar de distihuri, dar extind 
plaja tematică, raportându-se, mai mult sau mai puțin, la 
semnificația titlurilor pe care le poartă. Sunt versuri fluide, de o 
cadență impecabilă, care se susțin prin simbolurile incluse. Ele 
emană idei și sentimente, deopotrivă generând emoții și 
învățături ce țin de fundamente morale. Fără ca să exceadă, o 
străvezie notă aforistică le guvernează adesea identitatea, 
imprimându-le accente ușor melancolice: „Trec cu tristețea mea 
pe lângă tine -/Miroase a trecut, o știu prea bine”. 

În dezvoltările sale ulterioare, rezultă un scurt tratat de 
prozodie, predat cu aplicație, dar și cu grație, ca și cu destule 
sugestii de învățătură.  

Alteori poetul „se joacă” pe cuvinte, subliniind senzația 
ironico-glumeață a formulărilor: „Voi reveni în gândurile 
tale,/La brațul întâlnirilor banale”. (Pe stradă)

Atitudinea oarecum detașată și ironică a poetului se 
disipează treptat, finalul cărții confirmând nu atât spaima de 
moarte, care într-o oarecare măsură a și generat apariția ei, cât 
incapacitatea de a se împotrivi, la modul efectiv, unui asemenea 
Deznodământ. Salvarea de uitare și de neant, poate fi găsită în 
creația artistică, prin durabilitatea cu care ea se opune trecerii. 
De aceea, autorul acestei ediții tipografice, domnul C. 
Tudorache, urmărește să aleagă versurile din acele distihuri care 

Continuare în pag. 25
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Locul unde s-a întâmplat totul
— Mihai Tudor —

Postdecembrisme

Este cel mai prosper oraș din România, un important 
centru industrial și nod de transport din Europa de Est. Are 
facilități pentru convenții, instituții de învățământ, zone 
culturale, centre comerciale și zone de agrement.

Este foarte murdară capitala, plină de miasme fetide 
de la excrementele și urina animalelor de companie, dar și de 
la bipezii certați cu bunul simț care au prostul obicei să 
invoce, justificat sau nu, lipsa toaletelor publice. Gunoaiele 
care zac pe străzi și în parcuri și coșurile de gunoi pline până 
la refuz, trotuarele pline de zoaie care n-au fost spălate 
niciodată, cerșetorii peticiți și zgomotoși, dintre care și mulți 

Același lucru se poate spune și despre afișajul stradal, 
care în lipsa spațiilor necesare desfășurării activității în 
condiții civilizate, a transformat metropola europeană într-
un iarmaroc colorat și fără gust.

Din capul locului doresc să subliniez că descoperirea 
personală a capitalei se referă în cea mai mare parte la centrul 
ei monumental, elegant și uneori stilat, dar în egală măsură 
haotic, murdar, supra-aglomerat și foarte poluat. 

De asemenea rămâi stupefiat și nu poți să nu te întrebi 
până unde poate coborî lipsa de cultură și de educație, când 
vezi atâtea clădiri pline de semnele mitocăniei și ale 
comportamentului suburban, consecințe ale lipsei de rigoare 
și de autoritate în a stopa fenomenul vandalismului edilitar 
întâlnit de altfel în toată țara, dar care își arată fața 
monstruoasă cu precădere în București.

Nu poți să nu remarci frumusețea răpitoare a multor 
edificii impresionante prin stil și decorații, mă refer la cele 
care au fost reabilitate, dar în același timp rămâi dezolat și 
dezgustat și de numeroasele clădiri aflate în paragină, de cele 
mai multe ori produse ale dezvoltării imobiliare rapace și 
veroase. Clădiri noi, moderne de locuințe sau birouri 
coexistă într-o totală dizarmonie cu altele mai vechi, 
neținându-se cont de nicio lege urbanistică serioasă, afară 
doar de interesele pecuniare fabuloase care pervertesc și 
dezumanizează sufletul unui oraș mândru cândva de 
patrimoniul său elitist și bogat.

Voi menționa totuși că Bucureștiul, cu populația sa 
stabilă de 1883425 de locuitori conform Recensământului 
din anul 2011, însă potrivit datelor neoficiale ea sare de 3 
milioane de locuitori, este unul dintre marile orașe din 
Uniunea Europeană. Prima mențiune a localității datează din 
anul 1459, din timpul celei de-a doua domnii a lui Vlad 
Țepeș, iar în anul 1862 devine capitala Principatelor Unite, 
Țara Românească și Moldova, unite în anul 1859 sub 
sceptrul primului domnitor român, Alexandru Ioan Cuza.

Cu aceasta se încheie succinta prezentare a unui 
furnicar viu, dinamic, complex și interesant, un Babilon 
modern în care totul pare permis, iar legile, normele și 
regulile devin fluide într-o țară unde proiectele comune și 
munca în echipă se căznesc să se urnească, în timp ce 
responsabilitatea individuală se măsoară mai degrabă în 
interesul pentru  „capra vecinului” decât pentru oile din 
propria ogradă.

Când am luat hotărârea de a scrie o 
lucrare despre București, capitala României, 
nu mi-am propus să vorbesc despre aspectele 

sale istorice, geografice, demografice, de transport, 
edilitare, culturale, economice sau etimologice, ci doar să 
trec în revistă opinii, impresii sau sentimente generate de 
„Micul Paris” din perioada Belle Époque. Bucureștiul este și un oraș foarte poluat, printre cele 

mai poluate din Uniunea Europeană. Și nu mă refer aici doar 
la cele aproximativ un milion de mașini care sufocă traficul 
la orele de vârf și pentru care găsirea unui loc de parcare 
devine o aventură riscantă, ci în primul rând la gropile de 
gunoi ilegale aflate la periferie unde se ard deșeuri intrate în 
țară tot ilegal, afaceri foarte bănoase cu implicații politice, 
constituind principala sursă de poluare a unei localități 
tânjind după aerul curat din vechime.

copii, și oamenii care dorm pe străzi și în parcuri, dar și 
bolizii de lux, hainele de firmă extravagante și casele mari, 
trainice și simandicoase pe care nu le găsești prea des în 
străinătate, dau imaginea unui oraș debordând de energie, în 
care nu ai cum să te plictisești și în care viața se trăiește 
trepidant și fără urmă de regret.

Remarc aici ca exemple pozitive transformarea așa-
numitelor „circuri ale foamei” din perioada comunistă, foste 
complexe agroalimentare neterminate, în mall-uri elegante 
și primitoare și centre comerciale moderne cum ar fi Unirea 
Shopping Center, București Mall sau Plaza Romania.

Și poluarea fonică reprezintă o problemă gravă, 
șantierele de construcții numeroase nu respectă normele 
europene în vigoare, traficul infernal în lipsa investițiilor în 
fluidizarea și modernizarea sa este greu de suportat, cetățenii 
fiind supuși la un stres permanent.

Apa caldă, încălzirea, carosabilul defectuos și plin de 
gropi sunt alte probleme ce își așteaptă de ani de zile 
rezolvarea. Dacă în privința apei calde și a încălzirii de vină 
este infrastructura învechită a RADET (Regia Autonomă de 
Stat pentru distribuirea agentului termic), unde nu s-au făcut 
investițiile necesare, carosabilul plin de gropi, în ciuda 
lucrărilor permanente, a se citi aici a altor afaceri consistente 
cu contracte și licitații aranjate pe banii statului, adică a 
contribuabilului, rămâne mereu același.

Cu toate aspectele negative semnalate, metropola este 
un oraș frumos. Cu oameni calzi, deschiși și prietenoși, chiar 
dacă de multe ori indiferenți și mereu grăbiți, insensibili la 
comorile arhitecturale din jur, Bucureștiul, deși nepromovat 
corespunzător, a început să fie căutat și admirat de tot mai 
mulți turiști străini. Pe lângă clișeele binecunoscute – 
mâncarea gustoasă, femeile frumoase, cluburile din Centrul 
Vechi renumite pentru distracție, prostituția și drogurile 
ieftine – orașul atrage și încântă prin aerul său boem, 
atmosfera relaxantă și de libertate totală, ca să nu spun 
libertinaj prost înțeles, viața culturală plină de oferte 
tentante, un grad sporit de siguranță și o rată a criminalității 
destul de scăzută care îl mențin printre cele mai sigure 
capitale europene. 

Nici parcurile nu arată prea bine, și mă refer aici la 
grădina publică Cișmigiu aflată într-o stare deplorabilă, 
având nevoie urgentă de toaletarea arborilor și reamenajarea 
aleilor și a spațiilor verzi. Este rușinos ca un astfel de parc 
situat în centru vis-a-vis de Primărie să arate astfel. O 
emblemă a locului, clasat pe lista monumentelor istorice și 
amenajat în genul parcurilor engleze, istoria sa se naște în 
anul 1847, când domnitorul Gheorghe Bibescu a chemat 
grădinarul peisagist german Wilhelm Mayer, fost director al 
Grădinilor Imperiale din Viena, și l-a însărcinat să sece balta 
existentă acolo și să transforme terenul într-o grădină. 
Tradiția trebuie să meargă mai departe!

Continuare în pag. 25
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Porția de energie

Sistemele energetice suferă în toată lumea
— Ioan Corneliu Dinu —

O furtună serioasă s-a abătut peste 
sistemul energetic al fiecărei țări din noianul 

țărilor care suferă urmare acestei furtuni, o situație care este 
percepută de jumătate din planeta noastră. Definiția 
metaforică are la bază: evenimentele extreme, guvernarea 
discontinuă, lipsa modernizărilor rețelelor electrice de 
transport vizavi de penetrarea mereu în creștere a energiei 
regenerabile etc. Sunt doar câteva din posibilele explicații 
ale acestei furtuni, toate conducând, din păcate, la 
neîncredere în lumea digitală, lume căreia i s-a acordat și i se 
va acorda în continuare foarte multă seriozitate. Anumite 
calcule, bine structurate, ar demonstra un probabil risc 
pentru circa un miliard de persoane care vor trebui să înceapă 
să se obișnuiască cu momentele/perioadele mai dese de 
Blackaut, chiar prelungite! Cauzele trebuie căutate, atât în 
situația prezentată mai sus, cât și în pornirea, mai mult ca 
sigură, a retragerii din circuit, după închidere, a centralelor 
alimentate din surse fosile, surse în scădere evidentă. Că țări 
interesate în aceste procese vor fi din Asia (Pakistan, 
Myanmar, India etc.) zone unde trăiesc mai bine de un 
miliard de persoane, dar și din Europa pe baza hidro, nuclear 
în Franța, încă cu stocaje de gaz insuficiente etc. Se va vedea 
necesarul de energie, incluzând America, în timpul verii 
gândindu-ne la aparatele de aer condiționat. Oricum, până 
acum se întrezărește un viitor complex al prețurilor energiei 
în Europa, chiar un viitor tulbure. Se poate da exemplul 
prețurilor electricității prin contracte până la sfârșitul anului 
2022, dar și al acelora pentru anul 2023, prețuri care au fost 
crescute cu până la 40%, bani care se vor descărca în 
facturile finale ale consumatorului. Deja Germania a semnat 
contracte pentru curent electric pentru acești 2 ani cu 222 
euro/MWh. Cifra sperie comparând-o cu 207euro/MWh 
plătita în luna decembrie 2021 față de numai 83 euro/MWh 

în anul 2008. Exemplele comparative pot continua, dar nu 
ajută. Totodată prețurile curentului electric vor continua să 
crească concurând cu mărirea prețurilor la gaze, la cărbune 
împreună cu reducerea producerii nucleare cu 30% în 
Franța. Pentru verificare, 17 din 56 de centrale nucleare din 
Franța sunt deja închise. Este foarte clar că riscurile sunt 
evidente în marea majoritate a economiei mondiale în SUA 
riscurile de Blackout sunt amplificate de evenimentele 
atmosferice extreme întâmplate în perioada dintre anii 2002 
și 2021 aducând pierderi, în medie, de un miliard de dolari 
pentru fiecare eveniment din această perioadă. Sistemul 
electric american a demonstrat unele incompatibilități în 
ceea ce semnifică energia regenerabilă în ultimii 6 ani 
numărul de momente Blackout au fost duble față de 6 ani 
precedenți. Guvernarea fragmentată poate fi o explicație 
pentru falimentul sistemului electric SUA, o spun 
specialiștii, cauzat de multiplicitatea deciziilor pe fondul 
lipsei „comandantului unic”. Diversele regiuni, diversele 
monopoluri etc. promovau decizii care nu se puteau pune în 
operă în întreg teritoriul American, infrastructura electrică 
neputând fi construită fără a se ține cont de varietatea 
structural-geografică și nu numai a regiunilor din SUA. Este 
evident că siguranța furniturilor electrice și centrale, în 
modul simplu, se vor susține în maniera digitală. Această 
modalitate modernă și cantitativă se va desfășura avându-se 
permanent în vedere calitatea energiei electrice. Cu toate 
acestea trebuie să ne așteptăm la o creștere a numărului 
momentelor nedorite de Blackout. Paralel va crește cu 20% 
consumul de energie electrică pentru a fi susținut în 
continuare procesul de decarbonizare din ce în ce mai 
exigent prin continuarea investițiilor în infrastructura 
electrică mondială pentru a face față ulterior penetrației 
energiei obținută din surse regenerabile.

Un alt exemplu remarcabil este deschiderea în anul 
2015 într-o fostă bancă a librăriei Cărturești Carusel de pe 
strada Lipscani din Centrul Vechi. Fostă proprietate 
începând cu anul 1903 a celebrei familii de bancheri 
Chrissoveloni, după anul 1990 imobilul a fost reabilitat de 
proprietarul actual, domnul Jean Chrissoveloni, devenind o 
atracție deosebită atât pentru turiști cât și pentru localnici. 
Edificiul impresionează prin dimensiunile generoase și mai 
ales prin amenajarea fidelă modelului inițial.

Așadar în capitală întâlnești totul și de toate, sublimul 
și abjecția merg la pas alături de geniul nemuritor și prostia 
însângerată. Orașul este fascinant și ridicol totodată și îmbie 
la revederi și revizitări. Este locul unde s-a întâmplat totul și 
unde istoria este rescrisă zi de zi. Este Bucureștiul lui 
Bălcescu, Iulia Hașdeu, Martha Bibescu, Coandă, 
Călinescu, Arghezi, Neagu Djuvara și Mircea Cărtărescu. 
Este al nostru și va rămâne al nostru atâta timp cât există 
România și românii. Avem datoria să-i perpetuăm trecutul și 
să-i asigurăm viitorul. Și să-l lăsăm chezășie urmașilor 
noștri!

Bibliografie:
- Enciclopedia Wikipedia
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Locul unde... Un volum...

consonează unor asemenea idei, așezându-le într-o succesiune 
logică, aptă să genereze conotații amelioratorii. Și aici 
amplitudinea poetică rămâne prioritară, sugestiile ca și stările de 
spirit făcându-și loc și așezându-se ca un obstacol în calea 
uitării: „Popasul meu terestru aproape s-a-ncheiat,/Mă cheamă 
cel cu spini încoronat”. (Sfârșit de capitol); „Vin nori stingheri, 
din depărtări celeste - / Cuvintele ce-au mai rămas pe creste”. 
(Din depărtări). Și, totuși, soluția neuitării îi este la îndemână 
devenind credibilă: „Să nu mă uiți, cuvântule! /Prin carte/ 
Suntem legați și dincolo de moarte”. ( Legături)

Luciditatea și raționalitatea, bine cumpănite, guvernează 
întreaga alcătuire a cărții. Insomniile  invocate și des repetate  
ale maestrului au dat roade. Ideile, venite noaptea, tronează 
acum, după șlefuirea diurnă, pe frontispiciul alcătuirilor 
prozodice, care nu obosesc să-și dezvăluie farmecul și 
credibilitatea. 

Un suport consistent îl reprezintă și ilustrația grafică 
expresivă și ușor ironică, adesea caricaturală (Autor: Aurel 
Ștefan Alexandrescu ALEX; autorul copertei – Julian Radu). 

Pe scurt, Pepite-Distihuri alese este o carte de sărbătoare, 
care poate fi răsfoită în fiecare zi și de oricine. Oricând se 
găsește aici o soluție sau un motiv de admirație. Să-i zicem bun 
revenit autorului. Și să ne exprimăm încrederea că, la întâlnirea 
cu viața, uneori  sensurile poetice  se pot interfera și rezona 
perfect.
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– Adrian SIMEANU –

Doi eroi de la Nucșoara

*Povestea Elisabetei Rizea din Nucșoara urmată de mărturia lui 
Cornel Drăgoi, Ed. HUMANITAS, 2019

În relatările lor, cei doi nucșoreni lăsat-au, la timp, 
mărturisiri grele, cutremurătoare. Iadu` bolșevic din 
Carpați înfierând apăsat. Și mulțămire dând Celui de Sus 
c-au scăpat. Irina Nicolau și Theodor Nițu stând cu dânșii 
de vorbă postdecembrist, inspirat. Apoi transcriind într-o 
carte binevenită cuvânt cu cuvânt ce-au înregistrat. Un 
op* valoros nu doar ca mărturisire. Ci și prin savoarea din 
abundență mustind. Izvorâtă din exprimarea frustă, din 
neam, a țăranului autohton. Nealterată nicicum. Dar atât 
de expresivă și convingătoare încât parcă vezi acum 
oameni, locuri și întâmplări de atunci. Poveștile eroilor 
noștri pline-s de durere, firesc. Deopotrivă de farmec 
neîndoios. Istorie trăită și mărturisită reprezentând 
evident. Însoțite la fix de faină prefață. Gabi Liiceanu, 
semnatar potrivit. Care susține îndreptățit că astfel de 
victime fără „de răscumpărările universalei justiții 
omenești, au dreptul la ascultarea noastră”. Măcar atâtica, 
deoarece „răul acesta care a schimonosit fața popoarelor 
nu poate trece peste noi ca o simplă boare”. De aceea 
parcursei și eu, curios, uimit, copleșit amintirile puse pe 
foaie, mai ales că în casa bătrânei Elisabeta am poposit în 
câteva rânduri. Vădit norocos și, realmente, cu trainic 
folos. Mersi, HUMANITAS!

Elisabeta Rizea și Cornel Drăgoi. Dintre 
atâția alții, zona bogată fiind în anticomuniști 
declarați. După venirea nenorocită a staliniștilor 
ruși, cotropitori sub pretextul eliberării de 
hitleriști. Și-nființarea Securității câinoase, ce a 
umplut țara de arestări. Și deținuți politic fără 
motiv. Cei mai sus pomeniți, doi dintre ei, niște ani. 
Cutreierând la comandă prin temnițe rele. Ori prin lagăre 
de muncă și domiciliu obligatoriu. Nedreptăți, chinuri și 
umilințe din plin suferind. Tortură, dureri, suferințe. 
Zdrobiri de trup și de suflet, duium. De la Marin, 
Zamfirescu, Tănase, Cârnu și Maromet, de exemplu. 
Călăi ai unor nevinovați, plătiți din belșug și nemeritat 
pentru ticăloșia manifestată. Bipede atee, nemiloase cu 
ceilalți. Canalii cu fapte de neuitat, neiertat, permanent de 
condamnat...

Dostoievski, Noica, Harari, Cioran, Steinhardt, 
Dragomir, Nietzsche, Lorenz, Freud sunt numai câțiva dintre 
cei povestiți cu convingere, obiectivitate și farmec în tomul* 
acesta. Teoriile lor ne sunt tălmăcite clar și-n vrednice dovezi 
ni se-nfățișează. Ale trecutului lumii mereu zbuciumat. Ș-ale 
prezentului său tot mai dezlânat, derutat, înfierbântat. Cerând 
neapărat un alt viitor. Prefigurat întemeiat. „Așteptând o altă 
omenire” nefiind doar figură de stil. Nici vreo speculație strict 
futurologică. Este o dorință nu fără de sens. Pentru individ și 
societate. Iluzie, ideal, utopie? Nu m-aș hazarda să răspund. Ci 
să mă întreb ca și autoruʼ. Provocator în ipoteză, artizan atent 
în a-nfățișa-o...

*Gabriel Liiceanu, Așteptând o altă omenire, Ed. HUMANITAS, 2018

Cert e, totuși, un lucru: de-o schimbare-i nevoie intens. 
Cel puțin pe plai românesc omuʼ nou adevărat este necesar. O 
spui argumentat, Gabriel. Justificat, adecvat și cu har. Pe mulți 
ne-ai convins. Om trăi și om vedea ce s-o întâmpla...

Așteptare liiceană

Cu-ntrebări nenumărate. Nu degeaba 
enunțate. Firești la un reflexiv. Care cugetă, 
probabil, și-n somn. Pertinente și cu rost. Fincă-l 
ajută-n eșafodaj. Vrând a le răspunde, țese idei. 
Emite considerații. Dă exemple utile. Invocă 
gânditori și-i citează la fix. Chibzuit și potrivit. 

Ca „să înțelegem ce trăim”. Și ce pătimim pe parcursuʼ vieții. 
Altfel spus, opu-i rezumat în tableta de față, „un îndreptar al 
bunului muritor” se arată. Căci tratează, cu pricepere și 
precauție, „despre noi, oamenii, așa cum suntem 
deocamdată”. Din perspectivă istorică, etică, politică. Și nu în 
ultimuʼ rând, culturală. Filosofia, psihologia, logica 
impecabilă se unesc profitabil, respectabil într-un efort 
eseistic demn de remarcat. Pe foaie-așternut erudit și deloc 
bombastic, neinteligibil, prețios ori plicticos. Ci deplin 
armonios, întrutotuʼ riguros, fascinant și curajos. Liiceanu 
vădindu-se iară un condei de top. Adânc la gând și ager la 
slovă. Cu măsură-n scriitură. Cu eleganță, culoare, iscusință, 
savoare. Stilu-i denotând știință, documentare, evaluare și 
exactă prelucrare în dorința justificată de a transmite mesaje 
de neocolit. Îl preocupă reflecția mult, daʼ nu la voia-
ntâmplării. Este un moralist inspirat al vremii de-acum, în 
amestec nimerit c-un literat atractiv. Produsuʼ final, unul 
izbutit...

Regina Maria, în vorbe și cânt
Altfel spus, omagiată binevenit, în această lună, la 

Filarmonica Pitești. Și, cred eu, nu întâmplător, în contextuʼ 
războinic răsăritean al momentului. Asociația „Diplomație și 
Identitate Europeană” stă la baza proiectului demn de 
semnalat, apreciat, consemnat cuvenit. Pentru că notațiile 
inegalabilei suverane din veacuʼ anterior au nu doar 
importanță istorică incontestabilă. Ci și un substrat 
premonitoriu, pe care-l confirmă timpuʼ, din nefericire. Țara 
asta a avut și ea un trecut, cenzurat parșiv de comuniști, da` 
ieșit la lumină încet, încet, folositor...

Ei bine, actrița Roxana Lupu, născută Gârleanu (rudă, 
oare, cu scriitoruʼ de odinioară?), a dezvăluit chibzuit din 
gândurile soției monarhului Ferdinand I al României. 
Așternute pe foi de jurnale cu sinceritate, obiectivitate și stil, 
într-o epocă nu tocmai ușoară pentru-a noastră țară. De altfel, 
Roxana a interpretat și roluʼ celei omagiate, într-un film 
realmente de interes. Și de succes neîndoios. Interpreta s-a 
dovedit deplin convingătoare cinematografic. Iară la Pitești 

Aș mai spune înainte de final că Nicholas se arătă un 
vocalist sigur pe el. Fără șovăire și cu echilibru deplin. Clar 
experimentat. Daniel, la rându-i, o certă surpriză. Aprig 
mânuitor de arcuș, virtuoz, subtil. Un recital, concert cu 
orchestranții instituției gazdă n-ar strica. Însă nu cu orice 
dirijor...

Apreciez asemenea acțiuni culturale, utile vădit. Cu 
regretuʼ că nu sunt mai dese. Avem datoria să cunoaștem ce-a 
fost și să păstrăm cu grijă. Ca ieri să nu pice-n uitarea 
periculoasă a unui azi nefast și distrugător. Greșesc în idee?

și nu doar, o cetitoare cum nu se poate mai potrivită pe 
subiect. I se cuvin, de aceea, strașnice mulțumiri pentru efort.

Mai cu seamă că, pe scenă fu însoțită de câțiva muzicieni 
ai momentului. Baritonul actor Nicholas Lupu (soțul), 
violonistuʼ constănțean Daniel Mihai. La pian, 
acompaniatori, Anta Gavriloae Barbu și Alex Penescu. Care, 
laolaltă, dădură glas unor cântări adecvate. Semnate celebru: 
Chopin, Schubert, Enescu, Porumbescu, Constantinescu, ca 
să-i amintesc numai pe câțiva. N-a lipsit, firesc, Imnul Regal.
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Ploești, 29 mai 1916

Căsătoria lui Ioan G. Ionescu-Quintus cu Marioara A. Naumescu
I – Declarațiunea de căsătorie

.

— Alexandru H. Popa —

Fila a treia din dosarul de căsătorie al lui Ioan Ionescu-
Quintus cu Marioara A. Naumescu este tot un formular tip: 
„Extract de pe actul de publicațiune de căsătorie”. Acest act 
reproduce conținutul „Declarațiunii de căsătorie” și-l are 
menționat ca ofițer al stării civile pe Ioan G. Bureția.

După cum am arătat în lucrarea [2], Ion Ionescu-Quintus a 
fost ales pentru prima oară deputat în anul 1907. În seara zilei de 
28 mai 1908 în grădina Sinaia situată pe strada București ([10], 
pag. 14), a avut loc un banchet la care au participat 200 de 
persoane (între care și proaspătul deputat I. G. Duca) pentru a 
marca un an de la alegerea lui Ion Ionescu-Quintus ca deputat. 

Despre Ion Ionescu-Quintus am scris în episoadele III și IV 
ale serialului din revista „Atitudini” Dumitru (Demetru) 
Karnabatt (1877-1949) la Ploiești [1,2]. Ioan G. Ionescu a fost 
al cincilea copil al negustorului, bancherului și omului politic 
Ghiță Ionescu și al Anei G. Ionescu născută Ioan. Și-a adăugat 
pseudonimul Quintus în anul 1896 când a semnat primul său 
volum de epigrame Ion Ionescu-Quintus [3,4]. Totuși în ziua de 
31 ianuarie 1904, la căsătoria lui Ioan A. Basarabescu cu 
Ecaterina T. Dinescu, la care a fost martor al mirelui a semnat Ion 
Ionescu fără a menționa și pseudonimul [5]. Cu toate că în actul 
de naștere este trecut prenumele Ioan, majoritatea articolelor și 
cărților le semna cu prenumele Ion (Ion Ionescu-Quintus).

Menționăm că spre deosebire de 
dosarul căsătoriei lui Radu D. Rosetti 
cu Marioara A. Naumescu, în acest caz 
în dosar nu sunt incluse: extrase cu 
actele de deces ale părinților mirilor, 
consimțământul părinților pentru 
căsătorie, iar în loc de patru martori, au 
fost necesari doar doi martori.

Din analiza informațiilor cuprinse în declarația de căsătorie 
a mirelui consemnăm: era divorțat, se mutase la domiciliul 
viitoarei soții unde locuia și viitoarea soacră, avea 40 de ani 
împliniți (născut în Ploiești în ziua de 16 iulie 1875), tatăl său 
Ghiță Ionescu era decedat, iar mama sa Ana G. Ionescu, născută 
Ioan, locuia în București pe strada Polonă nr. 21; Din datele 
furnizate de mireasă rezultă că era: „văduvă prin divorț”, avea 33 
de ani împliniți (născută în Ploiești în ziua de 9 mai 1883), tatăl ei 
Anastase Naumescu era decedat, și locuia împreună cu mama sa 
Ioana Naumescu pe strada Rudului nr. 5.

Joi 18 mai 1916, Ioan Ionescu-
Quintus și Mariora A. Naumescu 
depun la „Oficiul stării civile de la 
P r i m ă r i a  O r a ș u l u i  P l o e ș t i ” ,  
„Declarațiunea de căsătorie” 
înregistrată cu nr. 1527/Dos. 201, 
(vezi fig. 1) [6].

Pe spatele formularului tip al declarației de căsătorie este 
tipărit formularul tip al „Certificatului că nu s'a ivit oposiție la 
căsătorie”, întocmit în data de 29 mai 1916 (când a avut loc 
căsătoria civilă), prin care se confirmă că: în timpul de la data de 
18 mai 1916 (când s-a depus declarația de căsătorie) și 29 mai 
1916 „au stat afișate în ușa casei comunale, extractul de 
publicațiune a căsătoriei proiectate” și „nu s'a ivit oposiție la 
această căsătorie”.

 Din cartea „Călăuza orașului Ploiești”, tipărită în anul 1914 
de Dem. Gh. Carapancea, am aflat că Ioan Bureția era atunci 
consilier municipal, locuia pe strada Gloriei la nr. 9, era avocat, 
licențiat al Universității din București și s-a înscris în Baroul din 
Municipiul Ploiești în anul 1901 ([8], pag. 39, 40 și 92). Strada 
Gloriei poartă din 27 III 1941 numele de Ion Luca Caragiale ([9], 
pag. 45).

Strada Democrației, între anii 1902 și 
1938 s-a numit Calea sau Strada 
București ([9], pag. 33). Tot din cartea 
lui Carapancea constatăm că în anul 
1914, Ion Ionescu-Quintus era deputat 
al județului Prahova în colegiul II și 
locuia la hotelul Victoria din Ploiești 
([8], pag. 20) (vezi fig.2). Curios este 
că în secțiunea hoteluri a cărții lui 
Carapancea nu apare hotelul Victoria, 
în schimb în lucrarea [10], tipărită în 
anul 1905, este menționat un hotel 
Victoria situat pe strada Unirii ([10], pag. 13).

 Credem că este interesant să prezentăm numele și 
adresesele deputaților și senatorilor din acea perioadă. Deputați: 
Colegiul I: Bucur Spirescu (str. Mihai Bravul no. 4), Luca 
Elefterescu (str. Ghiță Ionescu no.2); Colegiul II: Doctor G. 
Cosma (str. Târgșor no. 29), Gogu Zamfirescu (str. Stănică Marin 
no. 6), Nicolae Iorga (Vălenii de Munte), I. Ionescu-Quintus 
prezentat mai sus; Colegiul III: Gh. Becescu-Silvan (str. Ferari 
no. 2) și Dem. I. Nicolaescu (str.Libertăței no. 21); Senatori: 
Colegiul I: D. Dumitrescu (decanul baroului avocaților, str. 
Câmpinei no. 27), Gogu Negulescu (str. Carmen Silva no.6); 
Colegiul II: Sc. Sc. Orăscu (Bulevardul Independenței no. 15) și 
Gh. Dobrescu (str. Legumelor no. 17).

În ceea ce privește administrația comunală, în lucrarea [8] 
sunt menționați: Primar George Ionescu (fratele mai mare al lui 
Ion Ionescu-Quintus), Prim ajutor de primar: avocatul Petre Cinta 
și Ajutor de Primar: profesorul Aurelian Moșoiu de la Liceul 
„Sfinții Petru și Pavel” din Ploiești. În lucrarea [7] sunt 
menționați primarii din Municipiul Ploiești între i-am identificat 
pe Ghiță Ionescu (tatăl lui Ion Ionescu-Quintus), Gheorghe G. 
Ionescu (fratele mai mare a lui Ion Ionescu-Quintus care în 1916 
era primar), precum și Ion Ionescu-Quintus primar în perioada 
decembrie1918 – noiembrie 1919.

În partea a doua a articolului vom prezenta restul 
documentației din dosarul căsătoriei lui Ioan Ionescu-Quintus cu 
Marioara A. Naumescu.
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Motto: „Aforism? Gând înrămat în 
foșnet de oglinzi”

Aforistul nostru și-a definit, prin 
cartea da față, cu elocventă vocație, stilul  
parafrazării cu adâncime morală a 
sensurilor și rosturilor vieții omenești. 
Tematica curge meandric și sugestivă. O 
schițăm selectiv: 

Nicolae Petrescu-Redi, profesor 
de Istorie și poet cu o carieră lirică mult 
înainte de ultimul an proletcultist, 1989, 
a surprins și impresionat critica de gen de 
la noi și a altor culturi de pe mapamond – 
Franța, Spania, Italia, Serbia –  cu 
efervescenta lui carte denumită 
LACRIMI CU PERISCOP! Strunind 
slova și versul la „Școala” care a fost 
vreme de două decenii Grupul De La 
Ploiești, fondată și cârmuită de Victor 
Sterom, Nicolae Petrescu-Redi – 
membru al Uniunii Scriitorilor din 
România și membru de onoare al Uniunii 
Scriitorilor din Republica Moldova, 
Corresponding Members – American 
Romanian Academy of Arts and 
Sciences, Honorary member of Naji 
Naaman for culture (Liban) – s-a 
consacrat literaturii cu traiectorie 
lingvistică scurtă. Îl confirmă ca aforist 
original câteva condeie, precum 
francezul Jean-Paul Gavard-Perret: „În 
Nicolae Petrescu-Redi nu sălășluiește, 
precum în Cioran, o radicalitate care 
uneori caricaturiza. „Moștenitorul” său e 
mai suplu, iar gândirea sa rămâne mai 
mult critică decât existențialistă. Prin 
concizia sa, aforismul autorului permite 
luminii să se ridice într-un volum 
condensat în care înoată cuvintele”, pe 
altă tonalitate critică, scriitoarea chiliană 
Pamela Arriagada: „Cuvinte ca niște 
vârtejuri , care te duc în cel mai profund 
întuneric și aceleași cuvinte  sunt cele 
care apoi te înalță  spre locul cel mai înalt  
și mai strălucitor al luminii. Și care te 
face să dorești să afli cât mai mult când 
deja cunoști deznodământul”.

Adevăr, cu sarcasm: „Sub 
pretextul că seamănă adevărul,, unii îl 
îngroapă”! Alcool, cu înțelepciune: 
„Lasă vinul să te încălzească, nu să te 
fiarbă”!  Baladă, filiație sentimental-
istorică: „În lacrima Anei zidite,, 
zâmbetul Anei ziditoare”!  Bani, cum se 
întâmplă – s.o.s.! – în zilele noastre: 
„Banii-gârlă se pot transforma în 
mlaștină”! Bătrânețe, așijderea: „Grijile 
nu se sperie dacă le ameninți cu toiagul”. 
Boală, exact și irevocabil: „Moartea este 
vânător, boala este gonaci”! Carte, ideal, 
așa cum ar fi de bun augur, dar cine ar 
vrea viceversa?  : „Degetul cu care 
răsfoiești o carte bună nu mai poate apăsa 

UN AFORIST CU… PERISCOP
— Serghie Bucur —

pe trăgaci”! Conducător, după cum 
petrecurăm în ‵89: „Tronul nu are centură 
de siguranță”!  Cruzime, fără să mai 
privim la televizor, după 24 februarie 
abia trecut: „Dacă sângele apă nu se 
face,, de unde atâta sete de sânge?” 
Democrație: „Democrația nu se 
adâncește săpând”. Dezbinare – cam 
cum „stăm” cu toții azi: „Dictatorul 
acoperă zidurile care ne despart cu 
lozinci de unitate”. Demnitate – după ‵90, 
ștearsă, se știe de către cine și cum, din 
educație și comportament: „Pe urmele 
strămoșilor nu poți merge în genunchi”. 
Erou – entitate  concretă, televizată, 
poves t i tă ,  vers i f ica tă ,  u i ta tă  /  
comemorată: „Cei mulți devin eroi în 
războaie de apărare; cei puțini în 
apărarea de războaie”. Femeie, Femeia – 
„motorul” omenirii: „Inima femeii e și 
pasăre răpitoare și cuib”. Frumusețe, cel 
ma i  s cu r t  ano t imp  b io log ic  :  
„Frumusețea” Icoană agățată de cuiul 
clipei”!  Infidelitate – la ordinea zilei: 
„Copilul se agață de  fusta mamei; tatăl 
său – și de alte fuste”. Ispită: „Ochii Evei 
sclipesc ca solzii șarpelui biblic” Iubire, 
eterna poveste: „Femeia e ca apa. Nu poți 
să pescuiești dacă nu o tulburi”. Libertate 
– de trei decenii încoace, fiecare ce vrea 
face: „Profitând de vântul libertății, 
buruiana își împrăștie sămânța”. 
Literatură, de la Dosoftei cetire: „Poetul 
nu-i cu picioarele pe pământ, dar ce urme 
lasă!” Zbor: „Aripile nu se leagănă 
pentru a chema somnul”! / Voință. Voința 

de a fi Om întreg: „Citește! Lampa te 
afumă dacă nu o aprinzi”! Vis: / 
„Degeaba te legi de vis dacă ești rupt de 
realitate”! Veleitar – specie prohibită 
după 1990:  „Spre deosebire de regele 
Midas, ce atinge veleitarul se preschimbă 
în aur fals”! Umbra, ca mărime socială și 
intelectuală: „Sunt pitici cu umbră de 
uriaș și uriași cu umbră de pitici”! / 
„Lumina te conduce, umbra se dă drept 
călăuză” – parcă adagiul pe care îl 
proiectează cartea poetului Nicolae 
Petrescu-Redi.  „Periscopul” lui  
sondează „interioarele” faptelor, 
gândurilor și răsu‵-plâns‵-ului oamenilor, 
inversând corpul și privirea grație 
prismelor care structurează sistemul 
lenticular. Dacă aceste „adâncuri” au 
forma mineral-poetică a lacrimilor, tâlcul 
atinge performanțe etice remarcabile. 
Aforistul lasă periscopul când în hăuri, 
când în stratosfera umană. Citez alte 
miraculoase „Lacrimi” care „picură” 
prin lentila periscopului, reflectând 
asupra Baladei învățate în școală și pusă 
în volute sonore de țărani odinioară: 
„Prevenindu-l pe ciobănaș, mioara proba 
că nu are spirit  de turmă”! Scriind și 
adunând „Lacrimi cu periscop”, Nicolae 
Petrescu-Redi înfrumusețează genul 
aforistic românesc, inoculându-i 
puritatea precum ne-o decriptează el 
însuși în acest cuprinzător panseu: 
„Picurând mir pe fruntea cuvântului, 
sfințești ecoul”!
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