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Capitala României, aşezată pe Dâmboviţa, în poziţia cea mai defavorabilă unui 
mare oraş, iarna, vânturile de stepă curg necontenit peste ei; vara, praful îi 

întunecă perspectiva, norii grei de pulbere alternând cu un noroi necunoscut altor 
capitale.

Curăţenia oraşului se face întodeauna pe sfert, din pricina lipsei de apă şi a 
unei canalizări insuficiente pentru întinderea exagerată a oraşului, compus 

în imensă majoritate din proprietăţi fără etaj, împestriţate de grădini surâzătoare, 
care atunci când oraşul va putea să se bucure de toate efectele lucrărilor municipale 
trebuincioase, întreprinse pe scară întinsă, vor face din Bucureşti un oraş de vilegiatură.

Străzile principale erau surprinzător de înguste pentru un musafir sosit dintr‑alte 
ţări. Calea Victoriei, care‑i Corso al capitalei, suporta o circulaţie penibilă de 

trăsuri şi pietoni şi, într‑unele puncte, trotuarele se îngustau într‑atât încât trecerea 
alături a două persoane aducea aminte de fabula celor două capre întâlnite pe o punte şi 

neştiind căreia i se cuvine să treacă întâi.

Organizaţia strict politică şi guvernamentală a comunei în România a contribuit, poate 
chiar mai mult decât condiţiile geografice, la permanentizarea relelor de care suferea 

oraşul. Funcţia de primar era într‑adevăr supusă schimbărilor dese la putere şi nu le lăsa titularilor răgazul conceperii unui plan de lucru şi a 
continuităţii lui. Totul era hotărât parţial şi fracţionar de către caracterul de provizorat al vieţii comunale. Dar primarii treceau şi oraşul rămânea 
dezorganizat.

Observaţii în acelaş spirit se mai pot face şi azi asupra circulaţiei oraşului imperfect disciplinat. Pietonul, care în genere merge fără 
socoteală, avea adesea ori spectacolul ciudat al unei trăsuri sau maşini, care întoarce foarte lent şi nesupărată, în mijlocul străzii, oprind 

circulaţia miilor de vehicule, pentru că o doamnă gentilă se coboară exact în faţa unui magazin cu bomboane. Este adevărat că pentru a se 
bucura de aspectul plăcut al unei persoane cochete, care se da jos din trăsură încălţată fin, bucureşteanul, colecţionar galant de imagini, sacrifică 
reverenţios la fiecare vitrină zece minute, din graba lui, pe jos sau în trăsură.

După tabelele minuţioase ale higienei europene, oraşul Bucureşti ar fi putut, pînă mai acum vreo cincisprezece ani, să fie plasat în fruntea 
localităţilor insalubre. Dar un fapt trebuie să puie higiena pe gânduri. Nicăieri femeile nu sunt mai frumoase, decolteul mai gustos şi 

culorile unui corsaj mai transparente. Ceea ce izbeşte pe vizitatorul străin este că această frumuseţe, care‑i lucrul cel mai comun în Bucureşti, 
se arată cu atât mai deplină, cu cât te depărtezi 
de « centru ». Mahalalele urâte ale periferiei 
sunt nişte grădini în care înfloreşte splendid 
o rasă de fete şi femei uimitoare, de un brun 
brumăriu, aşternut pe frăgezimea delicat 
palidă a cărnii.

De altfel trebuie să o spunem, 
cu plăcere, frumuseţea e o 

particularitate, care şi în ce priveşte 
bărbaţii dă exemplare în toate privinţele 
izbutite. Apoi, dacă trebuie să fim sinceri 
pînă la urmă, nu este greu ca observatorul 
să înţeleagă de ce li se reproşează 
bucureştenilor prea mult lux şi oarecare 
libertinaj, necunoscut popoarelor cu femei 
greoaie, cu gleznele groase, fără stil, şi cu 
bărbaţi fără temperament.

Mai înnainte de a lăsa condeiul să 
circule pe paginile următoare, 

trebuie să mai notăm că o generozitate şi o 
familiaritate uşor de încercat caracterizează 
pe români, şi ele se exprimă cu atât mai viu 
cu cât musafirul vine mai de departe. În 
sfârşit, elogiul meritat şi suprem, românul 
nu cunoaşte ura faţă de străini, după cum 
nu prea cunoaşte, ar afirma moralistul 
deziluzionat, nici teama prea vizibilă de cele 
sfinte.

Tudor Arghezi
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„Literatorul este astăzi o adevărată 
şcoală din sânul căreia au ieşit la lumină 
tineri cu al căror talent ne putem mândri 
şi noi şi ţara. (...) Astfel revista literară din 
capitală devine o republică ce nu va 
avea alt cenzor decât controlul stilului.”

Al. Macedonski
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Scrieţi, băieţi
numai scrieţi!

pentru că responsabilitatea 

asupra textelor aparţine, 

în exclusivitate, autorilor.

Asumaţi‑vi‑o cu mândrie!

Literatorul

Lucru mare, abreviaţiunea!
Dacă ne gândim bine, de ea depinde aspectul 

dicţionarului cu citate ilustrative, ba chiar şi aspectul 
oraşului, pentru că de multe ori numele de firme sunt 
abreviate stângaci şi ininteligibil.

Dar nu, domnul Pruteanu a răposat şi ca el vor păţi 
toţi conservatorii, toţi S. Napoilă, (oare de la ce vine S.? 
sunt mai multe personaje importante în Academie care 
au această iniţială, dar poate că vine de la Secu...) adică 
vor fi cândva uitaţi şi nimeni nu le va da dreptate în 
posterioritate.

Dacă e să fac cultivare a limbii... ce o fi aia nu pot 
pricepe, o fi arta de a face oamenii inculţi să se exprime 
ca şi cum ar fi oameni culţi? Şi la ce ar servi asta? La 
inducerea în eroare greşită a angajatorilor, dacă inculţii 
sunt şomeri şi vor posturi de oameni culţi?

Dacă totuşi aş recomada nişte reguli pentru 
abreviaţiune, ele ar fi de natură pragmatică, adică exact 
ce spuneam, la ce serveşte, cât de bine îşi îmdeplineşte 
scopul pentru care a fost creată, nicidecum dacă e în 
engleză sau în limbi romanice sau e neaoşă.

Numele abreviat al firmei ar trebui să aibă alăturat 
numele neabreviat, scris mai mic, sub siglă, pentru ca 
persoanele pe care le interesează să îl poată citi. Şi cam 
atât. De pildă, ADTECH nu sună prea bine, nu? Dacă 
însă scrie dedesubt în clar: Advanced Technology, o să ne 
descurcăm cu asta, deşi nu e în limba română, vom şti că 
se ocupă cu tehnologie.

Dacă numele firmei e urât, prost abreviat, nu 
trebuie să ne obosim să‑l criticăm, nu aveţi grijă, firma 
o să dea faliment în curând, pentru că, desigur, are şi 
alte carenţe manageriale, nu o fi asta singura, calitatea 
serviciilor oferite nu o fi fiind chiar de top, şi, stând prost 
cu publicitatea, va sta prost şi cu clientela. 

De ce numele firmelor renumite sună atât de bine? 
Pe de o parte, pentru ca au fost atente la toate detaliile, şi 
la calitatea serviciilor, şi la brand, pe de altă parte, pentru 
că ne‑am obişnuit cu ele, nu mai avem nevoie de scrierea 
în clar ca să ştim cu ce se ocupă PEPSI ori FORD.

Ar mai fi o regulă, aceea ca numele firmei să conţină 
simboluri consacrate pentru domeniul ei de activitate, o 
văcuţă dacă e o firmă de lactate, de pildă, şi reciproc, să 
nu conţină simboluri consacrate pentru cu totul altceva 
decât ceea ce vinde, cu toate că în plin centru, la km. 0, 
o firmă cât un bloc de 4 etaje se numeşte STRADIVARIUS 
şi nu vinde instrumente muzicale, ci haine! A, nu ne 
deranjează că nu se mai vede faţada clădirii, oricum era 
urâtă, ce să‑i faci, dacă arhitecţii şi designerii de talent au 
plecat în alte ţări care plătesc arta mai consistent? Poi, o 
ţară care nu îşi apreciază cum se cuvine valorile, care va 
să zică că nu le mai are! Tocmai m‑am întâlnit cu foştii 
mei colegi de liceu de arte plastice, arhitecţi, designeri, 
pictori, sculptori, graficieni, stabiliţi pe tot mapamondul, 
veniseră să viziteze România. 

La noi, în schimb, oraşul era plin până nu demult 
de sculptura unei vaci bălţate în fel şi chip, când cu 
dungi verzi şi portocalii, când cu pete albastre, când cu 
o jumătate de corp roşu şi o jumătate negru, postată în 
faţa a tot felul de instituţii care nu vindeau lapte. Poate 
vaca mai e simbol şi pentru altceva, pentru prostie, bietul 
animal inocent, ori pentru faptul că suntem vaca de muls 
a unora şi altora?

Dar regulile pentru prescurtări şi sigle judicioase ar 
trebui să ne vină de unde vine lumina, de la Academia 
Română!

Iată însă că o cunoscută autoare a lexicografiei 
academice, cunoscută prin aceea că a primit un post 
de conducere, nu prin calitatea lucrărilor ei, vine cu 
ideea că o siglă trebuie să fie „transparentă”! Aceasta îşi 
siglează propria lucrare cu MUN. RĂSPL. pentru „Munca 
şi răsplata ei”.

De ce ar trebui să fie o siglă transparentă, adică 
să fie şi prescurtată, dar să ne şi dăm seama care sunt 
cuvintele din care provine prescurtarea? Păi Mun. vine 
de obicei de la Municipiu, nu de la muncă. Pare că nu 
reuşeşte nici una nici alta, nu e nici scurtă şi nici nu îţi 
poţi da seama de la ce vine, dacă nu ştii despre ce e vorba. 

Apoi, nici M., prescurtarea consacrată pentru revista 

Muzica nu e transparentă, aşa că eu propun să scriem şi 
mtr. în loc de m. pentru metru, sau kmtr. în loc de km. 
deşi cineva o să creadă că e prescurtarea pentru cumetria 
din România!

Şi încă un argument al dumneaei: pretinde că 
dicţionarul tezaur, când va fi pe internet, (ce optimistă e, 
nu se ştie când va fi asta, frăţioare, că factorii decizionali 
se împotrivesc din răsputeri!) o să aibă utilizatori 
„nespecialişti”, care vor fi inculţi, nu vor şti să caute la 
începutul lucrării lista cu sigle (dacă i‑ar interesa din ce 
carte e citatul, deşi mă îndoiesc) şi trebuie să‑i ajutăm pe 
aceştia să se dumirească şi ei! Eu credeam că Dicţionarul 
tezaur e scris aşa de amănunţit şi de pretenţios, în 
100 de ani, pentru că e pentru specialişti. Dacă aş 
fi nespecialist, m‑aş duce pe alt site şi aş consulta alt 
dicţionar, care conţine informaţie mai multă concentrată 
în câteva rânduri. Apoi, nespecialist e un termen abreviat 
pentru „nespecialist în filologie”; cu toată superficialitatea 
românească, până la urmă,oricine are o specialitate, 
nu poate fi Tabula Rasa. Şi, în fine, dacă am găsi un 
Tabula Rasa, adică orice copil de 5‑6 ani care se joacă 
pe calculator, el deja ştie că dacă dai clic pe o abreviere 
îţi afişează informaţii despre ea, titlul întreg, alte locuri 
unde apare etc.

Şi atunci, de ce aş păstra într‑o abreviere mai mult 
de jumătate din complexul grafic abreviat?

Adevăraţii specialişti, frate, au ca modele de citare la 
conferinţe şi simpozioane sigle care conţin doar numele 
autorului, iar anul apariţiei cărţii este menţionat numai 
dacă citezi mai multe lucrări ale aceluiaşi autor.

Aceste modele de citare au şi funcţia de a unifica 
toate articolele apărute într‑o culegere, să arate la fel, 
pe când nouă nu ne pasă că scriem un nou volum al 
DLR cu sigle complet diferite de cele anterioare, pentru 
că aşa ne‑a venit pe... CHELIE (abreviere pentru „casca 
de ondulaţii pemanente”). Şi doar se presupune că şi 
volumele anterioare vor apărea cândva pe internet. Deci 
nu vom avea, aşa cum e normal, o listă de prescurtări 
ale titlurilor din volumele anterioare şi una a titlutilor 
volumelor nou introduse în bibliografie, ci două liste de 
prescurtări, unde vor apărea aceleaşi cărţi, doar că în 
unele volume vor fi siglate într‑un fel, în alte volume, în 
alt fel, o! tu, minune a lexicografiei academice „moderne”!

Vechile prescurtări erau sobre, conţineau numele 
autorului şi prima literă din titlu. Se punea iniţiala 
prenumelui dacă mai exista un autor cu acelaşi nume, 
şi mai multe litere din titlu doar dacă autorul avea mai 
multe titluri cu aceeaşi iniţială, de pildă P. pentru Poezii 
şi PR. pentru Proză. Ce vremuri!

În loc de asta, avem acum ETNOGR. pentru 
etnografie, ÎNŢELEP. pentru înţelepciune, PATRIOT. 
pentru patriotism, FIL. INDIAN pentru Filosoful indian, 
ba chiar prescurtarea POEME pentru Poeme, ORGOLII 
pentru Orgolii şi am putea da încă 2900 de exemple la 
fel de bizare. Ele seamănă a fi caietul de notiţe al unei 
eleve conştiincioase de cl. a V‑a. Oare renumita lucrare 
lexicografică, atunci când va reuşi să apară, după încă 4 
ani de pauză de la ultimul volum, din 2009, va reuşi să 
schimbe legile nescrise ale citării academice? Or să aibă 
grijă cei de la Oxford să nu se întâmple una ca asta.

Păi, lexicografii de pe mapamond, care, în lipsa 
formatului electronic al dicţionarului tezaur, inexistent 
pe internet, se încăpăţânează să ignore faptul că românii 
au în fine un dicţionar tezaur de la A la Z şi să nu‑i facă 
nicio recenzie, când vor vedea aşa ceva, sigur că o să 
plouă cu recenzii şi vom dobândi celebritatea multvisată!

Iar întreprinzătorii români, adică „faliţii noştri” pe 
care atât de mult îi visa Caţavencu, dacă, cine ştie prin 
ce minune, vor vedea pe internet Dicţionarul tezaur al 
Academiei Române, cam ce ar putea să înveţe din el în ce 
priveşte normele după care se alcătuiesc prescurtările?

Probabil, o firmă de computere o să folosească în 
sigla ei prescurtarea transparentă COMPUT., că aşa e 
româneşte şi academic.

Iată, dacă nu vă place cum arată oraşul acum, ei 
bine, vorba optimiştilor: S‑ar putea şi mai rău!

LE X I C O G R A F I A
F A ŢĂ  C U

A B R E V I AŢ I U N E A
Cătălina Mărănduc
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Bătrâneţea nu este stare de graţie, ba, firi mai amare 
ar putea s‑o vadă ca pe cea mai grea boală. Dar este 
inevitabilă, deşi nu în mod necesar toţi cei ce se nasc 
ajung la senectute. De aceea, cel puţin din acest punct 
de vedere, mai curând este o izbândă decât un eşec sau 
măcar una care se plăteşte amarnic. 

Poate mai înţelepţi („mitul” bătrânului înţelept 
trebuie, totuşi acceptat, cu precauţie), dar prea puţin (şi 
prea puţini) sunt încă activi. Dar, oricum, „expiraţi” fiind, 
cum a zis careva, moralist, puţin eufemistic, nu trebuie să 
fie supuşi „judecăţii cocotierului”.

Deposedaţi de bunuri, luându‑i‑se şi pensia, 
C. Rădulescu‑Motru mai primea de la Academie 500 de 
lei lunar. „6 martie 1952... Eu am 500 lei pe lună, dar fără 
siguranţa că această sinecură va dura multă vreme...” 
(Revizuiri şi adăugiri, 8, p. 73). Ca să‑l ajute să treacă 
iernile, C.I. Parhon de la „Spitalul Endocrinologic” îi 
interna pe el, pe P.P. Negulescu şi pe alţii asemenea, iar ca 
aceştia să nu se simtă umiliţi, li s‑a cerut să scrie despre 
bătrâneţe. Ceea ce, cu înduioşătoare promptitudine şi, 
totodată cu aplicaţie academică au şi făcut. 

Cam în acelaşi timp, în 1956, dar nu determinat 
de aceleaşi nevoinţe, Aram Frenkian scria în greaca lui 
Platon Apollodoros sau despre bătrâneţe. Dialog socratic 
(He peri géros. Sokratikos dialogos). 

Clasicistul (filolog şi filosof) cu multă ştiinţă (de la 
a cărui naştere s‑au împlinit nu de mult 115 ani) după 
o seamă de scrieri de tot memorabile consacrate culturii 
greceşti şi în timp ce pornea la întocmirea unei mari lucrări 
de comparatistică (neîncheiată) Plotin et l’Orient medita 
cu gravitate, prevenitor, asupra senectuţii de care era şi 
nu era prea aproape. Dar, probabil, îndurerat de soarta 
lui Rădulescu‑Motru, a lui P.P. Negulescu a simţit nevoia 
de a reflecta fie şi indirect, asupra tragicului lor destin. 
Pe cel din urmă îl vizitase la „Spitalul Endocrinologic” în 
preziua morţii. Voind să‑l încurajeze, cum se obişnuieşte, 
cu nevinovată ipocrizie, profesorul de istoria filosofiei atât 
de admirat în epocă de Camil Petrescu, mai puţin însă în 
vremea noastră, i‑a mulţumit trist şi resemnat spunându‑i 
că nu mai vede „nici posibilitatea, nici necesitatea” de a 
mai trăi ...

Modelul era Phaidon, dialogul lui Platon, deopotrivă 
mare filosofie (Giovanni Reale îl socotea magna charta 
a metafizicii europene) şi epos tragic, valoric, alături de 
capodoperele genului: Cei şapte contra Thebei, Oedip, 
Medeea. Totuşi numai formal, dominanta în dialogul lui 
Frenkian fiind alta. 

În ultimele ceasuri de viaţă („încă nu se întorsese 
corabia din Delos”), acest alt Socrate îşi desăvârşea 
pregătirea pentru moarte‑melete thanatou mai puţin 
ca filosof şi mai mult ca biet om aflat în pragul „marii 
treceri” parcă pentru a‑şi plăti datoria. Ca într‑un 
fragment, apăsat apoftegmatic al unui filosof de început 
(Anaximandros), ca orice formă în lume îndreptăţiţi prin 
apariţie, şi noi trebuie să plătim pentru aceasta. 

Apollodoros, ca în Phaidon „care şi până atunci 
plânsese fără încetare”, apropiindu‑se clipa „începu să 
hotărască de durere şi mânie” (117 d), „Hohotind de atâta 

suferinţă, tânguindu‑se amarnic ... plecă degrabă...” 
(Despre bătrâneţe, XIV, în Aram Frenkian, Scrieri filosofice 
I, 1988, în traducerea lui Mihai Nasta). Doar că, în Despre 
bătrâneţe nu este ca în Phaidon, fie şi uşor, ridiculizat, 
plângând mai tot timpul: „Cred că‑l cunoşti şi ştii care îi 
e felul” (159 a). 

Cu mai multe dominante, în funcţie de situare, 
Phaidon este o metafizică a lumii în întregul ei ca şi 
a omului, a morţii şi nemuririi, este şi o morală, o 
eshatologie. Dintr‑un anumit punct de vedere, dintre 
cele mai tari, este şi despre filosofie ca pregătire pentru 
moarte, nu însă pentru aceasta ca extincţie ci, într‑un fel 
sau altul ca renaştere. Ştim noi, avea Seneca să‑i atragă 
luarea aminte lui Lucilius, dacă atunci când şi cât trăim 
în lumea aceasta, ca un copil în pântecul mamei, de fapt 
ne pregătim pentru naşterea cea adevărată, de dincolo?

Dar filosofia poate să ne pregătească pentru moarte 
făcându‑ne să ne acceptăm bătrâneţea nu atât ca 
degradare dacă nu extincţie treptată cât ca asumare a 
ideii morţii apropiate. Când avem zece, douăzeci de ani 
ne proiectăm într‑un viitor măsurat cu deceniile; de la 
şaptezeci, poate chiar mai devreme, unitatea devine tot 
mai mică, un an, doi, o lună două, o săptămână două, o 
zi două, un ceas două...

În al şaptezecelea an de viaţă, „în pragul amar al 
bătrâneţei” cum zicea Priam în Iliada 24.486, Socrate 
în dialogul lui Frenkian găsea trei mari suferinţe „care 
apasă” pe omul vârstnic. În primul rând „se pierde puterea 
trupului ceea ce aduce după sine numeroase neajunsuri”. 
Simţurile se tocesc, mâinile şi picioarele slăbesc, ochii 
lăcrimează, dinţii se strică şi cad, pielea se zbârceşte, 
încheieturile înţepenesc. Şi de ar fi doar atâta... (V). 

În al doilea rând, „odată ce trecem pragul bătrâneţei, 
bătrâneţea ne aduce şi slăbirea şi scăderea facultăţii 
de a gândi”. Ca nişte copii, bătrânii „le răstoarnă pe 
toate”, ţinerea de minte se pierde. Iar „uitarea dă naştere 
nesocotinţei, întrucât cel care uită nu poate îndeplini 
lucrarea cugetului ...”

Un întreg alcătuit din suflet şi corp, sufletul se 
exteriorizează prin corp şi corpul se interiorizează prin 
suflet. Dar, socratic, sufletul este hegemon. De aceea 
slăbirea „facultăţii de a gândi” este „bolgie” mai adâncă 
decât aceea a trupului. Aceasta, de altfel îl şi făcea, la 
vremea lui, pe Seneca să îndreptăţească sinuciderea. 
„Cântăreşte bine ce îţi spun, voi părăsi bătrâneţea, dacă 
mă voi păstra întreg, dar întreg în partea mai bună din 
mine; însă dacă va începe să o ia razna şi să‑mi tulbure 
mintea, mă voi grăbi să ies din gândirea putredă şi gata 
să se prăbuşească. Nu voi scăpa de boală prin moarte, 
câtă vreme nu este o boală de nevindecat şi nu vatămă 
spiritul. Nu‑mi voi da moartea de frica durerii: să mori 
aşa înseamnă să te dai învins. Cu toate acestea, dacă voi 
şti că trebuie să sufăr tot restul vieţii, plec, nu din pricina 
durerii în sine, ci pentru că mi‑ar fi piedică în toate acele 
fapte care sunt scopul existenţei; este slab şi laş cel ce‑şi 
dă moartea de frica durerii, este smintit cel ce trăieşte 
pentru a suferi” (Epistole ..., VI, 59). 

„Şi acum ajung la al treilea şi la cel mai mare 

ponos. Atâta de mare, de distrugător încât nici nu i s‑a 
dat nume”. „I‑aş spune însă împuţinarea şi strângerea 
vieţii active... Pe aceasta o socotesc eu ca fiind cea mai 
dureroasă, întrucât prezenţa ei într‑o făptură omenească 
întinează sufletul şi aduce cu sine neputinţa de a rămâne 
în comunicare cu semenii...” (VII). 

De la antici şi până în vremea noastră omul i‑a definit 
în felurite chipuri: faber, sapiens, oeconomicus, significans, 
religiosus, chiar şi ludens sau ridens ( de ce nu!). Dar toate 
acestea sunt ca un fel de atribute, deopotrivă coextensive 
şi coeterne, fiind inerente, ale subiectului care este omul 
ca fiinţă istorică sau cum zicea Aristotel, animal politic, 
zoon politikon. Deosebirile, pentru că sunt, nu separă o 
definire de alta, ele semnificând la fel, numai că din situări 
distincte şi, mai ales, cu accentuări particulare. 

Fiinţă istorică/ socială, aşadar, omul este 
deopotrivă eu şi tu, ceea ce înseamnă că relaţie într‑un 
sistem. De aceea, poate, aşa zicând după Foucault, 
relaţia ne poartă. Aşa stând lucrurile, dacă stau astfel, 
relaţie într‑un ansamblu, el însuşi relaţie, suntem 
comuniune‑comunicare, ontologic. Robinsonada este 
evadare din comunitate, nu însă şi smulgere a socialităţii 
din noi. La altă scară, în insula sa, Robinson refăcea 
istoria. Dacă odată cu ruperea de lume ar fi fost şi lipsit 
de ea, putea fi orice altceva, după o vorbă a lui Aristotel, 
supraom sau animal. 

De aceea, în cel mai bun caz împingerea către 
marginea vieţii active aduce cu anihilarea fiinţei sociale 
din noi, altfel spus a umanităţii noastre. 

În mod natural, bătrâneţea „aduce cu sine neputinţa 
de a rămâne în comunicare cu semenii”, „de a lua parte 
la simţămintele celorlalţi” – sympatheia. Acesta e „răul cel 
mai cumplit”, o „moarte” care premerge celeilalte, când 
sufletul se desparte de trup (VIII, IX),

De neînfrânt degradarea fizică, aceea a vieţii 
comunitare nu este însă implacabilă. Cum se întâmplă ca 
tineri să nu poată intra „în relaţii de sympatheia cu cei din 
jur” este posibil ca bătrânii „să‑şi păstreze sensibilitatea 
pentru comuniunea deplină” (X). 

De bună seamă bătrâneţea a diminuat capacitatea 
de inserţie şi de intervenţie în viaţa socială a lui C. 
Rădulescu‑Motru, a lui P.P. Negulescu ... dar ceea ce 
i‑a izolat, dacă nu chiar i‑a decăzut din condiţie a fost 
altceva. „Toate acestea pentru că am servit statului 
burghezo‑moşieresc timp de aproape 50 de ani, iar nou stat 
comunist nu se simte în siguranţă, înainte de a fi morţi de 
foame toţi burghezo‑moşierii” (C. Rădulescu‑Motru, op. cit., 
p. 74). Râzând trist, bătrânul filosof spunea un adevăr.

Încă activi până în 1948 (Rădulescu‑Motru ţinea 
comunicări sub cupola Academiei, Negulescu socotea 
ediţia a II‑a a Filosofiei Renaşterii), ulterior, asemenea 
multor altora, erau supuşi unui regim de exterminare 
civică, pregătitor parcă pentru extincţia fizică. Aceia, de 
fapt, mureau de două ori, mai înainte ca fiinţă istorică, 
apoi, elementar, somatic.

Cea dintâi moarte era cea mai dureroasă, fiind, dacă 
se poate spune, aşa trăită.

Orice asemănare cu alte situaţii este întâmplătoare.

D E S P R E  B ĂT R Â N E Ţ E
G. Vlăduţescu

Există un sindrom straniu în lumea culturală. Şi nu 
de azi, de ieri, ci de multişor. E vorba de respectul aproape 
sacru pentru cărţile ilizibile. Cărţi pe care nimeni nu le 
poate citi până la capăt datorită absconsităţii, prolixităţii, 
a complicaţiei narative sau a conţinutului hiperabstract, 
devin ca prin miracol vedete ale culturii scrise, intră în 
topuri internaţionale, în enciclopedii, se transformă 
în repere de neclintit în faţa cărora se închină toate 
generaţiile de cititori. Celebritatea cărţilor ilizibile e un 
fenomen care mă preocupă de mult timp şi îmi stârneşte 
curiozităţi psihanalitice. Un caz la îndemână este Proust 
cu cele şapte volume ale « ….timpului pierdut », roman 
pe care nimeni nu l‑a citit în întregime dar toţi îl laudă 
fără întrerupere. Ciudat, nu‑i aşa ?

 Barem Nicolae Manolescu a recunoscut, cu jenă, 
într‑un articol că nu l‑a putut parcurge până la capăt. 
Dar şi exegeţi faimoşi ai lui Proust au mărturisit că nu 
au reuşit să citească integral aceasta proză interminabilă 
cu 2000 de personaje. Cum se explică totuşi iubirea 
« mistică » a intelectualilor (şi nu numai) pentru paginile 
proustiene?

Amân un pic răspunsul la această întrebare. Euforia 
colectivă în jurul cărţilor ilizibile ale lui Umberto Eco e 
încă un exemplu în acest sens. Personal, stând de vorbă 
cu cei câţiva care au pretins că au lecturat tomul lui Eco 
« Şapte plimbări prin pădurea narativă », toţi mi‑au zis că 
nu au reuşit să înţeleagă stufărişul teoretic al autorului, 
dar că au rămas fascinaţi de genialitatea lui. O alte carte 
« sacră » al cărei titlu produce extaze intelighenţiei este 
« Fiinţă şi Timp » a lui Heidegger. Aproape nimeni nu 
o poate înţelege datorită încifrării hermeneutice, dar toţi 
intelectualii subţiri o respectă la modul religios. Ca să 
nu mai vorbim de « imposibilul » Kant, care este invocat 
astăzi, culmea, şi de o puzderie de adolescenţi emancipaţi, 
care cu siguranţă nu au parcurs nici trei rânduri din greu 
lizibila « Critică a raţiunii pure ». Vezi pe net dialoguri 
adolescentine de genul: «  Ai citit Kant ? » «  Nu. » «  Citeşte 
repede, e super tare omul. »

Carevasăzică o carte ilizibilă e « super‑tare ».
De reţinut expresia. Să mai dau câteva exemple de 
cărţi « super‑tari » : « Ulysses », de James Joyce dar şi 
« Finnegans Wake », pe urmă « Spre far » de Virginia 
Wolf, « Fenomenologia Spiritului » de Hegel, « Povestea 
unui boloboc » de Jonathan Swift. L‑aş introduce în 

categoria asta, dacă îmi permiteţi, şi pe Dante (venerat 
de toată lumea dar necitit) şi lista poate continua.

Toate aceste cărţi, pe care oamenii nu le pot parcurge 
(pentru că lectura devine un chin) strălucesc totuşi pe 
firmamentul culturii oficiale şi au cohorte de fani.  Îmi 
pun încă odată întrebarea : care este cauza ascunsă a 
sanctificării cărţilor ilizibile ? Pe ce se bazează celebritatea 
tomurilor necitite aproape de nimeni dar lăudate de toţi ? 
Las la o parte industria de marketing care contribuie şi ea la 
zeificarea unor autori şi alimentarea snobismului cultural 
pentru că vreau să mă refer la un sindrom subteran care 
există în cititorul « maladiv », şi anume : masochismul. 
Da, masochismul e cel care împinge cititorul să parcurgă 
pagina după pagina o carte ilizibilă, producându‑i o 
plăcere « contra naturii » prin autochinuire intelectuală. 
De fapt prestigiul cărţilor ilizibile este în fond prestigiul 
masochismului cultural, tendinţa care îşi are rădăcinile, 
după părerea mea, mult înapoi în practicile medievale 
benedictine ale supliciului prin scriere (vezi tradiţia lui 
« Opus Mannum » prin care doar munca sisifică învinge 
diavolul).  Autotortura livrescă e un vechi ritual european, 
fără îndoială de sorginte creştină, un soi de exorcizare, azi 
rămas în regim laic. Repet, e o părere personală.

În extremul Orient, de exemplu, în China sau 
Japonia se scrie limpede, suav, direct, nu există supliciul 
scrierii‑lecturii. Acolo literatura nu are legătură cu 
masochismul ci e delectare hedonistă. Oare nu este 
simptomatic faptul că în celebrul top 10 al celor mai 
ilizibile cărţi ale lumii nu figurează niciun autor din 
extremul Orient ? ...

Despre celebritatea 
cărţilor ilizibile

(O ipoteză)
Alexandru Horia
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C O M U N I TAT E A  I TA LI A N Ă  I S T O R I CĂ 
D I N  R O M Â N I A

– repere istorice –
FrancescoGerardi

Potrivit ultimului 
Raport AIRE (registrul de 
stare civilă al italienilor 
stabiliţi în străinătate) al 
Fundaţiei  MIGRANTES 
a asociaţiei pastorale 
CARITAS ITALIANA, dat 
publicităţii la 1 ianuarie 
2012, preluat şi citat 
de Ministero per gli 
Italiani nel Mondo, erau 
4.208.977 italieni rezidenţi 
înregistraţi (cu cetăţenie 
italiană păstrată sau 
redobândită), respectiv 
6,9% din actuala populaţie 
a Italiei. Dar numărul celor 
de origine italiană, inclusiv 
descendenţii de a doua,  
a treia sau a patra 
generaţie, depăşeşte 
60.000.000, adică încă 
o dată populaţia actuală 
a Republicii Italiene! Cel 
mai mare flux migrator 
a fost înregistrat între 

1876‑1915, iar de la constituirea Statului Unitar Italian 
peste 30.000.000 de italieni au emigrat. Cu alte cuvinte, 
în momentul de faţă, o a doua Italie este constituită din 
emigranţi. 

În SUA există 215.000 cetăţeni italieni înscrişi în 
AIRE, dar originari italieni răspândiţi pe întreg teritoriul 
Statelor Unite sunt peste 15.000.000, dintre care 
2.700.000 rezidenţi doar în New York. Cam 44% din 
locuitorii statului Sao Paolo din Brazilia sunt de origine 
italiană, peste 50% din populaţia Argentinei o constituie 
originarii italieni, ca să nu mai pomenim marile comunităţi 
din Uruguay şi Venezuela. 

În ce priveşte Europa, cele mai mari comunităţi 
italiene se înregistrează în Germania (533.237 persoane), 
Elveţia (459.279 persoane), apoi Franţa, Belgia, Spania. 
Practic însă nu prea există ţară pe mapamond unde să nu 
existe persoane de origine italiană.

* * *
În ce priveşte România, nimeni încă nu s‑a învrednicit 

să salveze de la uitare istoria emigraţiei italienilor pe 
aceste meleaguri, să redacteze o istorie a Comunităţii 
Istorice Italiene. Doar o serie de articole publicate pe 
parcursul câtorva zeci de ani într‑o serie de periodice 
ştiinţifice şi câteva încercări (remarcabile!) dedicate unor 
grupuri etnice: „Contribuţii la studiul emigraţiei trentine 
în România” de Viorica Burcică (Editura Transilvania 
Expres), „I friulani di Craiova” de Ion Pătraşcu şi Elena 
Pîrvu (Efasce Pordenone) şi excelenta lucrare a prof. 
Nicolae Luca „L’Emigrazione Storica dei Friulani in 
Romania” (IMBELLINUM – Udine si Editrice SEMPRE 
UNI – Bucureşti). O muncă voluntară, dedicată pasiunii 
şi mândriei de a fi parte a unui grup etnic ce a emigrat 
din Italia spre România, cercetări minuţioase desfăşurate 
anevoie pe parcursul mai multor ani de studiu prin 
arhive, de contact nemijlocit cu persoane din a doua 
sau a treia generaţie a urmaşilor emigranţilor italieni. 
Mărturisiri, confesiuni, fotografii, vestigii (ceea ce a mai 
rămas) ale trecerii unor oameni ingenioşi şi harnici pe 
aceste meleaguri româneşti.

Astăzi, în România, mai exista doar 3288 de originari 
italieni declaraţi – conform datelor recensământului din 
2011 (în timp ce la precedentul recensământ, din 1992, 
numai la Iaşi se înregistraseră 3500). Asta în ciuda faptului 
că o lege a Statului Italian din 1991 a permis redobândirea 
cetăţeniei italiene. Cauze posibile: integrarea aproape 
totală pe parcursul unui veac şi jumătate a emigranţilor 
italieni sau, o dată cu accederea României în Comunitatea 
Europeană, neatractivitatea redobândirii cetăţeniei 
italiene de către urmaşii emigranţilor care, oricum, unii 
au ales să se stabilească în Italia, alţii putând să‑şi caute 
loc de muncă în Peninsulă fără a mai fi condiţionaţi de 
deţinerea unui paşaport italian.

Î n c e p u t u r i l e
România modernă nu se putea naşte fără contribuţia 

emigranţilor italieni veniţi, începând cu secolul al XVIII‑lea 
şi mai ales în a doua jumătate a secolului XIX, ca salahori 
sau agricultori, apoi ca mână de lucru calificată şi specialişti 
– zidari, pietrari, mineri, decoratori, pictori de lăcaşe de 
cult, tâmplari, meşteri de sobe de lemn, ingineri, arhitecţi, 
constructori, investitori. S‑au stabilit, într‑o primă fază, 
în Transilvania, Banat, Bucovina şi Basarabia, apoi 
s‑au răspândit şi în celelalte regiuni: Oltenia, Muntenia, 
Moldova, Dobrogea, cu predilecţie în oraşe. 

Grupuri  mai mici (câteva persoane sau familii) sau 
mai mari au creat adevărate comunităţi etnice – cum este 
cazul comunei Greci, din judeţul Tulcea, unde emigranţii 
din Belluno (Friuli), veniţi să lucreze la carierele de 
granit, au construit până şi o biserică, evident, catolică, 
cu hramul Sfânta Lucia (la recensământul din 1901 
localitatea număra 1400 de familii, astăzi au rămas abia 
70), al satului Talieni, de lângă Craiova, sau al satului 
Tălişoara, comuna Brăduţu, judeţul Covasna (al cărui 
nume este diminutivul român al cuvântului Italia – fundus 
italicus – olazteluk), ambele fondate tot de bellunezi. 
În satul Tălişoara şi astăzi mai există ceea ce localnicii 
numesc  „uliţa  italienilor” – olaszok útja –, dar şi „campul 
de bocce al italienilor” – olaszok teke játszója. 

M a r e l e  v a l  d e  e m i g r a n ţ i
Între 1860 şi până la izbucnirea celui de Al Doilea 

Război Mondial, au emigrat în România aproape 60.000 
de italieni, 80% provenind dintr‑o regiune din nord‑estul 
Italiei – Friuli Venezia Giulia. 

Etapele exodului italian sunt furnizate chiar de 
documentele vremii din arhivele Ministerului Italian  
de Externe, potrivit recensămintelor efectuate: 

 – în 1871 erau înregistraţi 830 de emigranţi;
 – în 1901 – 8.000 de italieni (colonia italiana din 

Bucureşti număra 253 de familii, având şi şcoală proprie),
 – pentru ca în 1935 să se înregistreze boom‑ul 

exodului – aproape 60.000! De notat că doar comunitatea 
italiană din Craiova număra 5.000 de persoane, beneficiind 
de şcoală în limba italiană, de biserică catolică, ulterior de 
un Institut de Cultură şi chiar de o Agenţie Consulară 
(astăzi, doar un viceconsulat).

Majoritatea provenea din Nordul Italiei – Friuli, 
Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, 
dar şi din Sud – Puglia şi, foarte puţini, chiar din Sicilia 
(cum este cazul unui cunoscut scriitor din perioada 
interbelică pe nume Dan Petraşincu, pseudonimul literar 
al lui Angelo Moretta, fiu al unui emigrant sicilian şi al 
unei românce). 

Din toată această comunitate (mare, atunci, medie 
ca dimensiuni raportată la cele de astăzi), după 1951, 
o dată cu repatrierea forţată a peste 40.000 de italieni, 
cu românizarea sau maghiarizarea celor rămaşi, cu 
asimilarea pe cale naturală sau cu dispariţia fizică, au 
rămas câteva mii, răspândiţi în mici şi mari oraşe, dar şi‑n 
comune sau sate. Cea mai mare parte sunt organizate în 
„comunităţi”, „asociaţii” sau „Casa Italia” şi acoperă cam 
tot teritoriul naţional: Craiova, Piteşti, Iaşi, Constanţa, 
Ploieşti, Târgovişte, Oţelul Roşu, Brezoi, Câmpulung 
Muscel, Galaţi, Tulcea, Greci, Măcin, Albeşti (Muscel), 
Tecuci, Focşani, Fălticeni, Sebeş (Alba), Zărneşti, Braşov, 
Caracal, Roman, Calafat, Turnu Severin, Arad, Neamţ, 
Cluj, Bistriţa, Timişoara. Cert este însă un lucru: numărul 
comunităţilor italiene continuă, cu trecerea anilor, să 
scadă vizibil, în primul rând, din punct de vedere al 
numărului membrilor.

„ P ă m â n t u l  f ă g ă d u i n ţ e i  – 
T e r r a  p r o m e s s a ”

Cauzele exodului italian spre România au fost 
multiple. În primul rând, de ordin economic – la vremea 
formării Statului Unitar Italian, ţara era foarte săracă, 
cu o industrie slab dezvoltată, iar reforma agrară a lăsat 
fără loc de muncă sute de mii de italieni. Apoi a venit 
apelul regelui Carol I adresat statelor din Europa Centrală 
şi Occidentală de a trimite mână de lucru calificată în 
Regatul Roman. În plus, au contat costurile reduse ale 
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traiului din Regat şi posibilitatea de a lucra pe cont propriu. 
Nu trebuie scăpate din vedere afinitatea lingvistică şi 
activitatea propagandistică a ziarului La Voce d’Italia – 
iniţiativa comentată la acea vreme în ziarul „Timpul” de 
însuşi Mihai Eminescu, favorabil dar sceptic – cu privire 
la o colonizare cu italieni a României!

C e ‑ a u  f ă c u t ,  c e  a  m a i  r ă m a s
Drumuri, poduri, şosele, viaducte, aducţiuni de apă 

(canalizări), căi ferate, gări, bănci, şcoli, biserici, case, 
fântâni, monumente funerare, chiar hidrocentrale (după 
1950)... cam acestea sunt urmele paşilor italienilor prin 
România. Unele rezistă (cu greu) timpului, altele sunt 
aproape ruine, iar altele au dispărut, fiind consemnate 
doar în documente de arhivă sau cărţi poştale ori fotografii 
de familie.

Mâna de lucru calificată italiană (friulani, trentini, 
bellunesi...) a fost folosită la construcţia de căi ferate (să 
amintim doar de Braşov – Bucureşti şi Oraviţa – Anina),   
a gărilor din Comăneşti, Burdujeni, Curtea de Argeş, 
Băileşti, Bascov, Merişani, Băiculeşti, Gara de Nord din 
Bucureşti, a podului de la Cernavodă. Urmează (într‑o 
înşiruire aleatorie) tunelul de la Berevoieşti, calea ferată 
şi tunelurile de pe defileul Văii Jiului (Bumbeşti‑Livezeni), 
ridicarea, decorarea sau renovarea unor lăcaşe de cult – 
Catedrala Sf. Demetru din Craiova, Biserica Ruteană din 
Carei „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”, Biserica princiară 
ortodoxă din Buşteni, Catedrala din Galaţi, Biserica Amzei 
(pictura murala executată de Umberto Marchetti)  Biserica 
Italiană şi Catedrala Sf. Iosif (toate trei din Bucureşti); 
renovarea şi decorarea Palatului Ghica (Tei), a Castelului 
Peleş şi Pelişor, a Palatului Regal Cotroceni (implicată a 
fost firma constructorului Pietro Axerio), Palatul Regal din 
Mamaia (firma constructorului Mario Stoppa), renovarea 
(după incendiul din 1926) Palatului Regal din Bucureşti 
(Mario Stoppa), a Palatului Kiseleff (Pietro Axerio), 
restaurarea Castelului de la Săvârşin (Mario Stoppa) şi  
a Palatului Mogoşoaia (restaurator Domenico Rupolo, 
scara de marmură fiind opera lui Vittorio Guerrino şi 
Alberto Condolo). 

Legaţia Italiană din România, în 1918, a cumpărat 
actualul teren pe care se află Cimitirul Militar Italian (6680 
mp), din bulevardul Ghencea. Rămăşite a 1.695 de militari 
italieni căzuţi în Primul Război Mondial au fost strânse şi 
reînhumate în acest cimitir (ulterior au mai fost înhumaţi 
şi militari italieni decedaţi în al Doilea Război Mondial). 
Ei bine, în 1929 a fost înălţat aici şi un Monument spre 
cinstirea memoriei eroilor militari (ceremonia inaugurală 
a avut loc la 3 noiembrie 1929). Monumentul (având 
dimensiunile 6,00 m x 8,50 m x 5,00 m) este opera 
tot a unor arhitecţi italieni: Mario Stoppa, J. Toma şi 
N. Santalena.

Nu pot fi trecute cu vederea priceperea şi hărnicia, 
ingeniozitatea şi talentul italienilor ce au înălţat sediile 
Prefecturii, Băncii de Comerţ, Universităţii de Medicină, 
Palatului de Justiţie, Muzeului de Arte, Liceului Fraţii 
Buzeşti (toate din Craiova), Liceul  Militar Mânăstirea 
Dealu şi Casa d’Italia (astăzi o ruină) din Târgovişte, Liceul 
Dinicu Golescu şi Biserica Flamandă din Câmpulung 
Muscel, Mausoleul de la Soveja, Monumentul Eroilor de 
la Mânăstirea Dealu din Târgovişte, Monumentul dedicat 
Eroilor  Armei Geniu (statuia Leul) din Bucureşti, barajul 
de la Bicaz, hidrocentrala Sadu I şi încă foarte multe 
altele sunt îmbibate de sudoarea italienilor, nu arareori 
de jertfa lor.

„ P i c c o l o  P a r i g i ”  ş i 
 „ C a s a  d ’ I t a l i a

„Micul Paris” nu putea rămâne în afara interesului 
emigranţilor italieni care au început să se stabilească 
în capitala Regatului spre sfârşitul secolului XIX.  
Cu acceptul Primăriei, 1.423 de italieni au cumpărat 
144 ha teren şi au pus bazele viitorului cartier Bucureştii 
Noi. Apoi, un oarecare Clemente Santalena, ce deţinea  
o firmă de lucrări în piatră, a sprijinit şi financiar înălţarea 
Arcului de Triumf. Italienii s‑au implicat şi‑n lucrările 
de fortificaţie a Capitalei, la lucrări participând firma 
antreprenorului Raimondo Bosero din Fogaria, dar şi‑n 
construirea a şapte poduri din piatră şi fier (din cele 12 
câte existau în 1889) peste râul Dâmboviţa, precum şi‑n 
cele de consolidare a malurilor râului Dâmboviţa. 

Spitalul Colţea – distrus de un incendiu şi un 
cutremur – a fost reconstruit de un oarecare Dreina 
di Pinzano. Faimosul artist mozaicar Giandomenico 
Facchina din Sequals (care a realizat şi mozaicurile 
Operei din Paris, lucrare în urma căreia i s‑a conferit 
Legiunea de Onoare) s‑a implicat prin operele sale şi la 
Ateneul Roman, CEC, Palatul Parlamentului din dealul 
Mitropoliei, Cercul Militar Naţional.

Monumentul Eroilor Sanitari (din actuala Piaţă 
Elefterie) este opera sculptorului italian Raffaello 
Romanelli (autor şi al altor vestite opere precum statuia 
lui Cuza Vodă – Craiova, statuia Dorobanţul – Turnu 
Măgurele, bustul regelui Carol I de la Peleş, sculpturi din 
curtea interioară a castelului Pelişor – Neptun, Apolo cu 
cele două Minerve, Diana cu câinele, Venera şi Cupidon), 
după cum statuia lui Ion Heliade Rădulescu, din Piaţa 
Universităţii, este creaţia unui alt sculptor italian, Ettore 
Ferrari (care a ridicat şi statuia lui Ovidiu din Constanţa). 

Un friulan pe nume Nardin Peresson da Vito d’Asio, în 
calitate de constructor, a participat la edificarea Palatului 
de Justiţie, a Palatului Poştelor (ca să le pomenim doar 
pe cele care au rezistat trecerii timpului). Luigi Forabosco 
da Moggio, vestit antreprenor la vremea respectivă,  
a construit atât Biserica Sf. Nicolae „Vladica din Prund” 
(la vest de Palatul Mitropoliei), cât şi Camera de Comerţ 
din Bucureşti – astăzi sediul Bibliotecii Naţionale.

La 1884, Luigi Cazzavillan a fondat ziarul (şi 
tipografia) „Universul”, cotidian care pentru mai bine de 
patru decenii a dominat piaţa presei din România. Acelaşi 
friulan a mai construit şi o şcoală chiar pe strada care 
astăzi îi poartă numele (şcoala însă nu mai există). 

Ş i  c u  e i  s e  m â n d r e ş t e  e t n i a
Şi pentru că l‑am pomenit pe Cazzavillan, trebuie 

să subliniem că, pe parcursul a mai bine de un secol 
de existenţă pe aceste meleaguri, emigranţii italieni, 
descendenţii lor au dat României o seamă de personalităţi 
de prim rang, cu care arta şi ştiinţa s‑au mândrit în lumea 
largă: Theodor Rosetti – jurist şi om politic, prim‑ministru 
al României în perioada 1888‑1889 şi membru de onoare 
al Academiei Române – descindea dintr‑o familie de 
emigranţi italieni; apoi, spre zilele noastre, teoreticianul 
literar, critic şi eseist Adrian Marino, Antonio, fotbalistul 
(şi la F.C. Rapid) Vintila Cossini, compozitorul Florin 
Bogardo, compozitoarea, violonista şi cântăreaţa de operă 
Clemansa (Mansi) Barberis, regizoarea de teatru  Sorana 
Coroamă‑Stanca, profesor doctor Alexandru Pesamosca, 
compozitorul, regizorul muzical Livio Bellegante (repatriat 
în 1984, astăzi angajat la Mediaset), operatorul de film 
Nicolo Girardi, ziaristul Virgilio Toso, ziaristul Modesto Gino 
Ferrarini, ziarista Elvira Gheorghita‑Gorini, sculptorul 
Vincenzo Puschiazis, pictoriţa Mădălina Coracin‑Paron, 
pictoriţa Mihaela Profiriu Mateescu‑Culluri, actorul 
Mişu Fotino, artistul plastic Valentino Iuliano,  actriţa 
Ileana Stana‑Ionescu, constructorul Teodoro Tramontini, 
inginerul Ferruccio Zorio, arhitectul şi compozitorul 
Enrico Fanciotti, artista plastică şi muzeografă Angela 
Tomaselli, pictorul Dante Grechi, profesoara Gita Navari, 
arhitectul Angelo Alfonso Viecelli, generalul de aviaţie Ion 
Di Cesare şi mulţi, mulţi alţii.

Italienii au emigrat spre meleagurile româneşti unii, 
în căutarea „pământului făgăduinţei”, alţii, atraşi de 
câştig, de aventură sau cine ştie din ce pricini sau cu 
ce scop. Cert este că au trăit, au muncit, au luptat, au 
murit aici. Dovada – cimitirele italieneşti răspândite pe 
cuprinsul României, unde‑şi dorm somnul de veci italieni 
obişnuiţi şi eroi. 

B I B L I O G R A F I E  s e l e c t i v ă
Burcică, Viorica „Contribuţii la studiul emigraţiei 

trentine în România” (Editura Transilvania 
Expres – 2004)

Luca, Nicolae prof. “L’Emigrazione Storica dei Friulani 
in Romania” (IMBELLINUM – Udine si 
Editrice SEMPRE UNI – Bucuresti – 2006)

Ferrarini, Modesto Gino „Istorioare din viaţa etnicilor 
italieni în România” (Editura Ararat – 2005)

Orizonturi culturale italo‑române, revista 
interculturală bilingvă, nr. 7/2013

Pătraşcu, Ion şi Elena Pîrvu „I friulani di Craiova” 
(Efasce Pordenone – 1994)

Asociaţia Italienilor din România Ro.As.It. – site 
Wikipedia.ro – Italienii din România
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Mijlocul de transport în comun pe cale ferată urbană 
subterană apare pentru prima dată la Londra, construit 
între 1860‑1863, trenurile fiind tractate de locomotive 
cu aburi, iar în 1890 a fost dată în folosinţă prima linie 
electrificată. În 1896 a fost inaugurată la Budapesta prima 
linie metrou acţionat electric de pe continentul european. 
La Paris prima linie a fost inaugurată în 1900 şi a purtat 
iniţial denumirea de Chemin de Fer Métropolitain (Căile 
Ferate Metropolitane), devenit Métropolitain şi prescurtat 
Métro. Sistemul de transport subteran urban pe cale ferată 
este cunoscut în Londra sub numele de Underground sau 
Tube, în S.U.A. Subway, în Germania şi Austria U‑Bahn. 
În ţările vorbitoare de limbi romanice sau slave, termenul 
uzual este Metro. 

La sfârşitul primului deceniu al secolului XX apare 
şi la Bucureşti ideea construirii unui metrou. În perioada 
când se negocia cu firma belgiană Siemens & Halske 
concesionarea liniilor de tramvai, doi dintre membrii 
Consiliului Tehnic al Bucureştiului, inginerii Elie Radu 
şi Dimitrie Leonida, propuneau construirea metroului, 
având în vedere faptul că sumele pretinse pentru 
construirea liniilor de tramvai de către firma belgiană ar 
fi putut acoperi costurile construirii metroului. În anii 
1929‑1030, în cadrul dezbaterilor privitoare la Planul 
de sistematizare al Capitalei a fost din nou pusă în 
discuţie ideea construirii metroului şi reluată apoi între 
1936‑1940, când Bucureştii cunoşteau importante lucrări 
de modernizare, fără finalitate însă (Octavian Udrişte, 30 
de ani de exploatare a metroului bucureştean în „Univers 
Ingineresc” nr. 17, 1‑17 septembrie 2009, p. 4).

Instaurat cu ajutorul Armatei Roşii, la 6 martie 
1945, regimul comunist din România era preocupat 
de o dezvoltare a ţării după modelul sovietic. Aşa 
au apărut mari proiecte de sistematizare în cadrul 
planului de industrializare şi dezvoltare economică. 
Astfel că în cadrul lucrărilor şedinţei plenare a C.C.  
a P.M.R. din 13 noiembrie 1952, când au fost dezbătute 
şi aprobate: „Proiectul de hotărâre privind construcţia 
şi reconstrucţia oraşelor şi organizarea activităţii în 
domeniul arhitecturii”, „Planul general de reconstrucţie 
socialistă a oraşului Bucureşti” şi „Construirea metroului 
în oraşul Bucureşti” ( ANIC, fond C.C. al P.C.R., secţia 
Cancelarie, dosar nr. 103/1952, f. 22‑33). 

Prezentăm în continuare Proiectul Hotărârii 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român şi 
a Consiliului de Miniştrii al Republicii Populare Române 
cu privire la construirea Metroului din Oraşul Bucureşti.

„Acordând o deosebită importanţă îmbunătăţirii 
continue a condiţiilor de viaţă – materială şi culturală –  
a poporului muncitor şi, în legătură cu aceasta, asigurării 
celor mai bune mijloace de transport la locurile de 
muncă, de cultură şi de recreaţie pentru oamenii muncii 
din Bucureşti, precum şi a legăturilor între raioanele 
Capitalei, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Român şi Consiliul de Miniştrii al Republicii Populare 
Române consideră sarcina construirii metroului din 
Bucureşti trasată prin Hotărârea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român şi a Consiliului de Miniştrii 
al Republicii Populare Române drept una dintre cele mai 
importante sarcini legată de reconstrucţia socialistă  
a Capitalei, hotărăsc: 

1) Să se înceapă imediat lucrările de cercetare, de 
studii şi de întocmire a documentaţiei necesare, precum 

şi lucrările de proiectare şi de pregătire a construcţiei 
metroului din oraşul Bucureşti.

2) Realizarea metroului, cel mai confortabil, rapid şi 
ieftin mijloc de transport al oraşului Bucureşti, trebuie să 
contribuie la o mai bună deservire a oamenilor muncii şi 
la înfrumuseţarea Capitalei Republicii Populare Române. 
Construcţia metroului va constitui încă o dovadă a tăriei 
şi forţei creatoare a regimului de democraţie populară – 
capabil să înfăptuiască lucrări care nici nu puteau fi 
concepute în vremea regimului burghezo‑moşieresc.

3) Proiectul metroului se va elabora în strânsă 
legătură cu planul de reconstrucţie al oraşului Bucureşti. 
Traseul liniilor şi amplasarea staţiilor metroului se va 
face ţinând seama de viitoarele magistrale ale oraşelor, 
magistrale care se vor dezvolta pe baza sistemului 
radial – inelar al actualelor principale artere de circulaţie  
a Capitalei, formată în cursul dezvoltării sale istorice.

4) Atât staţiile subterane cât si cele de la suprafaţă 
ale metroului, trebuie să fie opere arhitectonice de o înaltă 
valoare artistică cu un bogat conţinut de idei şi care să 
exprime fiecare o tema proprie, prin prelucrarea celor 
mai bune exemple de arhitectura clasică şi sovietică şi 
a moştenirii creaţiei noastre populare, un bogat conţinut 
de idei.

Proiectarea şi realizarea lor trebuie să constituie 
un puternic imbold în munca artiştilor, arhitecţilor şi 
sculptorilor noştri, pentru a înfăţişa cu înaltă măiestrie 
bogăţia Republicii noastre şi forţa creatoare a poporului 
român.

5) La realizarea staţiilor subterane şi de suprafaţă ale 
metroului se vor utiliza cele mai diferite pietre naturale, 
precum si materiale noi de finisaj, fresce, mozaicuri şi alte 
mijloace de împodobire.

Construirea metroului se va face pe baza tehnicii 
înaintate şi a bogatei experienţe a construcţiilor 
minunatelor metrouri din U.R.S.S.

6) Construcţia metroului trebuie să se transforme 
într‑o şcoală de pregatire a cadrelor de înaltă calificare. 
Vor fi create şcoli şi cursuri de calificare atât pentru 
lucrările de construcţie şi finisaj cât şi pentru deservirea 
metroului.

7) Titularul lucrării metroului din Bucureşti este 
Ministerul Transporturilor, care va supune spre aprobare 
Consliului de Miniştrii, la 1 Martie 1953 Tema – Program, 
la 30 August 1953 Sarcina de proiectare.

8) Pentru coordonarea şi conducerea lucrărilor de 
proiectare şi construcţie a metroului din Bucureşti se 
înfiinţează pe data prezentei Hotărâri, pe lângă Ministerul 
Transporturilor, Direcţiunea Generală a Metroului 
Bucureşti (D.G. Metro‑Bucureşti).

În cadrul Direcţiunii Generale a Metroului Bucureşti, 
vor lua fiinţă un institute de proiectare şi o organizaţie de 
construcţie. 

Direcţiunea Generală a Metroului Bucureşti va 
avea un buget propriu în cadrul bugetului Ministerului 
Transporturilor.

Studiile şi cercetările necesare proiectării şi 
construcţiei metroului Bucureşti se vor executa de către 
Ministerul Transporturilor prin Direcţiunea Generală 
Metro‑Bucureşti, în colaborare cu organizaţii şi instituţii 
de specialitate.

Proiectele diferitelor instalaţii şi utilaje necesare sau 
legate de construirea metroului se vor elabora de către 
institutele de proiectare specializate, respective, sub 
coordonarea şi controlul Ministerului Transporturilor, 
Direcţiunea Generală a Metroului Bucureşti funcţionând 
ca proiectant general. Proiectele de arhitectură se vor 
elabora de către Institutul de Proiectare Bucureşti – 
Proiect.

Pe baza experienţei câştigate la proiectarea 
şi executarea metroului Bucureşti, Ministerul 
Transporturilor va elabora norme ştiinţifice pentru  
a servi la executarea lucrărilor similare.

10) Până la data de 15 decembrie 1952, Ministerul 
Transporturilor va propune Consiliului de Miniştrii, 
schema de funcţionare şi cadrele necesare, ce urmează 
a fi transferaţi de la alte ministere, spre a asigura acestei 
organizaţiuni un înalt nivel ethnic.

Direcţiunea Generală a Rezervelor de Muncă va lua 
măsurile necesare în vederea pregătirii încă din anul 
1953 a cadrelor de toate categoriile, necesare executării 
lucrărilor de construcţie şi exploatării metroului.

11) În legătură cu studiul, proiectarea şi executarea 
metroului din Bucureşti se trasează următoarele sarcini 
departamentelor de mai jos:

‑ Ministerul Construcţiilor, Comitetul Geologic, 
Sfatul Popular al Capitalei, Institutul Topografic Militar 
vor ajuta Ministerul Transporturilor la elaborarea studiilor 
şi cercetărilor necesare proiectării şi construcţiei.

‑ Ministerul Gospodăriei Comunale, Sfatul Popular al 
Capitalei vor elabora proiecte şi vor realize toate lucrările 
edilitare, reţele de apă, canal, gaze, electricitate etc., 
legate de executarea metroului.

‑ Ministerul Metalurgiei, Ministerul Energiei 
Electrice şi Ministerul Transporturilor vor elabora 
respective proiectele şi vor executa prototipurile utilajelor, 
instalaţiilor electrice şi ale parcului rulant al metroului, 
trecând la fabricarea lor în aşa fel încât să fie livrate la 
termenele ce rezultă din proiecte.

‑ Ministerul Transporturilor, Ministerul 
Construcţiilor, Ministerul Industriei Metalurgice şi 
Institutul Geologic vor studia materiale specifice de 
construcţie şi în special pietre naturale, ce urmează a fi 
folosite la construcţia metroului.

‑ Până la 1 Ianuarie 1953 Ministerul Transporturilor 
va încheia cu toate ministerele ce au sarcini decurgând 
din prezenta Hotărâre, protocoluri conţinând termenele şi 
condiţiunile de realizare a sarcinilor respective în aşa fel 
încât să se respecte termenul final de predare a proiectelor 
şi lucrărilor. 

12) În vederea începerii lucrărilor de construcţie în 
anul 1954, în cursul anului 1953 vor începe lucrările de 
organizare a şantierului.

În acest scop, în trimestrul II 1953 Direcţiunea 
Generală Metro‑Bucureşti, va începe construirea de 
locuinţe muncitoreşti, care pe durata şantierului 
vor fi folosite de constructorii metroului, înlocuind 
baracamentele şi care apoi se vor repartiza cu precădere 
constructorilor fruntaşi ai metroului şi personalului ce se 
va fi ocupat cu deservirea lui.

13) Propunerile de plan pe 1953, cuprinzând lucrările 
de proiectare şi organizare a şantierului întocmite pe baza 
protocolurilor din art. 11 de către ministere şi coordonate 
de către Ministerul Transporturilor se vor înainta la 
Comitetul de Stat al Planificării până la 15 Ianuarie 1953. 

14) Pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi 
utilajelor în termenele prevăzute şi de calitate superioară, 
vor trebui să se desfăşoare pe o scară largă formele 
superioare de organizare a muncii, întrecerile socialiste.

Ministerele, organizaţiile şi instituţiile de stat vor 
trebui să nu‑şi precupeţească eforturile şi să realizeze cu 
precădere sarcinile ce le revin din construcţia metroului.

T R AV E R S A R E A

METROUL BUCUREŞTEAN
Cezar Petre Buiumaci

Medalie emisă cu ocazia punerii în funcţiune  
a tronsonului cuprins între staţiile Eroilor  

şi Industriilor (recto‑verso)
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ORAŞULUI
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român 

şi Consiliul de Miniştrii cheamă sindicatele, organizaţiile 
de masă, tineretul muncitor să participe în mod activ la 
această importantă lucrare, considerând‑o ca o sarcină 
de onoare. Tineretul trebuie să fie sufletul şantierului 
metroului.

Organizaţia de partid a oraşului Bucureşti şi Sfatul 
Popular al Capitalei trebuie să fie în fruntea luptei 
oamenilor muncii din Capitală pentru realizarea metroului 
lor, măreaţă construcţie socialistă.

Construirea metroului Bucureşti care trebuie să 
devină o cauză a întregului popor, creează muncitorilor, 
tehincienilor, inginerilor, arhitecţilor, artiştilor şi 
oamenilor de ştiinţă posibilitatea de a folosi întreaga lor 
putere de muncă şi creaţie pentru a exprima îndrăzneala 
şi iniţiativa creatoare a omului liber, hotărârea lui de a‑şi 
făuri drum spre o viaţă nouă, viaţa socialistă” (Ibidem, 
f. 34‑38).

Metroului bucureştean, construit „pe baza tehnicii 
înaintate şi a bogatei experienţe a construcţiilor 
minunatelor metrouri din U.R.S.S”, ar fi trebuit să 
îndeplinească şi funcţia de adăpost în caz de război, fiind 
recomandate adâncimi de 20 până la 40 metri. Acest fapt 
ce ar fi condus la costuri pe care economia ţării din acea 
periodă nu le putea susţine, motiv pentru care construirea 
metroului a fost amânată (Octavian Udrişte, op.cit., p. 5.).

O dată cu schimbarea intervenită în politica U.R.S.S. 
din 1953 şi promovarea de către Nikita Hrusciov a unei 
politici de destindere în lagărul socialist, conducerea 
P.M.R. a manifestat o poziţie proprie privitoare la 
politica internă dar şi externă. Formulele pe care liderii 
comunişti români le‑au folosit în iniţiativa de distanţare 
faţă de Moscova au fost neamestecul în treburile interne şi 
respectarea suveranităţii naţionale. Acţiunile conducerii 
de la Bucureşti au dus la retragerea trupelor Armatei 
Roşii şi a consilierilor sovietici, următorii paşi fiind 
opoziţia faţă de structurile suprastatale ale C.A.E.R. şi 
ale Tratatului de la Varşovia, eliminarea elementelor 
fidele Moscovei şi promovarea unui comunism naţional, 
continuând cu aşa numita „Declaraţie de independenţă” 
din 1964 şi culminând cu poziţiile de la sfârşitul 
deceniului al şaptelea. 

În cadrul şedinţei Comitetului Politic Executiv din 17 
ianuarie 1975 a fost aprobat proiectul de decret privind 
înfiinţarea Întreprinderii Metroul Bucureşti, cu indicaţia 
de a se include prevederea că posturile din schema de 
funcţiuni a întreprinderii vor fi încadrate cu personal pe 
măsura necesităţilor (ANIC, fond C.C. al P.C.R., secţia 
Cancelarie, dosar nr. 7/1975, f. 4), însă Întreprinderea de 
Exploatare a Metroului Bucureşti (I.E.M.B.) va fi înfiinţată 
abia la 1 august 1977 (Octavian Udrişte, op.cit., p. 5).

Dorinţa liderilor de la Bucureşti era ca dezvoltarea 
ţării să fie făcută prin forţe proprii, lucru întărit de 
afirmaţia lui Nicolae Ceauşescu în cadrul şedinţei: „Am 
văzut problemele de organizare, însă trebuie să vă spun 
că totul trebuie executat în ţară, inclusiv scuturile” 
(ANIC, fond C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie, dosar nr. 
7/1975, f. 40).

La 16 noiembrie 1979 metroul a fost dat în exploatare 
experimental cu public, dar inaugurarea oficială a fost 
făcută la 19 decembrie 1979, iar procesul verbal de 
„recepţie a punerii în funcţiune” a fost semnat la 27 
decembrie (Octavian Udrişte, op.cit., p. 5). Primul tronson 
al magistralei I avea o lungime de 8,1 km şi şase staţii: 
Semănătoarea, Grozăveşti, Eroilor, Izvor, Piaţa Unirii, 
Timpuri Noi, extinsă în decembrie 1981 cu încă şase staţii 
între Timpuri Noi şi Republica. Ulterior reţeaua de metrou 
s‑a dezvoltat având în 1989 trei magistrale cu 40 staţii, 
astăzi ajungând la patru magistrale cu 51 de staţii, pe  
o distanţă de 69 km de cale dublă.

Există în prezent cel puţin două mari proiecte de 
extindere a reţelei metroului bucureştean, unul care 
să lege Drumul Taberei de centru, la Universitate, 
continuându‑se, apoi, până în cartierul Pantelimon, 
propusă în două etape, şi la care au demarat deja 
lucrările. Acesta este primul proiect de mare anvergură 
de după 1989, magistralele III şi IV fiind începute 
înaintea acestui an. Cel de‑al doilea ar trebui să facă 
legătura între centrul oraşului cu Aeroportul Otopeni, 
ca extensie a magistralei IV. Această magistrală se află 
în stadiul de proiectare, cu finanţare atât internă cât şi 
externă, şi presupune o lungime de 14 km cu un număr 
de 12 staţii: Pajura, Expoziţiei, Piaţa Montreal, Gara 
Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokio (Băneasa Institut), 
Washington (Jandarmeriei), Paris (Padina), Otopeni 
Sud, Otopeni Centru, Otopeni Nord şi Aeroportul 
Otopeni. Pe website‑ul Metrorex sunt menţionate lucrări 
şi studii, în diferite stadii, pentru extinderi ale reţelei 
existente în zonele Parcului Bazilescu – Lacul Străuleşti, 
Bragadiru – Voluntari, Păcii – zona comercială Vest sau 
Pipera – localitatea Pipera. De asemenea au fost iniţiate 
demersurile pentru elaborarea studiului de fezabilitate 
pentru magistrala Gara de Nord – Gara Progresu pe 
tronsonul Lac Străuleşti – Gara Progresu.

S‑ar putea spune că, într‑o Europă care a depăşit 
aparenta poticneală culturală „postmodernistă” 

(printr‑o elegantă reîntoarcere la instrumentele de bază 
ale marketingului), centrele urbane „emblematice” 
ajunse să fie literalmente vândute drept mari atracţii 
muzeal‑turistice – pline de exponate mai mult sau mai 
puţin interesante, dotate cu infrastructuri mai mult 
sau mai puţin tehnologiceşte complexe. Bineînţeles că 
oamenii locului (locuitorii) îşi vor fi trăind, pe mai departe, 
vieţile citadine la modul normal şi autentic. Numai că 
autenticul a primit o nouă dimensiune expresivă – aceea 
de reality show. Pentru că, astăzi, o urbe europeană e 
musai să‑şi potenţeze la maximum propria imagine atât 
în ochii „turistului cultural”, cât şi în ochii „turistului de 
business” (acolo unde aşa ceva există). 

O atare stare de fapt se datorează, se pare, 
cumplitei competiţii economice dar şi 

imagistic‑simbolice pe care a generat‑o procesul 
globalizării. „Bătrânul continent” se luptă şi pe această 
cale să‑şi conserve relevanţa cultural‑istorică, să‑şi 
păstreze rolul de „driving force” în această epocă 
de complicată interacţiune şi truculentă ciocnire a 
civilizaţiilor. 

Perspectiva expusă razant aici ar putea părea 
fie de un teribilism forţat, fie (pe de‑a dreptul) 

lipsită de orice acoperire reală. Dar, din păcate, este 
foarte posibil să nu fie aşa. Dacă ne‑am întoarce în timp 
pe la sfârşitul anilor ’70 ne‑am putea aminti că Europa 
occidentală a renunţat atunci brusc la preceptele 
moştenite de la urbanismul modernist „de tip corbusian”. 
Dar nu din motiv că apăruse, prin farmec, vreo rezolvare 
a problemei „locuinţelor de massă”, ci din cauză că unii 
teoreticieni într‑ale arhitecturii dar şi un public local 
avizat şi interesat de revalorizarea civilizaţiei citadine 
au ajuns la concluzia, simplă de altminteri, că realitatea 
construită rezultată din paradigma corbusiană nu poate 
genera decât uniformitate, distrugerea texturii istorice 
urbane, dispariţia specificităţii şi sensurilor tradiţionale 
ale locuirii, anomie.

Ca urmare, în anii ’80, Occidentul iniţiază o 
schimbare de paradigmă în cultura locuirii 

(schimbare timidă şi ingenuă, la început), pornind de 
la o reinterpretarea cumva răsturnată dar sofisticat 
pragmatică a perspectivei expuse de către situaţionistul 
Guy Debord în a sa La Société du spectacle (1967). 
Astfel aveau să apară numeroase adevărate „re‑puneri 
în scenă” arhitecturale în marile capitale – „înscenări” 
operate la un înalt nivel de profesionalism, menite 
să potenţeze o tendinţă de muzeificare postmodernă 
a landmark‑urilor urbane. Pe de o parte au fost 
restaurate şi reintegrate o mulţime de ansambluri 
arhitecturale de patrimoniu (vernaculare sau 
reprezentative)… Pe de altă parte a început să‑şi facă loc  
o întreagă tipologie de obiecte arhitecturale care 
accentuează spectacular (şi la modul polemic uneori) 
contexte monumentale de mare autoritate. Piramida de 
la Louvre (cu tot cu structurile sale subterane) constituie 
un bun exemplu în atare sens. La fel (dar la o scară 
redusă) şi Haas‑Haus din imediata vecinătate a catedralei 
Stephansdom din Viena. Ori lucrarea deconstructivistă 
„Dancing House” (Gehry şi Milunić), casă care a fost 
inserată într‑o secvenţă de clădiri baroce, gotice şi Art 
Nouveau din Praga. Sau muzeul Guggenheim din Bilbao 
(Gehry) şi nu în ultimul rând clădirea uzinei BMV din 
Leipzig (Zaha Hadid). 

Ce se întâmpla însă tot în anii ’80, dar în 
Bucureşti? Aveau să dispară (printre altele) 

cartierul Uranus, porţiuni din cartierele învecinate, 
Antim şi Rahova, mânăstirile Mihai Vodă şi Văcăreşti, 
aşezămintele brâncoveneşti, etc... Iar în locul vechii 
ţesături urbane, păstrătoare a parfumului „Bucureştilor 
de altă dată”, avea să apară o imensă massă construită 
într‑o manieră pe care cineva ar putea‑o numi 
neostalinist‑postmodernistă. 

Nu ne numărăm printre cei ce profesează un 
conservatorism de hipsteri însă este greu de 

trecut cu vederea un „gest arhitectural” de o asemenea 
anvergură devolutivă; un „gest” care a ajuns să devieze 
pe termen lung perspectiva psihosocială asupra cetăţii 
bucureştene. Monumentalismul gigantesc (şi atât) nu 
semnifică neapărat măreţie – de multe ori măreţia poate 
apărea din simţul măsurii şi din cuminţenie.

… DE DUPĂ BLOCURI –  
DE LA MIHAI‑VODĂ

Mihai D. Popescu
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Apocalipsa
pe stradă curge sângele neatenţiei
alert spumos cum mustul proaspăt

palidă teribil de ascunsă în scoica nopţii
filozofia de viaţă a lanţului roz

apocalipsa dă colţ acolo unde nu te aştepţi
cum florile în pietrele cu care vorbesc

şi ce buze roşii are asfinţitul
şi ce orbi spectatori şi‑a ales maimuţa!

Tot ce îţi lipseşte
implori să exişti pe timp de criză
e greu să‑ţi ţi numele în picioare
toate creditele miros acum a spânzurătoare
nici câinele vecinului nu te mai latră
când goleşti inima stăpânului său de invidie
mulţi semeni poartă moartea în buzunar
ca pe un paşaport spre o locaţie exotică
din creier şi până‑n tălpi vuieşte un
sânge îngrăşat de somaţii repetate

priveşte soarele: ca un păduche roşu răsare
dintre cearşafurile nopţii murdare
priveşte şi luna: o mortăciune care
nu‑şi mai închiriază farmecele

până la sufocare pândeşte‑le disciplina
multă determinare la ambele vârtelniţe
e tot ceea ce îţi lipseşte ca să devii
un profanator de planuri imaculate!

Tehnica suspansului
uneori mi se pare că în afară
de cititor mai este şi altcineva
în povestea mea
începutule du‑l în ispită
sfârşitule nu‑l trăda

şi între cele două bariere
aşteptarea să‑şi ţină respiraţia
înfiptă în cenuşa neprevăzutului
cum un vătrai dornic
să reanime focul la nesfârşit

Discurs la intrare  
în secta furnicilor

aş fi onorat să mă primiţi printre voi
dragi fiinţe mici pe care
magnetul foamei vă ţine laolaltă
cum pe noi muşuroiul de facilităţi
voi fi fratele vostru cel mare

(furnicile înghit greu promisiunile
ştiu din experienţe anterioare cât
de letale sunt tălpile mari
şi ce otravă emană suflarea omenească
dar nu se opun mai mult decât trebuie)

accept condiţia voastră să fim
fraţi gemeni şi n‑am să mai predic despre
lecţia bobului eliberat de ignoranţa sa

(mai continui eu
dar inutilitatea nu‑i tulburătoare
pentru aceste himenoptere)

Barul îngerilor
peşteră contrafăcută luminată confuz ca să
prelungească tentaţia dincolo de capătul ei

prafurile iadului circulă pe sub mese
cum nişte şoricei albi dresaţi

fum de dorinţe aprinse
luciu de pantofi zăpăciţi de dans

e liber la sex strigă alcoolul
în orice loc chiar şi printre
beţele nebune ale toboşarului

ca un alpinist legat la ochi
cobori sau urci pe coarnele diavolului

Clipa ?
Îmi place să gândesc profund 
La clipa ce‑o să vină,
Căci încărcată poate fi
De‑amar sau de lumină.
Şi‑mi place s‑o aud cum se desprinde
Venind de unde gândul loc nu a găsit,
Fugind din ceaţa – apocalipsei,
Ieşind din vechile morminte
Să bată‑n poarta timpului de pe pământ.
Bătaia sa e scurtă şi ritmată
De‑mi vine uneori s‑o‑asemuiesc
Cu fulgerul ce‑n tunet scrijelit e ca‑ntr‑o piatră.
Culoare de‑are clipa, nu se ştie,
Căci cei ce o primesc nu pot trăi cât ea, o veşnicie.
Şi chezăşie stă chiar moartea,
Cea care pe grumaz, de‑o veşnicie, duce clipa,
Vrând tot mereu pe‑a sa culoare să aştearnă cripta.
Îmi vine chiar să cred c‑această clipă
− Ce mică e, dar mare ţi se pare

Prin lupa timpului ce se măsoară‑n veacuri 
Şi tot aşa cum veacul rătăcitor îţi pare ca o boare, −
Arbitru e‑ntre moartea incoloră
Şi viaţă, ce culoare clipei dă,
Făcând din ea mereu o auroră.

A trăi
Pentru mine, viaţa înseamnă soare.
Mult, mult soare.
A trăi înseamnă cumpăna 
Dintre soare şi verdele ierbii.
Atât: soare şi verde.
A trăi înseamnă dimineaţa 
Când picuri din cerul albastru inundă verdele ierbii.

A trăi înseamnă aur,
Aur din raze de soare,
Strecurate prin florile ierbii
În amiezi fierbinţi, de aur.
A trăi înseamnă amurgul
Cu marea sa roşie îngemănată cu norii,
Văpăi aruncând în verdele ierbii.
Şi noaptea,
Noaptea cu trăirea ei înceată, plină de taină,
Ce stele în iarbă aprinde,
Ce timp şi culori în vise închide.
A trăi înseamnă soare şi verde
Şi sufletul meu cupolă albastră peste această 
frumuseţe.

Culori
Nu alb!
Ci alb de narcisă.
Nu roşu!
Ci roşul de mac!
Nu verde!
Ci verde de frunză.
Nu albastru!
Ci albastrul cicorii.
Nu roz!
Doar rozul zambilei.
Nu galben!
Doar galben de crizantemă.
Nu culori!
Doar culorile florilor.

Umbră
În toamnă şi umbra e udă
Şi totul e umbră şi ploi.
Pe cer norii grei se alungă
Şi lut se preface‑n noroi.

Pământul tot e o umbră
De norii sudaţi între ei,
Nemişcaţi par totuşi să fugă,
Asemenea anilor mei.

Şi trecutul meu e o umbră
Cu figuri nemişcate‑n eter.
Amintirea doar mai animă
Câte‑un vis de copil, efemer.

Vis 
Şi m‑a lovit talazu‑n piept, 
Şi‑n visul meu e o furtună, 
Aud cum scârţâie penelul pe caiet,
Cuvintele din valuri le adună.

Catargul versului se zbuciumă în verde
Şi verde‑cenuşiu de val în vis,
La proră sufletul se pierde
Strivit de ape şi învins.

Şi spuma lacomă, murdară,
De negrul coborât din nori,
Peste caiet se face apa‑amară
Ştergând cuvinte şi fiori.

Şi scârţâia penelul pe caiet,
În vis, corabie fără de cârmă,
Căci sufletu‑mi s‑a dus dintre poeţi,
Să scape de un vis şi de furtună.

Mă sperie tăcerea  
ce s‑a lipit de suflet

Se‑nchide cerul în butoni de stele
Şi‑ntr‑un castel de frunze foşnitoare
Mă chinuiesc s‑aprind o lumânare.
Mă sperie tăcerea ce s‑a lipit de suflet.

Şi mă cobor în gândurile mele
Şi‑ecoul lor tăcerea îl face dureros.
Sunt singură cu ele, dar nu‑mi sunt de folos.
Mă sperie tăcerea ce s‑a lipit de suflet.

Sunt plină de tăcere ca visul de himere,
Căci am pierdut secretul de a umbla prin gânduri
Şi prin cuvinte simple să le traduc în versuri.
Mă sperie tăcerea ce s‑a lipit de suflet.

Copil fiind aveam prieteni mulţi
Şi niciodată n‑am trăit singurătatea,
Dar azi, când am crescut, mai am
Prieten, doar copilul ce eram.

Cântec
A şaptea minune a lumii 
Este cântecul.
Cel al pruncului, al tânărului, al bătrânului,
Cântec din codru, din deşert, de pe mări,
Cântec de păsări, 
De viaţă,
De speranţă,
Şi iar de viaţă,
Cântec de dimineaţă,
De‑amiezi,
De seară,
Cântec de mirare şi de confirmare,
De confruntare şi de negare, 
Cântec.
Nimic fără cântec.
Cântec de cântec şi atât.
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S U P L I M E N T
ARTA DE A FI PĂGUBAŞ

* 
TÂRGUL MOŞILOR

Niculae Gheran

SPOVEDANIE 

Prin 1985, mă întorceam de la un examen radiologic, 
fără să am curajul s‑aştept şi precizarea diagnosticului. 
Pe rând, diverse analize de laborator infirmaseră unele 
ipoteze – să le zicem acceptabile – şi acum verdictul 
medicului era legat exclusiv de imaginea tomografică. Mă 
simţeam ca în faţa unui pluton de execuţie, fără să ştiu dacă 
se va trage cu gloanţe adevărate sau oarbe. Ajuns acasă, 
primesc un telefon de la Alecu Ivan Ghilia, care amâna  
o revedere programată, stabilind un alt loc de întâlnire 
şi anume Biserica Silvestru. Într‑adevăr, la ora fixată mă 
aştepta pe scările lăcaşului. 

– Fii bun şi rabdă câteva minute. E postul Paştelui şi 
mă spovedesc la părintele Galeriu. 

Făcea şi el ce considera că e bine să facă, numai că, 
hodoronc‑tronc, a ţinut să adauge:

– Hai şi tu, că mama a murit nespovedită, 
neîmpărtăşită! 

Habar n‑avea de gândurile mele cenuşii, acum 
înnegrite de invitaţia lui. Aşa că peste câteva minute 
mă aflam sub patrafirul preotului Bordaşiu, dispus să 
m‑asculte, pentru ca eu să pot trece la nevoie Dincolo, cu 
respectarea datinilor. 

– Când te‑ai mărturisit ultima oară? 
– Apoi, părinte, să tot fie vreo 40 de ani! 
Nedumerit asupra revenirii la cele sfinte – stranie 

în fond şi pentru mine, care, în legăturile cu Cerul, nu 
simţisem nevoia vreunui intermediar –, preotul a tăcut, 
neştiind parcă de unde să înceapă. I‑am sărit în ajutor,  
fără intenţia de a comite o impietate: 

– Părinte, de‑aş încerca să înnod şirul păcatelor, ne‑ar 
prinde Revelionul. Vă propun să pornim de la Decalog... 
De ucis n‑am ucis, de furat n‑am furat ş.a.m.d. 

Am încurcat‑o niţeluş la porunca: „Nu preacurvi!“ 
– Părinte, şi aici – cum zice Vechea Scriptură – am 

păcătuit, dar n‑am exagerat. 
– Adică? 
– Adică nici prea‑prea, nici foarte‑foarte! 
– Dar nu acesta este sensul poruncii din Decalog! „Nu 

preacurvi“ nu se tălmăceşte defel cu îngăduinţa moderată a 
păcatului. Nici măcar în gând, darmite cu fapta! 

Şi urmă o întreagă predică, din care înţelegeam 
cât de păcătoşi putem fi şi când ne odihnim privirea pe 
picioarele, şoldurile şi sânii unei femei, aleasă de jos în sus, 
cu mângâierea ochilor. Ce să mai spun de regretatul Ion 
Frunzetti, care şi când mergea cu soţia pe bulevard, medita 
cu bonomie: „Fiecare cu dama lui, numai eu cu dama 
mea!“ 

Şi, cu răbdare, o luarăm de la început pentru separarea 
grâului de neghină, până ajunserăm la porunca: „Nu râvni 
la aproapele tău!“ Aici mă simţeam tare. 

– Părinte, cu mâna pe inimă, n‑am invidiat pe nimeni 
în viaţa mea. Aplauzele meritate dăruite unui artist 
mi‑aduc lacrimi în ochi, ca şi cum mi‑ar fi adresate mie. 
O fi vreun soi de îngâmfare, ajunsă la paroxism? Nu ştiu! 
N‑am invidiat nici când am văzut un bărbat ghebos lângă  
o muiere frumoasă. Bravo lui, dacă a ştiut s‑o ameţească, 
în cazul când n‑a cumpărat‑o cu bani grei pe viaţă. 

– Şi ce părere ai despre aceste femei? 
– Părinte, Dumnezeu să mă ierte, chiar şi cununate 

în biserică, le consider mai păcătoase decât meseriaşele 
amorului, închiriate cu ora. Astea, chiar şi rătăcite, nu se 
vând en gros, le rămâne dreptul de a‑şi găsi un iubit pe 

pofta inimii, s‑adune bani vechi pentru o casă nouă, stau 
cu ferestrele deschise, nu întemniţate pe viaţă, de unde 
„cinstitele“ evadează doar prin păcat. 

– Ciudat mod de a vedea rostul cununiilor. 
– O fi, părinte, da’ altu’ mama nu mai face! 

Ne‑am despărţit creştineşte, fără sancţiunea vreunor 
mătănii, de care prietenul Alecu nu scăpase. Poate unde 
părintele Galeriu, şi el profesor de teologie, va fi fost mai 
exigent cu un practicant destoinic, aflat mult peste nivelul 
unui credincios de rând. 

De‑atunci n‑am mai fost la spovedit, călcând pragul 
bisericii doar s‑aprind lumânări pentru iertarea celor plecaţi 
dintre noi şi fericirea celor din preajmă. În schimb azi, de‑ar 
fi să mă spovedesc, ar trebui să‑i mărturisesc popii: 

– Părinţele, şi mai adaugă păcatul de‑a purta râcă 
unui om pe care nici măcar nu‑l cunosc şi nu mă ştie: Felix 
de Azua, un scriitor spaniol. 

– De ce? 
– Părinte, fără să vrea, mi‑a furat titlul cărţii visate: 

Povestea unui idiot spusă de el însuşi.

Şi, într‑adevăr, de când mi‑o dăruise Ion Creţu, 
traducătorul ei, mi s‑a părut cunoscut. În realitate, de mult 
orbecăisem în jurul acestui titlu, chiar dacă expresia nu era 
atât de dură. Pierzându‑l, ştiu că dezamăgiţi vor fi în primul 
rând câţiva duşmani pe care‑i pot număra pe degetele unei 
singure mâini. 

Citind romanul, altminteri amuzant, mi‑a părut rău 
de ostentaţia autorului de a demonstra prin erudiţia sa că, 
de fapt, povestea cu pricina e a unui om ultrarasat, care 
poate fi acuzat de orice, numai de prostie nu. La mine, 
titlul ar fi fost la locul ce i se cuvenea. Prea de multe ori 
plecasem cu cele mai bune intenţii la drumuri lungi, ca 
în cele din urmă s‑ajung unde n‑aş fi dorit. Nu osânda 
drumului mă deranjează acum, ci risipirea timpului. Noua 
denumire – Arta de a fi păgubaş – preia în bună măsură 
încărcătura titlului regretat, deşi, poate, volumul de faţă 
se sfârşeşte acolo unde ar fi trebuit să înceapă. Între timp 
mă copleşiseră amintirile din copilărie, petrecută în Târgul 
Moşilor, şi m‑am lăsat în voia lor. 

De unde marea nemulţumire? 
În tinereţe debutasem cu proză satirică la rubrica 

„Început de drum“ a revistei Tânărul scriitor (1955). 
O domnişoară din redacţia Vieţii Româneşti, altminteri 
drăguţă, nu‑mi contesta talentul, ci observa numai 
aplecarea mea spre o tematică neesenţială, în raport, 
desigur, cu realităţile înconjurătoare. Ca şi la sovietici, 
soarta satirei în ansamblul vieţii literare se anunţa tristă. 
În plus, era la modă ca redactorii revistelor şi editurilor 
să umble în textele autorilor, începând cu cei decedaţi şi 
sfârşind cu cei care băteau la porţile literaturii. N‑o spun în 
zeflemea, fie şi pentru că, pe parcursul multor decenii, am 
îndeplinit mai toate funcţiile din cadrul sistemului amintit, 
de la ostaş la general. Numai că la extragerea unui dinte se 
folosea novocaina, se mai discuta şi cu autorii. Eu am avut 
ghinionul de a cădea pe mâna unui exigent, care, deranjat 
de‑o replică nevinovată – „Poate că mâine, poimâine voi fi 
scriitor“ – a înlocuit‑o premonitoriu cu: „Poate că mâine, 
poimâine voi da rezultate pozitive!“ 

Şi am dat, dar nu pe ogorul dorit. Evitând să intru 
în competiţie cu cei care se încumetau să scrie bine şi rău 
despre contemporaneitate, am preferat să fiu ucenic şi 
calfă în atelierul domnului Rebreanu, un mort mai viu 
decât camilarii şi călugării epocii. Avocat din oficiu, 

m‑am angajat să‑i reconsider integral opera şi am izbutit. 
Desigur, aş fi lipsit de modestie dacă aş susţine că realizarea 
mi s‑ar datora în exclusivitate. Beneficiam de contribuţiile 
unor critici şi istorici literari, la rândul lor angajaţi în 
procesul valorificării tezaurului naţional, într‑o vreme 
când Eminescu, Arghezi şi Rebreanu fuse‑seră înlocuiţi 
cu Neculuţă, Alexandru Toma şi Sahia. Numai că la fel de 
adevărat e şi faptul că mai uşor se putea scrie despre un 
autor sau cărţile lui decât să‑i publici operele cuvânt cu 
cuvânt. Or, când am intrat în scenă, până şi tripticul Ion, 
Pădurea Spânzuraţilor, Răscoala era mâncat de moliile 
cenzurii, în conformitate cu exigenţele directorului general, 
Iosif Ardeleanu. „Ardelean“ cu scăzământ, că bietul Ov.S. 
Crohmălniceanu – primul critic oficial al vremii socialiste, 
care s‑a încumetat să‑l readucă pe Romancier în conştiinţa 
publică – a simţit nevoia să‑i opărească restul creaţiei, în 
contul recomandării partinice a „reconsiderării critice“. 
Trecuseră aproape zece ani de când „colaboraţionistul“ 
fusese totalmente inter‑zis, restricţia mergând până acolo 
încât nici numele nu trebuia să i se menţioneze. Imprudenţa 
lui Dimitrie Gusti, cândva preşedinte al Academiei 
Române, de a‑i aduce un elogiu după încetarea din viaţă, 
a stârnit furia unuia ca Ion Călugăru de la Scânteia, care, 
alături de Nicolae Carandino, Ion Caraion şi Miron Radu 
Paraschivescu, a condus o campanie furibundă împotriva 
unui titan al culturii naţionale, răsplată pentru tot binele 
ce le făcuse în timpul vieţii, inclusiv în anii războiului. 

În condiţiile în care romane precum Adam şi Eva, 
Ciuleandra, Crăişorul Horia, Gorila etc. erau acuzate 
de misticism, descompunere morală, naţionalism şi 
legionarism, nu mi‑a fost deloc uşor să demontez blestemele 
celor aflaţi în fruntea bucatelor ideologice. Norocul era 
că‑i cunoşteam personal: unii deştepţi foc, dar oportunişti 
sadea – cu care, totuşi, puteai să discuţi –, alţii asemenea 
multor urmaşi de‑ai lor din Parlamentul actual. Pe scurt:  
cu o răbdare de Sisif, am reuşit să reproduc în integralitatea 
lor textele litigioase, dar şi să alcătuiesc dosarul de creaţie 
al fiecărei lucrări, ajungând în final la un aparat critic cu 
mii de pagini de comentarii şi variante, presărate în 23 de 
tomuri ale ediţiei de Opere. 

De‑aş fi avut înţelepciunea să abandonez, precum 
alţii, iniţiative similare, acum nu m‑aş fi gândit la Arta 
de a fi păgubaş. La ce folos toate laudele primite, premiile 
şi decoraţiile ce mi‑au fost acordate, când nu cu ele îmi 
plăteam datoriile sufleteşti? Azi mă aflu în ipostaza celui 
care, visând să fie sculptor, a ajuns un excelent tâmplar de 
lux. 

Un om lucid, care‑i conştient că după trecerea a 24 de 
ore se apropie cu o zi de Marea Noapte, ştie să se oprească 
la timp, nu joacă precum un cartofor până se pomeneşte 
despuiat, c‑a pierdut şi hainele de pe el. 

Momentul posibilei despărţiri de Rebreanu fusese în 
anul 1981, când, cu reconsiderarea Gorilei, terminasem 
edita‑rea comentată a Operei Magna, în 11 volume de 
Opere. Şi‑aşa îmi tocaseră aproape două decenii din viaţă – 
dacă iau ca dată anul 1964, când publicasem, în „Biblioteca 
pentru toţi“, prima ediţie integrală a nuvelisticii rebreniene, 
şi truda ce‑a precedat‑o. Douăzeci de ani, vârstă la care 
un om se poate şi căsători, nu doar să divorţeze ca mine. 
Primisem atunci Premiul Uniunii Scriitorilor, ca şi al 
M.L.R., „Perpessicius“, putând să mă deplasez c‑o jerbă 
la Bellu, cu un bine‑meritat: „Adio, domnule Rebreanu!“. 
Mi‑aş fi salvat 24 de ani, petrecuţi între învolburatele valuri 
ale presei interbelice, cu cca 10 000 de periodice, depozit 
lipsit de cea mai elementară bibliografie analitică. Ieşind 
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viu din acest ocean, eşti ca o babă de 7o de ani care se laudă 
că‑i fată mare. 

Nu demult, încercând să fac puţină ordine în arhivă, 
am dat de câteva file gălbejite, crochiuri ale unor schiţe 
şi povestiri de odinioară. Multe altele le pusesem pe foc 
după ce Andrei Jdanov prezentase faimosul raport asupra 
revistelor Zvezda şi Leningrad. Că nebunul osândea rostul 
literaturii satirice era, la urma urmei, treaba lui. Grav este 
că am crezut ce spune, lepădându‑mă de mine însumi. 

Târziu, foarte târziu, revin asupra lor. 
De teamă să nu las o carte neterminată, am vrut 

ca fiecare capitol să aibă, cât de cât, autonomia lui, deşi, 
cel puţin în mintea mea, se integrează într‑un ansamblu.  
Nu mi‑am propus să fac nici istorie, nici să‑mi scriu 
memoriile. Dacă pe‑alocuri s‑ar zice că, totuşi, mă las ispitit 
de ele, vina aparţine condeiului, care adesea o ia înaintea 
autorului. Când văd însă unde s‑a oprit primul volum şi cât 
mi‑a rămas de parcurs pentru a ajunge la zi – se poate citi 
şi la zid – mă îngrozesc. 

Încă un motiv de a‑mi aminti de cartea spaniolului 
Felix de Azua.

I. DIMINEAŢA AMURGULUI 

– Ascultă, căcăciosule, neam de neamul nostru n‑a 
făcut politică. Te‑ai găsit tu, neisprăvitule, să schimbi 
lumea... Schimbi pe dracu. Ăştia vin şi pleacă; astăzi sunt şi 
mâine nu. Mereu vin alţii. Lasă‑i să joace, nu te prinde în 
horă. Mai bine aruncă francul la lăutari. Circul se plăteşte, 
cum am făcut şi eu înainte de război: băteau la uşă liberalii 
să mă abonez la ziarul lor. M‑am abonat. După ei, legionarii 
cu invitaţii de bal. Am luat. Apoi ţărăniştii, cu înscrieri la  
o tombolă. M‑am înscris. Dar am stat deo‑parte, nătântocule. 
Măscăricii sunt aceiaşi, numai că se boiesc altfel. Te‑am dat 
la şcoală să‑nveţi, nu să lipeşti afişe pe stâlpii mahalalei. 
Nu‑ţi place cartea? Nicio pagubă. Te fac negustor.  
Nu poţi umbla însă teleleu‑Tănase, de râsul 
lumii. Eu m‑am întreţinut singur de la paişpe ani. 

Nu minţea. Păzise până la acea vârstă oile 
unui unchi, când, într‑o bună zi, ţăranul hotărî 
să‑şi vândă mioarele. 

– Lasă‑mi şi mie, nenicule, o oaie, nu mă 
lăsa singur; te rog din suflet. 

Nenicu nu l‑a ascultat, motiv pentru care 
băiatul s‑a dus pe jos până la Găeşti, de unde 
pleca o cursă spre Bucureşti, cu gândul să tragă 
la un alt unchi, ştiut de toţi ca om înstărit. Bani 
de drum n‑avea, dar gura‑i mergea: 

– Nu mă lăsa pe jos, nene, că vin tocmai din 
Şerbăneşti; ţi‑oi plăti cinstit la urmă, că am de 
unde: sunt nepotul lui Florea morarul. 

La auzul numelui – om ştiut, nu geanabete 
–, şoferul s‑a îndurat. La fel şi rubedenia ce l‑a 
luat sub aripă, fără să‑i treacă prin minte că 
vreodată băieţandrul va ajunge mai bogat decât 
el. Văzându‑l în picioarele goale, l‑a procopsit cu 
o pereche de bocanci, să simtă că‑i la oraş. Mai 
aveam până deunăzi o fotografie de‑atunci: tata în 
iţari, mândru de încălţări şi cu o gambetă pe cap. 

Cine şi‑o fi bătut joc de el, aşezându‑i 
melonul pe scăfârlie, Dumnezeu ştie – în cazul când nu se 
va fi înfrumuseţat singur, important e că în poză ochii‑i 
străluceau de fericire, că ştie ce vrea. Când avea s‑ajungă 
domn la casa lui, îi plăcea să mă sâcâie, reflex al unei tinereţi 
amare: 

– Tată, dă‑mi şi mie cinci lei! 
– La ce‑ţi trebuie? 
– Merg şi eu cu băieţii la cinema.
– Eu n‑am fost şi nu mă duc la cinema şi, iată, am  

o sută de chile. 
La drept vorbind, ce să caute la cinematograf, să vadă 

cai verzi pe pereţi – cum zicea adesea –, când aşezămintele lui 
preferate erau restaurantele „Trocadero“ şi „Mircea“, aflate 
pe bulevard, în zona Universităţii. Acolo nu‑l împingea vreun 
viciu, ci interesele lui de cerealist, blagoslovit cu un carneţel 
în buzunar şi cu un telefon la domiciliu. În rest, cuvântul 
dat şi respectat îl scuteau de nevoia vreunor servicii de 
contabilitate, de administraţie, control financiar, planificare, 
juridic sau personal. De registru se ocupa perceptorul:  
el îl făcea, el îl controla, să fie bine pentru toată lumea. 

Pe tata nu‑l vedeam pe‑acasă. Venea de obicei seara, 
când se aşeza în faţa telefonului, cerând centralei să‑i facă 
legătura cu câţiva angrosişti din Bazargic sau Constanţa. 
Discuţii scurte, protocolare, despre ei, neveste şi copii, 
despre vreme, după care, invariabil, urma lista afacerilor 
convenite peste zi. 

– Bucur Popa, ia creionul şi scrie: îmi trebuie două 
vagoane de grâu, două de porumb şi unul de ovăz pe 
adresa Costică Ştefănescu din Breaza, judeţul Prahova; mai 
notează... Şi urmau alte adrese şi cantităţi de porumb, mei, 
orz sau borceag, până bifa toate comenzile. 

Făcea marketing fără să ştie. Cunoştea pe dinafară ce 
mărfuri lipsesc în ţara asta, unde există surplusuri, înregistra 

şi făcea comenzi, lăsând apoi grija trenurilor să circule zile şi 
nopţi de‑a rândul. După livrarea mărfurilor, urma achitarea 
lor, totdeauna după ce‑şi reţinea comisionul. Dacă aveai 
un nume şi un prestigiu în branşă, negustoria pe picior 
mare nu era grea. Trebuia înainte de toate să fii de o cinste 
ireproşabilă, să ai în minte o hartă economică, să cunoşti 
agenţii angajaţi în joc şi, bineînţeles, să‑ţi fie familiară bursa 
preţurilor. 

De când mă luase tata după el la „Mircea“ şi 
„Trocadero“, mă hotărâsem să mă întorc la şcoală. Nu era 
deloc uşoară viaţa la cârciumă, nici pentru chelneri, nici 
pentru consumatori. 

La început mi se părea amuzantă. Ospătarii, mereu 
în fugă, serveau dimineaţa fără a primi comenzi; clienţii, 
veniţi cu treburi, vorbeau între ei, iar platourile cu chifteluţe, 
pateuri cu brânză sau cu ciuperci, toate fierbinţi, erau aşezate 
şi luate de pe masă, în timp ce băutura curgea gârlă. Pe mine 
mă amuza să văd cum un chelner aşeza pe un braţ, ca la circ, 
zece halbe, una peste alta, neclintite. Trecea printre mese 
şi înlocuia halbele goale, fără ca cineva să‑i ceară. Vârsta şi 
sexul erau respectate: domnii beau din halbe, iar doamnele 
şi copiii mai mari câte‑o regală – un pahar conic, lunguieţ – 
sau un carcalete, un soi de sirop încuscrit cu două degete de 
vin. 

Cât să mănânci şi să bei? Discuţiile erau totul, numai că 
pe mine mă plictiseau. Nu însă totdeauna. 

– Nea Gheorghiţă, când mi‑era mai bine cu fata lui 
Chiriţescu la „Gambrinus“ – care de‑o lună mă tot perpelea, 
dându‑mi de înţeles... ştii mata ce –, sună prealarma. 
Oamenii se impacientează, fac notele de plată, cu gândul la 
bombardament: „Du‑i, Doamne, la Ploieşti!“. Se mai goleşte 
restaurantul, iar eu, client stabil, pornit s‑o ameţesc puţin, 
rămân pe loc. Şi nu zici, boierule, că trec avioanele de Ploieşti 
şi acum, nu‑i de joacă, se dă alarma. Fug cu toţii ca vrăbiile 
în adăpost. Eu pe poziţii şi nebuna la fel. Rămaşi singuri, 

la primele bubuituri îmi sare speriată în braţe, iar eu, ca la 
comandă, o înghesui pe colţul mesei... 

Văzându‑mă cu urechile ciulite, tata l‑a întrerupt: 
– Mai du‑te, mă, şi tu pe‑afară să vezi dacă plouă. Nu de 

alta, dar n‑avem nicio umbrelă cu noi. 
Ce să plouă? Arşiţă curată, de‑am fost nevoit să trec pe 

trotuarul de vizavi, dinspre Cercul Militar, găsind adăpost în 
librăria de pe colţ a Editurii Cartea Românească. Îmi plăcea 
să răsfoiesc noile apariţii, mângâind romanele lui Ionel 
Teodoreanu, pe care le citisem şi recitisem pe nerăsuflate, la 
început fiindcă îmi fuseseră interzise. (Bine ar fi fost să mi se 
interzică şi cărţile de matematică, fizică şi chimie; poate că 
astăzi aş fi fost inginer.) 

Mintea îmi alerga şi la pocitania cu care rămăsese tata 
la „Trocadero“: un bărbat mic de statură, uscăţiv şi ascuţit 
la figură, cu un barbişon negru, cănit, presărat acum cu 
firimituri de pateu. Cum l‑o fi suportat fata lui Chiriţescu 
nu pot nici acum să pricep, de n‑o fi inventat toată povestea 
în doru’ lelii. O lăsasem pe farfuză sub bombardament, pe 
colţul mesei, şi încercam să întregesc scena, până la plecarea 
avioanelor şi încetarea alarmei. 

Când am revenit în restaurant, la masă se aflau şi 
alţi negustori, între care Iacob Albala, însoţit de Radu, un 
băiat cu vreo patru ani mai mare decât mine, ce nu trebuia 
trimis pe‑afară să verifice starea vremii. Ce naşte din pisică 
şoareci mănâncă. Peste ani, când aveam să‑l revăd, semăna 
cu taică‑său ca două picături de apă. Nu doar la înfăţişare, 
ci la întreaga ţinută, uşor extravagantă, dar şi extrem de 
îngrijită. 

Nea Iacob părea venit din altă lume, răsfăţându‑se în mers 
cu un baston cu măciulie de argint, pe care‑l învârtea în faţă 
sau în spate, rotindu‑ne ochii în cap. Mici, ne ţineam laie după 
el, eu mândrindu‑mă că era musafirul nostru. Se deosebea de 

toţi negustorii mai mari şi mai mici, români îmbrăcaţi în stofe 
bune, dar mereu cu cravatele desfăcute la gât, cu nasturii de 
la haină descheiaţi, părând să spună în taină: „treceţi şi voi cu 
vederea; până mai ieri am fost ţărani“. 

Albala, evreu sefard, se deosebea prin vorbă şi gestică 
nu doar de confraţii de meserie, ci şi de galiţienii lui, lălăiţi şi 
mototoliţi de sărăcie, mai mult cântând decât vorbind: 

– Şi vrai, şi vrai? Pleşi după capu miu! Eşti mişighină? 
Ţ‑am zis c‑o să‑ţi dau bani? Ţ‑am zis! N‑o intrat zili‑n sac. 
Vorbeşte cu tatăl de la tine ş‑ai să vezi că‑i bini. Di şi să nu 
fie bini? 

– Ci bini să fie dacă nu‑mi dai niciun franc? 
– Şi dac‑o să‑ţi dau nimic, o să fie mai bini? 
– Capăr der vont! 
– Ţzeţst! 
– Chişmăn tuhăz! 
– A poţ aghit! 
N‑aveam nevoie de dicţionar, că atunci când se foloseau 

de sudalme în idiş pricepeam că se dădeau cu capul de pereţi, 
ori se trimiteau să pupe ce nu se cuvine.

Înjurături puţine, debile, nu ca la noi. Ca popor 
ne‑or lipsi multe, nu şi belşugul de ocări, unde sacrul s‑a 
îngemănat cu profanul, contopind anatomia şi religia, 
ridicând tensiunea beligeranţilor, până când suduielile se 
transformă‑n bocet. În culmea disperării, ovreiul îţi urează 
„să crăpi“, românul nostru te ia de la naştere şi botez, ca să 
te cădelniţeze apoi prin biserici cu grijanii, până la groapă, 
fără să‑ţi uite morţii mă‑tii, după ce te‑a invitat la incest. 
Înjurătura îi însoţeşte pasul deopotrivă când nu‑şi găseşte 
ce caută, la durere şi la bucurie umplându‑ţi gura cu organe 
şi fecale, înainte de a te blestema sau săruta. Profund 
credincios, românul descumpănit îşi aminteşte la nevoie 
de scripturi, de agheasmă şi anafură, de altar şi de cruce, 
ce‑i domolesc amarul. Înjură dezinvolt acasă, pe stradă, 
în tramvai, la serviciu, în cârciumă sau cimitir, sudalma 

fiindu‑i, ca şi pâinea, cârja cea de toate zilele, 
chiar când stă de vorbă cu sine însuşi. La prima 
vedere ai zice că e un semn al agresivităţii sale.  
În realitate, de cele mai multe ori, e un eşapament 
prin care se eliberează de multe şi mărunte, pe 
faţă sau în gând. 

În mahala, cum să te afirmi, la paişpe ani, 
dacă nu ştii să înjuri? Profesori buni, la tot 
pasul. 

– Ascultă, Gică!
– Nu mă cheamă Gică! 
– Mă contrazici? Te mănâncă pielea?... 

Şi‑apoi, te‑a întrebat careva, când te‑ai născut, 
ce nume‑ai vrea? 

– Nu! 
– Pe mine cum mă cheamă? 
– Ionel Sarchisian! 
– Şi cum mi se zice? 
– Ionel Roşu. 
– De ce? 
– După culoarea părului şi iuţeala 

pumnilor. 
– Deci pe tine cum te cheamă? 
– Gică – dacă zici matale. 
– Ştii de unde ţi se trage numele? 

– Nu! 
– De la gagică, mai clar: ga‑gică. S‑o laşi pe Evelina‑n 

pace. E mare, nu‑i de nasul tău. Bagă la deblă: i‑a mea; numai 
a mea! Şi‑acum, dac‑ai înţeles, îl vezi pe marţafoiul care vine 
spre noi, malacul care şi el îi dă târcoale Evelinei? 

– Da! 
– Du‑te şi scuipă‑l! 
Uşor de zis, greu de încasat. Dar am făcut‑o, cu preţul 

multor stele verzi. M‑am liniştit abia când a apărut Ionel 
Roşu. 

– Ce faci, grăsane, baţi un copil? 
Şi până să aştepte vreun răspuns l‑a şi izbit cu‑n cap în 

meclă de i‑a dat borşul, după care l‑a luat să mi‑l distreze, pe 
bucăţele, cum zice şi cântecul:

„Pe la dinţi, pe la molari, 
Ca‑n filmele cu dolari, 
De l‑a luat de‑acolo solo 
Să‑l coase pe ici, pe colo.“ 

Jumuleală de zile mari, numai că în prologul ei 
rămăsesem cu pleoapele unui ochi umflate, lipite cu clei, de 
mă scărpinam întruna: 

– Ce făcuşi, Gică? Ţi‑a stins un felinar, te‑a băgat în 
camuflaj! 

– Da’ şi eu i‑am cărat câteva şpiţuri la gioale, pân‑ai 
venit să‑l bubui. 

– Ai încasat‑o de fraier. Fii atent ce‑ţi zic, bagă la 
cap. Tu eşti înalt şi ai alonjă mare, bună să‑i ţii la distanţă. 
Trebuia să te foloseşti de‑o eschivă, să izbească alături. 
Acum hai până la grădină, la Moise cârciumarul, să‑ţi dea 
Titi o bucăţică de carne crudă, s‑o pui pe ochi, până n‑apucă 
să se învineţească. 
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Eram pe strada lui Ionel, întâmplător botezată Sfântu’ 
Ioan Moşi, unde Moise îşi ridicase o cârciumă mai arătoasă, 
tocmai vizavi de biserica cu acelaşi nume, cu o curte ce da, la 
capătul opus, în Calea Moşilor. Duminica, până se sfârşeau 
slujba şi predica părintelui Traian Chirulescu, negustorul 
alerga grăbit să pregătească mesele din grădină şi din 
local, grijuliu la găleţile cu gheaţă, în care se răcea vinul 
casei, mereu de Jariştea, sifonul de sticlă groasă, pregătiri 
sub mirosul îmbietor al grătarului cu mici şi patricieni. 
Drept‑credincioşii trebuiau doar să treacă strada, ca să 
păşească din lumea heruvimilor în grădina raiului, pentru 
a se împărtăşi zdravăn cu sângele Domnului, nu cu linguriţa 
de împărtăşanie. În zilele săptămânii, cârciuma rămânea  
o haltă în drumul celor ce se duceau şi se întorceau din Târgul 
Moşilor, aflat la o aruncătură de băţ. În jurul Barierei – de la 
confluenţa Căii Moşilor cu şoselele Ştefan cel Mare, Mihai 
Bravu şi Colentina – era concentrată mai toată ceasornicăria 
negustorească a cartierului, începând cu hotelul‑restaurant 
al lui Solacoglu (oamenii îi ziceau Solacu) – pe locul unde 
astăzi se ridică mamutul „Bucur‑Obor“ –, continuând cu 
magazinul de coloniale şi delicatese „La Curcan“, al lui 
Stelian Constantinescu, cofetăria „Peristeri“, lipită de un 
mare magazin de mezeluri, „La Pescaru“, în care pătrundeai 
ca într‑un frigider, căldura de‑afară invitându‑te să‑l vizitezi 
fie doar pentru puţintică şuncă de Praga, cu nelipsitul strat 
alb imaculat de sub şorici, ce ţi se topea în gură mai lesne 
decât untul. De coteai spre Calea Moşilor, dădeai de‑o mare 
plăcintărie a unui sârb, care, pe lângă produsele de patiserie, 
oferea iaurt din oale mari de pământ, iaurt ţeapăn, de‑l 
tăia cu cuţitul. O tutungerie simandicoasă – unde puteai 
găsi nu doar produsele tabacului, ci şi ziare, reviste de tot 
felul – despărţea zona alimentară de cea industrială, cu acel 
îmbietor magazin universal „5000 de articole“, ce te îmbrăca 
din cap până‑n picioare, pentru toate anotimpurile, pentru 
toate vârstele şi sexele, de la şpilhozen la rochii de 
mireasă, de la salopetă la smoching, de la scutece 
la giulgiu. De‑ar fi fost doar acestea... Fără a face 
concurenţă marilor comercianţi, o seamă de 
mici negustori le completa oferta cu magazine 
specializate de librărie, unde dl Matias ne scutea 
să mergem cu tramvaiul până la „Hachette“, 
pe Lipscani, la „Sfetea“, cu depozitul uriaş de 
cărţi din spatele bisericii Sfântul Gheorghe, la 
„Socec“, pe Calea Victoriei, sau la „Alcalay“, 
ceva mai jos, pe colţul dinspre Cercul Militar. 
Domnul Matias ne aducea tot ce‑i treceam pe 
listă, procopsindu‑ne, pe gratis, c‑un pistol cu 
apă sau cu un zmeu mai mărişor, să‑l înălţăm 
când bate vântul. În vecinătatea librăriei se mai 
aflau o drogherie, o farmacie, dar şi o sucursală a 
Fabricii „Pavel Heliotti“, care ne răsfăţa cu halva 
marmorată, învelită în poleială aurie sau vândută 
la cântar, după dorinţă. În centrul aşezării 
trona edificiul băncii „Campus & Bassa“, ce te 
întâmpina cu două plăci de marmură neagră, cu 
litere aurii, pentru noi mai mult loc de întâlnire, 
ca să ocolim aglomeraţia din jurul ceasului 
stradal din faţa cofetăriei, la rândul său reper al 
invocatei Bariere. 

– Tată, de ce naiba îi spunem Barieră, când 
aşa ceva nu există? Care barieră? 

– Nu există acum, dar de fost a fost. Când am venit eu 
în Bucureşti, în primii ani ai începutului de veac, ea exista 
de‑a binelea şi stăvilea căruţele cu mărfuri ce veneau dinspre 
Colentina, pe‑atunci comună în toată regula, nu ca acum, 
margine de oraş. Se plătea o taxă şi bariera se ridica, lăsând 
carele să se îndrepte spre Gara de Est, la vechiul Obor. De pe 
vremea aia a mai rămas în picioare hanul lui Nicu Şchiopu, 
cârciuma ce se află vizavi de Maşina de Pâine, unde şi acum 
trag ţăranii. Aici era o graniţă a Bucureştilor, mahalaua fiind 
deopotrivă sat şi oraş. 

Timpul o mai radicalizase din pricina comerţului, după 
cum o dovedea cu prisosinţă mixtura etnică a negustorilor, 
prezenţi în afaceri aproape la paritate: români, evrei, armeni, 
greci, bulgari, ruşi şi sârbi. Nu şi ţigani, încuibaţi în jurul 
apei, fie Lacul Tei, fie râuleţul Colentina – dacă am în vedere 
doar cartierul nostru, unde se aciuise un singur balaoacheş, 
potcovar, pe strada Episcopul Radu, uliţă care cândva s‑a 
numit Birjari. 

Prezenţa negustorilor de toate naţiile în‑mulţise 
numărul trăsurilor, pe vremea când tramvaiul cu cai nu 
apăruse, iar auto‑mobilul era un moft. Vizitiii, mai toţi ruşi 
– muscali, cum li se spunea –, se aşezaseră în enclave ce le 
puteai uşor distinge după porţile înalte, bine zăvorâte, în 
spatele cărora se aflau curţi lungi, cu clădiri modeste, ouate 
aproape la fel, nelipsite de un chioşc de vară, unde se bea 
ceai la samovar. Se spunea că fuseseră alungaţi din Rusia, 
pentru că făceau parte dintr‑o sectă ce impusese bărbaţilor 
să fie scopiţi. Altminteri bisericoşi, strângându‑se, bărbaţi 
şi femei, la sfârşit de săptămână, în casele lui Gherasim sau 
Nichifor, să cânte întru Domnul, răsfăţaţi la urmă cu ceai şi 
nişte plăcinte cu varză, dovleac, spanac sau fasole. 

Dintre toţi, Spilka mi‑era cel mai drag. Când fusese 
mic şi l‑au scopit, au dat de o singură biluţă în boaşe: „Asta 
e, atâta scoatem!“ Numai că, odată cu trecerea anilor, lui 
Spilka i‑a coborât şi‑a doua mărgică. Abia atunci a devenit 
rusnacul credincios de‑a binelea, mulţumind lui Dumnezeu 
pentru minunea făcută. Bătea cu trăsura caldarâmul 
străzilor, cunoscând îndeaproape clientela de zi şi de noapte 
a Bucureştilor, ştiind să se dea jos de pe capră când trebuie, 
să aibă grijă de cai şi mai ales să tragă coviltirul trăsurii 
când boierul, la pădurea din Băneasa sau Cernica, avea ceva 
de discutat, mai în secret, cu vreo doamnă de rang sau de 
felinar, ambele hotărâte să se sacrifice pe acelaşi altar. 

După o noapte de chef, zdrăngănită de dans şi igrasiată 
de băutură, câte una din ele, despărţită de belfer, mai 
adormea în trăsură. Respectuos, Spilka lăsa caii la pas 
ca să nu‑i clintească somnul şi o ducea la el acasă, unde‑i 
aşeza patul ca‑n noaptea nunţii. Numai că se întâmpla ca, 
în vârtejul sfântului păcat, să dea şi de‑o baiaderă cu un 
repertoriu mai bogat, ce scula muscălimea din somn. 

Pune‑te apoi în locul lui Spilka, revenit muscăleşte în 
corul cântărilor blajine... La ceai, cu ochii în pământ, suporta 
dojenile spânilor, după ce femeile, petrecându‑şi basmalele 
peste ochi, se retrăgeau ruşinoase. 

Singura soluţie rămânea ca Spilka să se lepede de diavol, 
mergând de bunăvoie la felcer să scape de povară. 

Amărâtul asculta, tăcea, se lăsa bruftuluit, îşi cerea 
iertare, dar de renunţat la podoabă nici vorbă. „Mai bine 
mort!“ 

Dar nici după capul lui nu se puteau lua. Speranţa  
a dat‑o proprietarul nostru, gospodin Gherasim Şutoţkin, 
un bătrân care, deşi paralizat pe jumătate, scăpase cu viaţă 
mulţumită doctorului Benglas. Muscalul avusese o boală 
stranie, care înainta curios de la tălpi, atrofiindu‑i încetul cu 
încetul picioarele până la brâu, de ajunsese omul să se ridice 
de pe cearşaf doar dacă trăgea de nişte frânghii legate strâns 

la capul patului. Rugăciunile nu‑l ajutaseră cum ar fi vrut, 
aşa că s‑a hotărât să‑l accepte pe doctorul Benglas, ţinut 
până atunci dincolo de prag. 

Era medicul mahalalei. Rar să se fi dus careva la 
cabinetul său din blocul de lângă cinematograful „Splendid“, 
cândva pe Calea Moşilor, între străzile Ardeleni şi Romană 
(azi Mihai Eminescu). Se obişnuise să‑şi caute singur 
pacienţii, umblând din curte în curte, cu o gentuţă în care 
purta un stetoscop, un ciocănel şi medicamente uzuale.  
Ne cunoştea starea sănătăţii mai bine decât ne‑o ştiam noi. 
Îşi vizita bolnavii cu regularitate, deopotrivă pe cei cu dare de 
mână şi pe săraci, luând bani doar de unde ştia că există. Ba 
uneori, în casa unor amărâţi, nu uita ca lângă reţete să pună 
şi câţiva gologani. Avea flerul de a diagnostica pacientul din 
ochi, din gesturi, fără să greşească. Odată, la un consult cu 
medici de renume, stătea umil lângă perete, ascultându‑l pe 
profesorul Urlăţeanu: 

– Fata are febră tifoidă. Nu vă speriaţi că temperatura‑i 
mare; înveliţi‑o întruna în cearşafuri reci şi primeniţi‑le 
mereu. 

– Coană Profiră... Fata n‑are febră tifoidă. Lăsaţi 
cearşafurile, c‑o îmbolnăviţi mai rău.

Pe cine să creadă coana Profira? Pe Benglas sau pe un 
ditamai profesor? A mers pe mâna magistrului, iar Lenuţa, 
soră‑mea, a făcut o dublă pneumonie şi s‑a curăţat. 

Nu cred în blesteme, dar n‑am s‑o uit pe mama 
spunându‑i vestitului doctor: 

– Deie Dumnezeu să ai şi dumneata parte de durerea 
mea. 

Am rămas înlemnit când, după două luni, unicul fiu al 
doctorului Urlăţeanu a avut un accident mortal. 

Întâmplare? Coincidenţă? Sau – cine ştie?! Îmi fac 
cruce şi mă abţin s‑adaug ceva. 

Când s‑a hotărât să‑l lase pe Benglas a‑i trece pragul, 
Gherasim era în cofă. Murea cu zile. 

– M‑aţi chemat târziu, domnule Şutoţkin. Ziua de ieri 
n‑o mai putem întoarce. Vă promit însă că oprim paralizia, 
să nu se mai ridice. 

Şi‑aşa a fost, numai că acum Gherasim îi cerea să‑l 
vindece pe birjar cu o dulce impotenţă, de care rusul 
n‑avea nevoie, presimţind că la aşternut nu l‑ar ajuta nicio 
frânghie. 

Ce să‑i zică ovreiul? Decât că lui Spilka boala o să‑i treacă 
oricum. Trebuie numai răbdare, că bunul Dumnezeu ştie ce 
face. Poate pentru început puţină bromură nu strică.

Când a auzit Spilka ce‑a hotărât doctorul, s‑a dus la 
crâşma lui Gică Grăbitul şi s‑a îmbătat pulbere. De bucurie, 
seara, a luat după el acasă un ţambalagiu, de care se mai 
şi sprijinea. A făcut‑o lată, spre disperarea rusnacilor de 
pe Făinari, Birjari, Precupeţii Vechi, Smeului şi Câmpului 
– „muscali cu cauciuc“, cum le zice Caragiale, din pricina 
gumilasticului montat pe roţile trăsurilor, ca să nu zdrăngăne 
pe macadam. 

O vreme s‑a mai potolit, bând cu măsură şi mai atent la 
marţafoaiele cărate la hogeac. Paza bună trece primejdia rea. 
Drept e că, între timp, o mai păţise cu o doamnă onorabilă, 
scoasă la pădure de naşul ce‑o cununase cu un an în urmă, 
într‑o noapte când finul, bătrâior, plecase cu treburi la 
conac. Lichiorul dulce s‑a înşurubat pe nesimţite în oasele 
muierii, astfel că după ce l‑au dus pe naş acasă femeia 
nu se mai putea da jos din birjă, de‑a trebuit Spilka s‑o ia 
în spinare ca pe‑un sac de cartofi. Noroc că nu era grea. A 
aşezat‑o cuviincios pe pat, i‑a acoperit genunchii cu rochia, 
ce părea că se îmbătase şi ea, s‑a aşezat să mănânce, că‑i 
era foame, a trosnit şi câteva pahare, după care, făcându‑şi 
rugăciunea înainte de culcare, băgă de seamă că nu‑i vine 
somnul. Alături, femeia înţepenită lemn: anestezie totală.  
O clătină puţin – nimic; încercă mai ca lumea – degeaba.  

De n‑o auzea cum răsuflă, de n‑o vedea cum îi 
saltă pieptul, ar fi zis că‑i moartă. Păi, dacă aşa 
stau lucrurile, n‑ar fi rău să vadă, măcar cu un 
ochi, cum arată şi pe dedesubt. Uşor, cu zăbavă, că 
nu‑l grăbeşte nimeni. Dar dacă se scoală?... Şi ce 
dacă se scoală!... La urma urmei, n‑a făcut nimic. 
O să‑i spună c‑a dezbrăcat‑o să poată dormi 
mai bine. Numai că inima i se zbătea să sară din 
piept. Când s‑o descalţe, observă că doamna are 
un singur pantof. Îl căută prin casă, ba se duse 
şi‑afară să vadă de nu cumva‑i rătăcit în birjă – 
nimic. Ce‑o să facă dimineaţă când s‑o scula? Are 
în casă doar cizme şi ghete cu elastic... Că n‑o 
pleca în picioarele goale?!... Mde! Mai bine va 
trage trăsura lângă intrare şi‑o va căra‑n ciorapi. 
La urma urmei, n‑are nicio vină. Până una‑alta, 
se‑apucă să‑i desfacă bumbii, uşurel‑uşurel, 
grijuliu să n‑o trezească. Pentru o clipă, se 
mulţumi să‑i suflece rochia sub bărbie, ca un 
fular. Odată cu ea se strânse însă şi combinezonul, 
spre mirarea muscalului care acum observă că, la 
înghesuială, cucoana nu rătăcise doar un pantof, 
ci şi podoaba de chilot, plecat în lume fără să 
se‑ntoarcă. Oare să nu poarte vara? Mâniat de 
ce‑l poate aştepta a doua zi, îi trase binişor rochia 

peste cap, păstrând doar combinezonul, perdea între naştere 
şi moarte. Frumuseţea femeii îl paraliză pe Spilka mai rău ca 
pe Gherasim, care, de bine, de rău, se mai ridica pe jumătate. 
O vreme îi rămase doar bucuria de a‑i mângâia cu privirea 
şoldurile unduitoare, pulpele arţăgoase, rotunjimea umerilor 
şi a genunchilor, obrăznicia sânilor şi pielea‑i mătăsoasă, 
mai catifelată decât anteriul lui de birjar, poate şi din pricina 
minusculelor firicele de păr ce‑i acopereau trupul ca o 
pulbere de aur. Când se dumiri că nu visează, îi atinse ca un 
fulg degetele picioarelor, unul câte unul, urmând porunca 
buzelor, ce‑l trăgeau pe nebăgate de seamă în sus, mai sus, 
până când pufuleţul din triunghiul vieţii, blestem diavolesc, 
îi ceru să i se supună. 

Spilka îşi îndreptă ochii spre cer, făcu o cruce mare şi 
şopti cu evlavie: 

– Iartă‑mă, Doamne, că nu ştiu ce fac! 
Mai roti trei cruci, scuipă pe dracu’ în stânga şi dreapta, 

după care începu să vâslească agale, agale, cu grija de a nu 
trezi femeia. Fulgerat, căzu apoi cu capul în pernă, ca un 
pietroi aruncat la fundul mării. 

Se trezi într‑o gălăgie infernală: 
– Dormi, lighioană, dormi, Hristoşii şi sfeştania mă‑tii 

de muscal. Ce caut eu despuiată în magherniţa asta?... 
Pantofi să te faci, bolşevicule!

II. LA RĂSCRUCE DE CÂRCIUMI 

Ceva cheag trebuie să fi avut Moise când şi‑a ridicat 
casă cu etaj. Asemenea clădiri le puteai număra pe degete în 
Obor. N‑avea el Ganovici de pe Făinari, ditamai barosanul 
cu fabrică de pâine, franzelării, başca o moară la Alexandria, 
n‑avea colonelul Teodorescu, de pe Câmpului, ce să mai 
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vorbim?!... Case cu etaj, puţine, apăruseră mai întâi pe Calea 
Moşilor, între care trona blocul lui Panaitopol din capătul 
Făinarilor, vizavi de Hadraski, cel cu magazinul de fierărie. 
Vile cu Hochparterre – mai arătoase decât bloculeţele ce 
apăruseră cu timpul primprejur – le numărai de asemenea 
pe degete. 

Oricum, Moise jucase o carte mare. Conta îndeosebi pe 
vad şi pe mintea ce‑l obliga să adune zestre pentru fete, că 
altfel s‑ar fi făcut de râs în tot Teleormanul, dacă le mărita cu 
fundul gol. Nu de alta, dar cu dota ce‑o primise la căsătorie 
şi‑ar fi putut face cârciumă în sat, unde, în afară de biserică şi 
cimitir, bine rostuite de popă, n‑ar fi avut nicio concurenţă. 
Aici, să te ţii: numai pe uliţele din jur existau, la ambele 
capete, cârciumi cu grădini de vară, ba chiar şi restaurante 
pentru lumea subţire, pe‑atunci şi mai târziu totuna cu 
cea bogată. Dracu’ îşi îmbârligase bine coada, că asediase 
bisericile Sfântul Ioan Moşi şi Precupeţii Vechi cu o puzderie 
de altare ale bucuriei şi tristeţii, mai cu seamă ale plictiselii, 
starea de veghe a românului, acuzat mereu de lene. Se bea 
întruna, de dimineaţă până seara, călăreţi cu schimbul, până 
ce, fără să ţi se atragă atenţia, ajungeai şi tu să crezi că „mai 
e şi mâine o zi“. 

Când a rămas nevastă‑sa borţoasă, Moise, ca orice 
negustor dornic de urmaş în branşă, şi‑a dorit un băiat. Şi s‑a 
pomenit cu Etta. A înghiţit în sec şi‑a mai aşteptat. Prea mult 
îşi dorise un fiu, pentru ca soaţa să nu‑l blagoslovească iarăşi 
cu o fată. Să‑i dea Dumnezeu şi Andei sănătate. La botez, 
Bolintineanu, negustor mare în Obor, s‑a aplecat spre el şi 
i‑a spus, pupându‑l pe obraz: 

– Nu fi supărat, Moisică. Poate că fetele‑s norocoase şi 
tocmai de la ele ţi se trage bafta. N‑ai de unde şti... Şi‑apoi 
cine are fete are parte şi de băieţi, din care s‑or găsi doi să le 
ia cu cununii. Dintre ăştia, mai pui şi tu ochii pe unul care ţi 
se potriveşte la tejghea. 

A băut ce‑a băut, după care, pilit, şi‑a 
sfătuit prietenul să se mai culce şi pe spate, să 
lase hăţurile în mâinile cucoanei, dacă vrea să 
aibă băiat. 

I‑a fost gura aurită, că din truda nopţii 
sosi într‑o zi şi Titi. De bucurie, Moise a pus 
pe masa fiecărui client câte‑o chilă „din partea 
casei“. Avea de unde. În fiecare toamnă îşi 
umplea budanele cu vin de la podgorenii din 
părţile Buzăului, mereu aceiaşi, veniţi cu un şir 
de căruţe ce se prelungea până la Barieră, în 
aşteptarea descărcării butoaielor. Acum să bea 
toată lumea pe gratis. Îl scăpase Dumnezeu de 
grijă. Pe fete le va da la facultate, pe băiat la 
vreo şcoală comercială, să ştie câte ceva, că de 
învăţat tot el o să‑l înveţe. Important era să nu 
se dedea la carte şi apoi să‑mpuşte francul, ca 
mai toţi surtucarii. 

Cam pe atunci veni şi ideea noii case. 
– Moise, cască bine ochii să nu pierdem 

şi ce‑adunarăm. Casa ne înghite toţi banii 
şi rămânem la mâna norocului, dar şi a 
cârciumarilor din jur. Nu mai departe, la colţ, 
dai de Grasa, cârciumă în toată regula. Da’ să 
zicem că de ea n‑ai de ce să te temi. E călcată 
aproape sută‑n sută de ardeleni. Vin de unde n‑ai crede. 
Se‑adună între ei, vorbesc de‑ale lor, râd şi plâng până 
sâmbăta, când la crâşmă vin şi servitoarele de primprejur. 
Atunci se înfoaie toţi, se‑ncinge tărâţa‑n ei şi‑ncep să dea cu 
briceagul. Sergenţii fluieră, iar birjarii s‑adună ca muştele pe 
căcat să‑i care la spital. 

– Cu Grasa e bine, că ne scapă de muşteriii de 
dincolo! 

– Păi! Spune‑mi însă matale ce faci de‑o iei la stânga 
şi ajungi în Barieră? Bătaia peştelui e la „Trei stejari”, 
la o zvârlitură de băţ; vizavi de ei altă bodegă, lipită de  
„La Curcan“; mai pe stânga – hanul lui Nicu Şchiopu. Dar să 
zicem c‑o iei înapoi, la dreapta, şi treci de Grasa. În colţ la 
Moşilor, lipit de Hadraski – se lăfăie cârciuma lui Tudorică 
Cristescu; să zicem c‑o iei invers, spre Viitor: pe Făinari,  
la număru’ 13, dai de grătarul lui Gică Grăbitu. 

– Nu‑i pericol. Până coboară el în pivniţă după o ulcică 
de vin, trece baba cu colacii. Nu degeaba şi‑a căpătat porecla. 
Şi‑apoi acolo madam Petrescu se ocupă doar de chifteluţe, 
mici şi patricieni. Dever mic. 

– I‑adevărat, dar dacă mai faci vreo douăj’ de metri, 
pe colţul cu Precupeţii Vechi, dai de „Măgura Oltului”, şi 
Diculescu nu‑i fitece negustor. Uite ce‑a păţit Cristocea, 
care a deschis o bombă cu trei, patru mese peste drum de el.  
Îi merge doar să nu moară de foame. De‑ar fi doar astea... 
Mai faci însă vreo 40 de metri şi, în colţ, la Viitor, dai de 
ditamai bodega. O iei la dreapta şi, în cap cu Lizeanu, puţin 
mai încolo, auzi taraful lui „Zori de zi“. De Calea Moşilor 
ce să‑ţi zic?! Până la Olari – unde se lăfăie restaurantul lui 
Gherghiceanu –, găseşti birturi la tot pasu’, grătare peste 
grătare, de umbli prin fum mai rău ca prin ceaţă. Noi ne‑am 
aşezat în dreptul bisericii; foarte bine, dar dacă încaleci 
ograda ei îţi sare în cap Tănase cu ciorba de burtă şi tuslamaua, 

luate‑n grabă de golănime la o ţuică şi‑o halbă. Da’ s‑o luăm 
altfel. De treci gardul din fundul curţii noastre, dai de Leana 
Chioara, la răscrucea străzii Smeului cu Câmpului. Ca să 
reziste, a băgat în prăvălie şi un beleard, chiar dacă nu‑i ca la 
„Splendid“ şi „Violeta“ de pe Calea Moşilor. Mai mult câştigă 
fetele ei, care se întind cu toţi căruţaşii. Dacă... 

– Ho, ajunge! Că doar îmi ştiu mahalaua. Unde vrei 
s‑ajungi? 

– Unde? Mă tem că verşi în puţ înc‑o căldare de 
apă! 

Crăcănica – aşa îi spuneam noi – nu bătea câmpii şi, în 
sinea lui, chiar Moise Neagu se înfiora când făcea inventarul 
cârciumilor din cartier. Apăruseră peste noapte ca ciupercile 
după ploaie şi, ca tot omul născut la ţară, se întreba cine mai 
munceşte la oraş, dacă toate prăvăliile sunt pline, ba mai 
vând şi pe datorie. Totuşi nu se împăca deloc cu planul de 
a da lovitura. 

– Tu ştii vorba ceea: „Câinele moare de drum lung, iar 
prostu’ de grija altuia“. Nu te înfoi... ştiu eu ce fac. După care 
îi păru rău că se răstise la nevastă şi încercă s‑o îmbuneze: 
Stai liniştită, soro. N‑au intrat zilele‑n sac. O să ne gândim 
amândoi ce trebuie făcut să fie bine. 

A zis ca s‑o liniştească, adormind târziu cu gândul 
la paşii de‑a doua zi. Şcoală n‑avea decât vreo patru clase 
primare, dar cartea‑i plăcea. De multe ori, seara, după ce 
copiii închideau ochii, se uita prin manualele lor, bucuros 
să înveţe câte ceva. Îi plăcea mai ales să răsfoiască paginile 
de istorie şi geografie, minunat că‑l întorc în timp, că‑l fac 
să cunoască şi alte pământuri, alţi oameni, alte obiceiuri. 
Le luase copiilor şi‑un glob marinăresc, peste care se apleca 
adesea cu lupa, plăcându‑i să se plimbe cu degetul peste mări 
şi ţări. Uneori, când se mai ivea o clipă liberă, se încumeta să 
discute cu fetele: 

– Dacă tot aveţi 10 la religie, ia ziceţi‑mi şi mie:  
în afară de Maica Domnului, care‑i mai mare în grad: sfânta 

Paraschiva sau sfânta Veneţia?
Etta, tocilara casei, se încruntă o clipă, după care se 

zborşi: 
– Ce te pomeneşti, tată? Care sfântă?... Veneţia‑i oraş 

în nordul Italiei! 
– Aşa‑i, trăiască mă‑ta şi tac‑tu. Dar spune‑mi, contra 

zece lei, dacă ştii: unde se înghesuie lumea când ajunge 
acolo? 

– În bazilica San Marco, făcută între secolele 9 şi 11! 
Auzi întrebare... 

Moise ar fi vrut să adauge şi el un edificiu mai acătării, 
dar uitase veacul când fusese clădit şi nu dorea să se facă de 
ruşine de l‑o întreba fiică‑sa. Şi doar c‑o seară în urmă se 
uitase în carte la Palatul Dogilor, zicând nevestei: 

– Să vezi ispravă şi la nebunii ăştia de macaronari: 
două sute de ani le trebuiră să înalţe o primărie mai făloasă; 
o lucrară din tată‑n fiu, că abia strănepoţii au apucat s‑o 
vadă‑ntreagă... 

– Vezi, Moise, nu degeaba zic să fim atenţi ce facem cu 
cârciuma, să n‑o lăsăm pe umerii copiilor. 

Neagu nici n‑o auzi, continuând să dăscălească: 
– Ia zi şi tu, Anda... în afară de maşină, trăsură, căruţă 

sau bicicletă, cu ce se mai mişcă omu’ prin Veneţia? 
– Cu gondola, tată, şi barcagiul cântă. 
– Până la gondolă, ia să vedem care din voi mă duce 

cu trenu’ la Veneţia. După care învârti globul, spre bucuria 
lui Titi, prea mic ca să‑l intereseze vorbăria de până atunci. 
Ochind nedumerirea fetelor, Moise ţinu să adauge: Da’ să nu 
mă duceţi pe scurtătură, trecând gârla pe la sârbi. Luaţi‑o pe 
la boangheni, că în drum vreau să văd şi Viena, să ne dăm în 
roata mare de la Prater. 

Nu conta că în afară de lanţurile şi căişorii din Târgul 
Moşilor n‑apucase să vadă nimic din minunăţiile lumii. 

Vorbea însă de Prater ca şi cum ar fi fost la marginea 
Oborului. Cum fetele nu se împrieteniseră prea mult cu 
globul, Neagu începu să le arate: 

– Deci plecăm din Bucureşti, trecem munţii în Ardeal, 
o luăm pe la Cluj, pe la Oradea, vira spre Budapesta, după 
care... p‑aci, p‑aci, p‑aci – bucuros să‑şi mişte degetul peste 
Ungaria, Austria, până trecea Alpii în Italia. 

– Mult ai mai călătorit, tăticule... 
– Nu cât s‑ar fi cuvenit, răspundea Moise, ştiind că mai 

departe de Odobeşti şi Panciu nu ajunsese niciodată. 
Grăsuţ, mereu cu o cămaşă îngrijită şi pantalonii la 

dungă, stătea ore în şir în faţa cârciumii, ca să‑şi întâmpine 
clienţii. Îi conducea la mese, striga la chelneri şi nu uita să 
facă recomandări în privinţa mesei de prânz sau de seară. 
Revenea pe trotuar şi se uita îndelung la biserica de peste 
drum, ca şi cum de‑acolo trebuia să‑i vină izbăvirea. 

Părintele Traian Chirulescu, popă cinstit şi prea bun cu 
noi, se ferise de cerşeală la credinciosul de rând. Îşi făcuse 
un comitet de enoriaşi cu cei mai bogaţi negustori din Obor, 
care preluaseră toate cheltuielile bisericii, fără să uite a‑i 
milui pe amărâţii aflaţi la strâmtoare. La rândul său, Moise 
se gândi să se înconjoare şi el cu un sfat al înţelepţilor, 
chiar dacă pe ăştia nu‑i dădeau banii afară din casă. Averea 
e avere, de‑o măsori în franci, dar dacă o calculezi şi după 
învăţătură de carte – îşi zicea el – descoperi că‑s prea mulţi 
proşti pe metrul pătrat. Cârciuma nu era însă biserică, să‑i 
convoace în numele Domnului. Şi nici el ministru, să‑i 
cheme la ordine. Trebuia să intre sub pielea lor altfel – nu cu 
vorba, ci cu fapta. Un inginer, avocat, medic, profesor, ofiţer 
sau contabil nu strică la casa omului. Nu ştii niciodată când 
ai nevoie de ei. Observase cam ce le place să consume, chiar 
dacă rar îi călcaseră pragul. Greu i‑a fost să facă puţintică 
poliţie: cum îi cheamă, unde locuiesc şi ce număr de telefon 
au. După care îi veni uşor să‑i câştige. A început cu avocatul 
Dorojan, de pe Smeului: 

– Domnule avocat... Am adus nişte cârnaţi de 
Pleşcoi de‑ţi ia gura foc; se stinge doar c‑o găleată 
de vin. Riesling vesel, de Jariştea. O nebunie!... 
Şi dacă ştiu că treceţi pe la noi, vă pregătesc şi‑o 
fasole albă, cu ciolan afumat, cu varză acră, pictată 
cu boia, c‑o dată pe săptămână omu’ mai trebuie 
să‑şi spele şi maţele, să le facă să cânte... 

Ţinuse minte de când Dorojan îi lăudase 
cârnaţii: „Tu să ştii însă de la mine: zece metri de 
cârnaţi d‑ăştia nu fac cât un metru de Pleşcoi“. 

Atât i‑a trebuit lui Moise s‑audă, că l‑a şi băgat 
în buzunar. A întins sfoara şi‑a aflat urma satului 
buzoian, fără ca apoi să mai scape de avocat, ce‑şi 
târâse acum şi clienţii la cârciumă, majoritatea cu 
pricini comerciale. La început veniseră aduşi de 
necazuri, apoi din obişnuinţa grătarului şi a vinului 
galben‑verzui sau a muscatului tămâios. La fel avea 
să‑l atragă şi pe Cârligea, căpitan cu ordonanţă, 
pe arhitectul Silviu Mayer – ambii de pe aceeaşi 
stradă cu el –, pe comisarul de Siguranţă Popescu, 
de pe Câmpului, ori pe profesorul Victor Pavelescu. 
Acesta nu lăsase de înţeles nici‑odată cu ce se 
ocupă. Îi plăcea să bea cât mai departe de casă, fără 
să bănuiască vreodată că‑l va da de gol un copil din 
vecini, abia intrat la Liceul Marele Voievod Mihai, 

unde preda logica şi filosofia.
Moise Neagu nu pricepea cam cu ce se ocupa domnul 

Victor la şcoală, dar instinctul l‑a mânat să se apropie de el, 
să i se spovedească pe nesimţite, pentru a ajunge la visul său 
de a clădi pe vechile temelii o prăvălie nouă. 

Spre nedumerirea negustorului, domnul Pavelescu s‑a 
cufundat în tăcere – ca şi cum l‑ar fi apăsat grija achitării 
unei mari datorii –, a şoptit un „mda“, şi‑a plătit cinzeaca şi 
s‑a cărat pe strada vecină pentru a mai da pe gât un rachiu. 
Nu bea nicăieri mai mult de‑o litră de vin sau cinzeacă. Când 
simţea nevoia s‑o facă, schimba cârciuma. Acum se adăugase 
şi nevoia de a‑şi verifica sfaturile, ceea ce l‑a determinat 
ca în câteva zile să bată scările bodegilor, de ajunsese şi 
peste hotarul mahalalei, la cârciuma lui Ghiţă Munteanu, 
avanpost al Bucureştilor pe Calea Colentinei, vizavi de 
catedrala Sfântul Dumitru. Umbla din bombă în bombă, să 
se convingă că nu greşeşte. 

Când se aştepta mai puţin, Neagu se pomeni cu el: 
– Uite, Moise, pentru că ai nume de jidov sfinţit în 

Biblie, s‑o luăm pe ovreieşte, de‑a‑ndoaselea, de la dreapta la 
stânga. Pe tablele jupânului – obligatorii şi pentru creştinii 
noştri –, în meseria ta mai trebuie să adaugi şapte porunci. 
Prima: cârciumarul să n‑aibă grijă doar de gura clientului, ci 
şi de curul lui, că tot ce bea şi mănâncă nu se opreşte la buric. 
Or, aşa cum ai grijă să‑ţi umpli budanele din pivniţă, tot aşa 
trebuie să te gândeşti unde le verşi. Acum peste tot unde 
umbli, dai de‑o privată năclăită cu rahat, mai totdeauna 
hazna turcească, sau de‑o lemnărie ce te obligă să te cocoţi 
pe ea precum curcile. Ţi se‑ntorc maţele pe dos sau alergi 
la gardul bisericii, lung cât şapte case una lângă alta. Mai 
mare păcatul. Profită că ai canalizare, teren liber şi aşază în 
fundul curţii vreo şase cabine curate, cât şase dulapuri, lângă 
o săliţă cu jgheab pentru bărbaţii grăbiţi. Să poată veni omul 
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la grădină, cu nevasta, cu iubita, cu amanta, cu tot ce i‑a 
îndulcit Dumnezeu viaţa. În prăvălie, la fel: toaletă pentru 
bărbaţi, toaletă pentru femei, amândouă cu prosoape, mereu 
schimbate, cu săpun şi oglindă, că damele se mai şi dichisesc. 
Faci, nu faci, e treaba dumitale, dar nu uita să spui copiilor şi 
nepoţilor tăi că până ce ultimul român n‑o să aibă un closet 
ca lumea în casa lui, privighetori din alte ţări nu vor veni doar 
să‑i asculte doina, ci să‑l şi răhăţească. Înţeles, Moise? 

– Înţeles, domnule Pavelescu! 
– Porunca a doua: dacă în local se trăieşte în devălmăşie 

– bară‑n bară, ca la gară –, grădina trebuie să aibă un aer 
familial. Nu pierzi niciun metru din spaţiu, dar nici nu stai 
spate‑n spate cu oricine. Fă o lemnărie simplă, cu zăbrele, 
dacă nu poţi planta, ca la Viena, gard viu, de nu ştie stânga 
ce face dreapta. Limpede, Moise? 

– Ca lumina apei! 
– Porunca a treia: bagă electricitatea‑n forţă; oferă 

ce nu se vede prin preajmă, ci doar în centru. Fă şi tu un 
pas înainte, că nu eşti la ţară... Uite la Costică Cojocaru, 
sifonarul, care şi el şi‑a făcut casă cu etaj pe Maşina de Pâine. 
Într‑o săptămână, olteanul i‑a adus în prag de faliment pe 
toţi din branşa lui, în cap cu ditamai Toma Şomandra, ăl 
de ţine firma „Oltul“. Cât ai clipi, le‑a suflat toată clientela.  
A renunţat la herghelia de cai şi i‑a înlocuit cu o camionetă 
„Citroën“, special comandată în Franţa pentru căratul lăzilor 
de sifoane şi limonadă, acoperite pe stânga şi pe dreapta cu 
câte‑o prelată colorată, cu litere de‑o şchioapă: „JIUL, Strada 
Maşina de Pâine nr. 54“, plus un număr de telefon. A scăpat 
şi de toţi cărăuşii de pe camioane, care plecau treji de la 
fabrică şi se întorceau criţă. Maşina umblă prin oraş şi toate 
restaurantele din centru nici nu concep să mai vadă la uşă 
ţărănoi cu biciul. Îl vor pe Manole, şofer cu chipiu de colonel, 
având în loc de stemă numele fabricii – „Jiul“ – incrustat cu 
fire aurii. Scarpină‑te în buzunar şi ia‑ţi o vitrină frigorifică – 
unde să se lăfăie un nisetru de un metru, păstrăvi şi scrumbii 
de Dunăre, iar separat de un geam: antricoate de porc şi de 
vacă, fleici şi momiţe, pastramă de oaie –, să nu vă mai văd 
că vânturaţi muştele de pe albia cu cărnuri şi gheaţă. Ia‑ţi 
un boiler pentru spălatul vaselor şi pune‑l la vedere, să bage 
de seamă toţi că nu spălaţi farfuriile‑n lighean şi paharele 
în găleată. Apă ai, slavă Domnului, şi la cişmea, până ţi‑oi 
face un puţ al tău, s‑o tragi cu pompa, de nu te‑ar mai costa 
nimic. Mare scofală? 

– Auzi vorbă! 
– Porunca a patra, Moise: bucătar şi gratargiu de 

meserie, nu ca Leanca Grăsana, care din „măiculiţă“ nu te 
lasă, uitând să întreţină domol cărbunii; angajează două 
fete frumoase, doi tineri chipeşi şi voinici, să te scoată din 
belele când dai de vreun halimai... Nu‑i de glumă: băutura 
smulge omul din minţi tocmai când nu te‑aştepţi. Nu mai 
departe Prinţul Nicolae, care, deşi‑i fratele regelui, se ia la 
bătaie cu şoferii şi căruţaşii, înjurându‑se ca la uşa cortului. 
Dar să nu schimbăm vorba: adu fete tinere, Moisică, că ele 
ţin loc de flori, şi‑ţi pare vinul mai bun. Ia una blondă şi 
alta brunetă, să‑mpaci toate gusturile, îmbracă‑le în ii de 
borangic şi catrinţe, împodobite cu paiete, care se potrivesc 
perfect cu pantalonii şi vestele negre ale băieţilor în cămăşi 
albe ca neaua. Nu ca Sile Ciupitu, care te serveşte cu sare 
şi piper scoase din buzunarele ponosite ale jiletcii... Greu, 
Moisică? 

– Baltă să fie, coane Victoraş, că peşte se găseşte! 
– Porunca a cincea: poartă grija urechii, nu doar  

a gustului şi a ochilor; e nevoie şi de‑o picătură de muzică 
discretă, dulce, nu behăită din fundul bojocilor, ce ne obligă 
să urlăm unii la alţii pentru a ne putea auzi... O vioară şi un 
ţambal e destul, dar ţiganii să mai ştie şi câteva cântece de 
departe, ca „Annapolla“, din America, „Sunt vânzătoarea de 
plăceri“, de la Paris, melodii fredonate şi pe stradă, de când 
cu radioul. Ce zici? 

– Le ştiu şi eu, coane Victore, că le cântă fetele‑n casă, 
când cred că nu le auzim. 

– Porunca a şasea, negustorule!... E înscrisă pe partitura 
comerţului, dar o cântaţi după ureche: nevoia de reclamă. 
Reclamă subţire, nu uşurică precum: „Bob, Bob, e‑un săpun, 
Bob, Bob, cel mai bun“... Eu ştiu că baza clientelei dumitale e 
negustorimea, dar nu uita şi vorba: capra râioasă ţine coada 
sus. Contează şi cine‑ţi mai calcă pragul, fie actor, scriitor, ori 
gazetar de soi. Ia exemplu de la „Hanu’ Ancuţei“, cârciumă 
cu fason, deschisă de curând pe dealul Izvorului, aşezată tot 
la margine de Bucureşti. Acolo, indiferent de înghesuială, 
există o masă rezervată pentru artişti, unde tronează adesea 
Sadoveanu, fost preşedinte al Senatului, acum director la 
Adevărul şi Dimineaţa, ditamai scriitorul. Tartorul numărul 
1, clientul de bază, e domnul Păstorel Teodoreanu, care 
a creat, pe lângă sfânta cârciumă, şi „Divanul meşterilor, 
cărturarilor şi jupâniţelor de la Hanul Ancuţii“ – legitimat la 
tribunal cu statute în regulă. Negustorul, isteţ, suportă „vinul 
casei“, ba mai acoperă, o dată pe an, şi premiile „Divanului“. 
Spre norocul tău, ai în jur o armată de birjari; vorbeşte cu 
muscalii ca seara, când îşi iau clienţii de la teatre şi alte săli 
de spectacole, să le sufle la ureche că ştiu ei un loc unde se 
bea şi se mănâncă bine, ieftin şi curat, pe deasupra şi ferit 
de ochii lumii. Ţi‑i aduce plocon şi le‑oi da ce conveniţi de la 

început. Ca să nu zic că de la teatru, de la operă şi operetă, 
mai ies şi artişti, fiecare cu admiratorii şi admiratoarele 
lor. Ţi‑ar strica să‑i vezi la mese, să prindă gustul cârciumii 
tale? 

– Asta ar fi trandafirul de pe tort! 
– Atunci, notează porunca a şaptea şi ultima: pune 

ochii pe un arhitect ca lumea. Nu te da pe mâna zidarilor. 
Spune‑i de ce bani dispui şi ce‑ai vrea. Oricum, nu încurca 
prăvălia de la parter cu locuinţa. Separă‑le de la intrare şi 
lasă‑ţi o scară interioară. În rest, ştie el ce trebuie făcut.

– Domnule Pavelescu, aşa o să fac şi cred c‑o să iasă bine, 
mai ales de când a apărut radioul şi omu’ trage cu urechea la 
tot ce n‑a apucat să vadă. Credeţi‑mă că la unele schimbări 
mă gândisem şi eu, chiar dacă nu aşa de clar. Bogdaproste, 
bogdaproste, bogdaproste! Dar, să nu vă supăraţi că vă 
întreb şi eu ceva, aşa, de amuzament... Dumneavoastră ştiţi 
unde se serveşte cea mai bună, cea mai fragedă friptură‑n 
Bucureşti? 

– La pod la Băneasa. 
– Ezact! La „Brotăcel“, unde am fost şi eu băiat de 

prăvălie. Ei bine... Spuneţi‑mi mie de ce toate, repet: toate 
fleicile, antricoatele, garfurile se puteau mânca acolo şi fără 
măsele? Ia să văd dacă ştiţi... 

– Habar n‑am şi nici nu mă interesează. Important e 
că ştiu unde să‑mi car familia când ni se face de‑o plimbare 
la Şosea. 

– Important e c‑o să vă am de client cu doamna. 
Domnule Victor, sunt om serios şi m‑ar pedepsi sfânta 
biserică de vizavi de v‑aş minţi... Vă spun pe văzute, nu pe 
auzite. Vara ca vara, unde acolo, la grădină, triumfau micii, 
patricienii şi picioruşele de broască, făcute pané, de ziceai 

că‑s pui, de unde şi numele localului. Dar de cum se lăsa 
toamna, măcelarul tranşa carnea în bucăţi, ca la afumătoare, 
bucăţi pe care eu, cu mâna mea, le legam de cârligele prinse 
sub scaunul latrinei din fundul curţii. La început nu‑mi venea 
nici mie să cred ochilor, dar aşa stăteau lucrurile. La fel de 
adevărat era că, după ce luam hălcile de acolo, le frecam în 
cârpe opărite, ştiind bine că amoniacul din umblătoare îşi 
făcuse efectul. 

Îl lăsase pe Victor Pavelescu năuc. Ca niciodată, 
profesorul scuipă ca un rândaş şi plecă uitând să‑şi plătească 
ţuica. 

Moise Neagu reţinu însă toate spusele lui şi cu ajutorul 
unui arhitect – ce abia ieşise de pe băncile Institutului – 
ridică o mândreţe de restaurant, cu geamuri mari la faţadă, 
prin care se vedeau lambriurile – rostuite şi pentru a nu se 
mai ciobi mereu pereţii –, barul din dreapta, suprapus unei 
vitrine frigorifice, mobilierul din stejar lăcuit, predominant 
în local, spre deosebire de faianţa bucătăriei şi spălătoriei. L‑a 
lăsat pe arhitect să gândească proiectele, fără să‑l contrazică, 
în afara unui detaliu de plasament: „pronaosul“. 

Cu vorba asta tânărul încercase să şi‑l apropie, să‑l 
facă să‑i accepte întregul proiect, de la caldarâmul străzii 
la fundul curţii, plan pe care acum se vedea şi o perdea de 
pomi, ca o lizieră de pădure, ce separa grădina de instalaţiile 
sanitare, camuflate cu discreţie. 

– Vezi dumneata, domnule Neagu, în multe privinţe 
cârciuma proiectată nu se ridică doar la umbra bisericii de 
peste drum, ci e gândită şi ca o prelungire sufletească a ei.  
De rugat, omul se poate ruga şi‑acasă, în faţa icoanei, se poate 

gândi la Dumnezeu oriunde, dar Casa Domnului îl adună,  
îi dă convingerea că nu‑i singur. La fel şi cu paharul; îl poţi da 
peste gât şi‑acasă. Nu‑i însă totuna. Băutura de unul singur  
e searbădă. Ca şi sfântul lăcaş, cârciuma e un loc de reculegere. 
După tăgada vieţii, în ea te împaci cu lumea, de fapt cu tine 
însuţi. Numai că şi‑aici îţi trebuie un bob de sfinţenie. 

Îi arătă apoi forfota oamenilor de pe trotuarul de 
vizavi, grăbiţi să ajungă la piaţă sau să se întoarcă acasă, şi 
le compară mersul cu paşii molcomi ai celor ce coteau cu 
o lumânare în curtea bisericii. Călcau agale prin curtea ei, 
zăbovind apoi câteva clipe în faţa pronaosului. 

– D‑asta vă propun ca omul să nu dea buzna în local, 
să‑i lăsăm un spaţiu de respiro, măcar de cinci metri, să‑şi 
îndrepte umerii sau, la ieşire, să mai poată rosti o vorbă celui 
cu care a stat la masă. Ca să nu spun că aici ar fi şi‑un loc să 
tragă o trăsură, două. Efectiv ar fi ca un pronaos. 

Moise – care mereu repeta că Dumnezeu i‑a dat o gură 
şi două urechi, ca să audă mai mult şi să pălăvrăgească mai 
puţin – nu se abţinu să zică:

– Lasă‑mă, dom’le arhitect, cu vorba asta, că de‑o mai 
spui îmi pun potcap pe cap şi cer băieţilor să servească în 
sutană, iar fetelor să fie cernite ca maicile de la mânăstire! 

– Hopaaa... ideea n‑ar fi deloc rea, dar s‑o ai în vedere 
ceva mai departe de biserică. Atunci m‑aş simţi obligat să 
proiectez şi niscai chilii în fundul curţii, unde noaptea, la 
pâlpâiala candelei, să ne ierte Cerul de păcatele ce le‑om face 
pe bâjbâite. 

– Nu râde, dom’le, că ne bate Dumnezeu. Crede‑mă 
însă şi pe mine: dacă din cârciumă vreau să fac o grădină de 
rai, de ce s‑o ascund, să n‑o las la vedere? Crâşma se pune‑n 
drum – cum zice şi cântecul –, dă‑l naibii de pronaos... Pftiu, 
iartă‑mă, Doamne, că mă prostii! 

N‑apucă să facă a doua cruce, când un ţipăt de moarte 
le fulgeră discuţia. Îi dumiri Vasilică Ciupitu, care păşea 
agale din fundul curţii cu o farfurie de ciorbă, purtată solemn 
ca un scut: 

– Nu s‑a‑ntâmplat nimic, jupâne! S‑a matolit Grăsana 
şi‑a uitat de grătar, de se făcură toate scrum. 

Arhitectul băgă de seamă că cel ce‑şi căpătase porecla 
după semnele lăsate pe obraz de un vărsat de vânt îşi vârâse 
degetul gros în farfurie, tăindu‑i pofta să comande şi el 
ceva. 

– Domnule Moise, dacă tot te paşte gândul să faci din 
bodegă restaurant, fii atent şi la veselă. Nu servi nimic la 
masă fără o farfurie de suport. Să nu‑ţi bage nimeni degetele 
în mâncare! 

„Asta ar fi a opta poruncă – gândi Moise. Încă două şi 
dublez tablele ovreiului!“

III. ROŞU, ARDELENII, DENTISTUL 
ŞI ALŢII 

Ionel Roşu era omul dracului, pe care Scaraoţchi trebuie 
să fi dat bani mulţi. În cartier venise târziu, din Cernăuţi, 
după cedarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord, în vara anului 
1940, când marele nostru străjer, omagiat mereu la A.N.E.F. 
de 8 iunie, scheuna cu coada între picioare. Monarhul 
sărbătorise pentru ultima dată ziua Restauraţiei, iar copiii 
fuseseră domoliţi să mai strige: 

„Toţi străjerii, Majestate, 
Vă urează sănătate!“ 

înlocuind distihul cu alt salut, ticluit de un profesor de limbă 
română, fanatic în gândire, dar tobă de carte: 

„Toţi străjerii, Majestate, 
Nu vrem panglici, ci doar fapte!“ 

Fapte... De lătrat era uşor, mai greu de reparat harta 
ţării, până mai ieri rotundă, acum ca o mână întinsă celor 
din Vest, fără ca cineva să se grăbească s‑o strângă. Vechile 
tratate anglo‑franceze privind garantarea hotarelor cădeau, 
iar noile înţelegeri dintre germani şi ruşi se făceau peste 
capetele tuturor. În mai puţin de trei luni, România cedase 
sovieticilor Basarabia şi Bucovina de Nord, ungurilor partea 
de sus a Transilvaniei, iar bulgarilor două judeţe: Durostor 
şi Caliacra. Cu excepţia Moscovei, Majestatea Sa cutreierase 
capitalele lumii civilizate, poposind niţeluş şi pe la Berlin, 
doar‑doar i‑ar putea neutraliza pe legionari printr‑o 
tocmeală bună pentru ambele părţi. Până atunci, călărise 
bine herghelia politică românească, desfiinţându‑i partidele 
şi încolonând‑o în uniformele albastre ale „Renaşterii 
Naţionale“. De n‑ar fi scos capul Hitler în căutarea „spaţiului 
vital“, ar fi domnit până la adânci bătrâneţi „în pace şi onor“ – 
cum i se ura în imnul regal. Neamţ de profesie, se adaptase 
miraculos mitocănimii neaoşe, mai‑mai s‑o înghesuie în 
corul Patriarhiei. Cei care‑l reaşezaseră pe tron cu zece ani 
în urmă, puşi şi ei cu botul pe labe, explicau jenaţi că nu aşa 
le fusese tocmeala, dând vina pe rege şi pe metresa „en titre“, 
Elena Lupescu. Doar legionarii nu ezitau să declare ritos că 
le vor pune amândurora pielea la argăsit. 

O vreme, Ionel Roşu nu s‑a amestecat cu nimeni.  
Îl vedeam ieşind şi intrând în bloculeţul de lângă bodega 
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Grasei, fără să avem habar ce câini întărâtă pe unde umblă. 
Ceva informaţii ne parveniseră indirect de la taică‑său, 
domnul Sarchisian, funcţionar la Banca Naţională. După 
ultimatumul guvernului sovietic, auto‑rităţile româneşti 
primiseră ordin să se retragă cu toate instrumentele ce‑ar 
fi înlesnit continuarea operaţiunilor, mai ales în sistemul 
bancar. Mulţi funcţionari de stat au împachetat ce aveau mai 
important şi s‑au retras din calea noilor ocupanţi. Măcar să 
fi fost nemţi, că în trecut aceştia mai stăpâniseră Bucovina, 
dar ruşii niciodată. Armeanul lucra în centrala băncii de pe 
Lipscani, unde adesea mergea şi tata să‑şi regleze conturile. 
Când s‑au întâlnit în cartier, fiecare cu odrasla lui, au urmat 
prezentările, fără ca, în ce mă priveşte, să fi fost prea multe 
de spus. Nu şi despre Sarchisian‑junior: 

– Mulţumesc lui Dumnezeu, fecioru’ meu are zece pe 
toată linia. La Liceul Aron Pumnul din Cernăuţi a luat numai 
premiul întâi cu cunună; acum l‑am transferat la Cantemir 
Vodă, în Piaţa Gemeni. 

– Acolo a intrat de curând şi fi‑miu. 
Numai că armeanul, mândru de singurul său vlăstar,  

nu contenea cu laudele: 
– Vorbeşte curent cinci limbi: germana, franceza, rusa, 

armeana şi, bineînţeles, româna. 
În realitate şase limbi, dacă tatăl poliglo‑tului nu s‑ar 

fi ruşinat să adauge şi ţigă‑neasca, pe care, nu ştiu prin ce 
minune, Ionel o mărunţea cu baragladinele ce însoţeau 
căruţele cu fier vechi, descărcate apoi la depozitul lui Iosif 
Fried de pe Câmpului. 

În drum spre casă, tata nu uită să mă gratuleze: 
– Cinci limbi vorbite curent!... Şi tu mârâi doar în 

bucureşteană. 
– Tata nu vorbeşte nicio limbă străină şi are o sută de 

chile – i‑am răspuns prompt, în contul unei discuţii mai 
vechi, adăugând: ca să nu zic că pocitania asta pistruiată  
e mai mare decât mine. 

Ani în şir nu ni s‑au întretăiat drumurile, 
până în ziua când părinţii noştri luaseră 
hotărârea ca Ionel să mă testeze într‑ale şcolii. 

M‑a primit rece în sufragerie – locuia la 
etaj –, fără să simtă nevoia vreunui manual.  
M‑a măsurat lung – ca şi cum ar fi privit prin 
sticlă – şi mi‑a zis scurt: 

– Acum mă examinezi tu pe mine; pe urmă 
mai vedem. Notează pe hârtie zece numere cu 
două sau trei cifre şi dă‑mi să le văd. 

Le‑am scris şi i le‑am dat. Le‑a privit lung, 
a închis ochii, s‑a gândit, apoi le‑a fotografiat 
iarăşi, după care mi‑a dat biletul înapoi: 

– Acum urmăreşte cifrele:
A închis ochii şi mi le‑a dictat pe toate, în 

aceeaşi ordine, de parcă le‑ar fi citit pe un ecran 
ascuns. 

– Notează acum zece cuvinte, nume proprii 
sau comune, de la aiureală şi zăpăceală la Alger 
şi Zanzibar. 

De data aceasta, pentru că m‑am prins la joc, 
m‑am apucat să înşir vorbele cât mai absurd, să 
nu mi le poată împerechea. Am avut bucuria să‑l 
văd că zâmbeşte când citea încâlceala propusă de 
mine, în timp ce‑şi freca fruntea: 

– Bă, tu prost nu eşti... da... nu eşti prost... da... da... 
da... 

După care urmă acelaşi ritual, mai pre‑lungit, soldat cu 
repetarea întocmai a cuvin‑telor. Omul dracului... Pe mine 
avea să mă supună aceluiaşi examen, dar cu milă: zece nume 
geografice, după care zece elemente din tabelul lui Mendeleev. 
M‑am chiorât ce m‑am chiorât ca să memorez, dar mai mult 
de vreo şapte din fiecare categorie n‑am reprodus. Toate 
amestecate, nicidecum în aceeaşi ordine. 

– Pentru cei zece ani ai tăi, mintea ţi‑e prea odihnită. 
Găseşte‑ţi timp şi pentru gimnastica asta, că n‑am să m‑apuc 
să învăţ în locul tău. Dacă te antrenezi bine şi ştii să te 
concentrezi serios, lecţiile le faci în recreaţie. Atenţie: data 
viitoare luăm taurul „de mâini şi de picioare“.

S‑o creadă el că va mai fi vreo dată viitoare. La exerciţii 
n‑am renunţat însă, provocat şi de înşiruirea kilometrică  
a date‑lor din manuale. M‑am bucurat să constat că nici 
Ionel nu‑mi ducea dorul. 

L‑am ocolit cât am putut, până‑ntr‑o zi când admiraţia 
mea faţă de el a depăşit orice margine. Totul s‑a tras de la  
o ciondăneală afurisită, între multele cu care ne obişnuiserăm 
în fiecare sâmbătă la Grasa. 

Ca de obicei, ardelenii veniseră încă de după‑masă 
la cârciumă, intrând şi ieşind din vizuină ca şobolanii, cu 
cinzeaca în mână. Nu este exclus ca, la fel cum se aşezaseră 
muscalii în mahala, un val de peste munţi să se fi revărsat 
şi pe la noi. Altminteri de unde denumirea unei străzi 
apropiate: Ardeleni? Acum se adunaseră pâlcuri‑pâlcuri în 
faţa crâşmei, încurcând din când în când cursa autobuzului 
44, ce venea de pe Precupeţii Vechi, ca să şer‑puiască apoi 
prin Făinari şi Sfântul Ioan‑Moşi spre Obor. De jucat se juca 
în local, doi câte doi, bărbaţii sărind ca puricii, plesnindu‑şi 

carâmbii cizmelor cu palma. Chiuiau ca dracii, în timp ce 
podeaua cârciumii, aşezată peste pivniţa plină cu butoaie, 
se îndoia ca şi cum ar fi fost de cauciuc. Rar să‑i vezi cu  
o halbă de bere; băutura de zi şi de noapte, de vară şi iarnă, 
erau spirtoasele: ţuica, secărica şi „verdele“, denumit aşa 
după culoarea vegetaţiei vii. Muierile beau la rând cu flăcăii 
– unii chiar tomnatici, veniţi doar să se înşurubeze –, 
altele, mai răsfăţate la începutul idilelor, mastică şi lichior, 
sorbite cu degetele răsfirate în sus, licori dăruite cu folos: 
dulce şi te duce... Mai totdeauna în curtea mare a bisericii, 
în liniştea grădinii cu cireşi şi iarbă din belşug, aşternut 
sfinţit de la Adam şi Eva până în zilele noastre... De treceai 
pe lângă perdeaua de pomi, nu vedeai îndărătul ei nimic 
nici ziua, darmite noaptea, când îţi ţârâiau în urechi numai 
greierii, mascând câte‑un „ah“ îngeresc, mai sănătos decât 
bătaia clopotului tras într‑o dungă. Nu degeaba grădina era 
împânzită cu floricele albăstrui de „nu‑mă‑uita“... 

Viaţa se desfăşura bine şi frumos, fiecare muşteriu 
având slana lui de mâncat, până spre zorii zilei, când, aşa 
cum am mai spus, băutura le da unora de furcă. Numai că 
odată pică pe nepusă masă o unguroaică de‑adevăratelea, 
nu boangheniţă, cum li se mai spuneau celor venite de peste 
munţi. Unguroaică blondă, cu ochi verzi, gât de lebădă, sâni 
pietroşi, legănaţi obraznic, tender rotund, cocoţat să n‑o 
poată muşca nici câinii, subţirică la mijloc, „tragi cu puşca 
nu ia foc“... Ce foc să mai iasă, când Ibolia te străfulgera cu 
privirea?

Mă mândream că o cunoşteam personal. Mă agăţase ea 
pe mine, odată când căscam ochii la ce mai vârâse Hadraski 
în vitrină. Mă bătuse pe umăr: 

– Nu se superat... ţinut púţin cuchio, se vénit 
ghiorşon. 

Până să mă dumiresc ce vrea de la mine, m‑am şi văzut 
cu o lesă în mână, pus să păzesc un câine flocos, căruia nu  
i se vedeau ochii, cu promisiunea că se întoarce repede. 

Mă ridicase în al nouălea cer şi nu‑mi venea să cred. 
Nu era câine precum toţi câinii de casă, de vânătoare sau 
de maidan... Zece picioare de‑ar fi avut, ba chiar şi dinţi de 
platină, n‑avea cum să intre în competiţie cu toate potăile 
din lume... Era câinele lui Baratki, golgeterul „Rapidului“, 
care, împreună cu Bodola de la „Venus“, forma înaintarea de 
aur a naţionalei de fotbal. Treabă faină, nu de ici, de colo, 
şi ţineam strâns cordeluţa, doar‑doar o trece vreun băiat 
din gaşcă să mă vadă. Cum nu se ivea niciunul, mă rugam la 
Dumnezeu să mai întârzie unguroaica, să pot afla măcar un 
martor care să întărească tot ce‑aveam să le spun, că la urma 
urmelor cine ştia dacă nu chiar Baratki îmi încredinţase javra 
în păstrare?! Ieşea uneori cu animalul la plimbare el însuşi, 
mereu îmbrăcat impecabil, cum nu vedeam la cei mai bogaţi 
dintre bogătaşi. Când îl zărea careva de departe, încingeam  
o partidă la repezeală, numai că, înghesuindu‑ne toţi la 
minge, ziceai că jucăm rugbi. Tinel, care şedea vizavi de 
mine, pe Făinari, la întretăierea cu Smeului – unde de regulă 
dădeam cu piciorul într‑un ghemotoc de zdrenţe, bandajat 
în mătasea unui ciorap paradit –, începuse chiar să se laude 
că, mărite Doamne, o dată fotbalistul nu s‑ar fi abţinut să 
lase mingea dusă spre el, c‑ar fi tras şmechereşte cu latul, 
dar că el, aşezat în poartă, s‑a aruncat pe asfalt şi a prins‑o. 
Îl avea martor pe Dinu Şehter, grăsanul, care, ca să mintă, 
cu siguranţă că fusese plătit cel puţin cu 20 de căpăcele de 
bere „Bragadiru“ sau 10 de „Luther“ ori 5 de „Azuga“ – după 
cum era cota la ruletă. Dar ce contau minciunile lui, când 
eu mă afirmasem la lumina zilei cu câinele inconfundabil 
al rapidistului? Începusem s‑o păzesc pe Ibolia când ieşea 
din bloc şi, dacă aveam norocul să fie însoţită de câine, 
mă ataşam şi eu. Ba chiar am dus‑o la Marişca, jupâneasa 
noastră, de trăncăneau împreună în limba lor, timp în care 
eu luam frumuşel căţelul şi mă plimbam pe stradă în sus şi‑n 

jos, dornic să fiu văzut şi invidiat. Era secretul nostru, pe 
care, odată ş‑odată, Ibolia trebuia să‑l destăinuie stăpânului 
ei. Ba mă gândisem să aranjez ca într‑o zi, când voi fi cu ea la 
promenadă, Puiu, cel mai bun prieten al meu, băiatul lui Gică 
Grăbitu, cârciumarul, să arunce cu o tinichea în câine, iar eu 
să‑l înfrunt încrâncenat, deşi era mai vânjos decât mine. 

– Ascultă, nenorocitule, cum îţi permiţi? Tu ştii al cui 
e câinele? Şi, până s‑apuce să încropească vreo vorbă, să‑l şi 
îmbrâncesc în grătarul cu friptane, ţipând s‑audă şi clienţii 
din grădină: E câinele lui Baratki, amărâtule! 

Puiu trebuia să fie atât de impresionat, încât să se scuze, 
ba chiar să‑i dea flocosului un mititel de pe foc, după ce a suflat 
bine în el să nu‑i ardă gura. Nu se poate ca Ibolia să tacă, să 
uite ce‑am făcut eu pentru stăpânul ei, în aşa fel ca, într‑o zi, 
acesta să‑mi spună personal, de preferat cu alţii de faţă: 

– Băiete, ştiu totul. De mâine încolo mă poţi considera 
prietenul tău mai mare. Când vii pe Giuleşti, spune la poartă 
că eşti invitatul meu. Şi, ca să te creadă, ia cartea asta de 
vizită. 

Ca să înţelegeţi ce formidabil ar fi fost acest gest, 
trebuia să vedeţi ce minune a putut să facă acest atacant în 
meciul cu „Gradianski“, o echipă sârbească, după ce 90 de 
minute s‑a jucat pe viaţă şi moarte, fără niciun gol. Înainte 
de fluierul final, s‑a dat însă un 16 metri în careul advers, 
pe care Baratki l‑a bătut direct la păianjen. Spectatorii au 
năvălit în teren, purtându‑l pe braţe. Nebunie curată.

Numai că acum înnebuniseră ardelenii de la Grasa 
după Ibolia, care o vreme nu s‑a grăbit să se amestece cu 
mocanii, cu toate că mulţi dintre ei o rupeau bine şi pe 
bozgoreşte. 

Nu ştiu dacă ea venise ataşată sau se procopsise cu 
ungureanul la faţa locului. Important e că amândoi se 
simţeau bine, fără nevoia de a împărţi slana cu alţii. Până 
într‑o seară... 

Obişnuit cu dănţuiala, rugasem băieţii ce şedeau cu 
fundul pe scara de ciment din faţa curţii de la nr. 
7 să mă scoale din somn când începe bătaia. Uşor 
de făcut, dacă ţinem seamă că mai toţi oamenii 
dormeau vara cu ferestrele deschise. Trebuiau 
doar să mă strige. Contam în special pe Jirai, un 
pui de armean fără niciun căpătâi, ce trăia din 
mila mahalalei, care nu ştia că puştiul mai câştiga 
un ban scuturând buzunarele la aglomeraţie. Nu 
pleca niciodată la treabă fără să‑şi facă cruce, 
mizând şi pe ajutorul Domnului. Şterpelea cu 
suflet, iar Cel‑de‑Sus probabil că închidea ochii, 
văzând că nu lua un firicel de aţă de unde i se 
deschidea uşa şi că avea întotdeauna grijă să 
ducă păgubitului portofelul acasă: 

– Nene, am găsit tăşcuţa asta cu acte. I‑a 
matale? 

Şi, dacă nu curge, pică: mai primea un ban, 
doi. Altminteri era îmbrăcat curăţel şi se îmbăia 
ca lumea, de nu ziceai că‑i câine vagabond.  
De data asta, nici n‑apucasem să închid ochii şi 
m‑a luat pe sus: 

– Hai c‑a‑nceput mardeala! 
Hm! Nimic extraordinar. Ciondăneală‑n 

grup, cu înjurături şi ghionturi obişnuite.  
Nu trecu însă mult şi amorezul Iboliei se luă 

rău la trântă cu un tăuraş afurisit, socotit de mult bătăuş de 
categoria grea. Se tăvăliră vârtos în stradă, înghesuindu‑şi 
pumni pe înfundate, până ce apucară să revină în picioare, 
cu feţele sângerânde. Se rotiră ce se rotiră, blagoslovindu‑se 
de mamă, până ce românaşul nostru scoase o brişcă de oţel, 
bună şi la tăierea porcului. A fost clipa când Ionel Roşu – 
care până atunci se uita de‑aproape, sprijinit de perete ca 
barza‑ntr‑un picior – a sărit în joc şi, până să se dumirească 
ei ce vrea, i‑a şi ciocnit cap în cap, ca ouăle de Paşte. Frumos, 
nimic de zis, dar asta mai văzusem. Numai că într‑o fracţiune 
de secundă săltă şi un călcâi sub bărbia unuia care se apropia 
să‑l atace din spate. Mamă, ce upercut, cu dinţi adunaţi pe 
făraş!... Asta ca asta, dar problema era alta: că intrase în 
ring ca un nebun, bravo lui; că a trăsnit doi dintr‑o lovitură, 
aferim; dar cum mă‑sa l‑a tamponat p‑ăla din spate, că doar 
n‑avea ochi la ceafă? 

– Da’ iapa cum azvârle din copite, când nu vrea să 
se‑mperecheze? Are la căpăstru oglindă retrovizoare? 
Armăsaru’, cât îi el de armăsar, o ia în bot şi‑o respectă ca 
pe‑o regină. 

De data aceasta regină era Ibolia, pentru care se 
stârnise furtuna din senin. Ce să mai zic de Roşu?... 
Împărat, nu altceva. Şi ce joc de scenă... Cu ce dispreţ s‑a 
uitat la marţafoi... Cum s‑a aplecat liniştit când şi‑a ridicat 
pălăria albastră, cu boruri largi, de ziceai că‑i umbrelă...  
Ce bobârnace i‑a dat, s‑o scuture de praf... Nea Marin 
gardianul, ditamai nea Marin, chemat să stingă bătaia cu 
pistolul, a belit ochii ca prostu’ mergând pe blat. 

Bineînţeles, o asemenea ispravă nu putea rămâne 
fără urmări. De‑a doua zi am şi început să ne jelim pe 
lângă mamele noastre – promiţându‑le câte‑n lună şi 
stele, dacă ne fac pe voie – să ne cumpere pălării albastre 
ca a lui Ionel. Greu, dar până la urmă s‑a făcut. Să vezi 
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apoi mândreţe pe noi, în toiul verii, cu mâneci scurte şi cu 
şopron la scăfârlie... Doar Paulică, ce‑o ducea mai zgâriat, 
şi‑a acoperit capul cu o pălărie kaki de cercetaş, cu boruri 
şi mai largi. Bună şi ea! 

Când am intrat în grădină la Moise, l‑am văzut pe Titi 
tocmai în fundul curţii, unde, într‑unul din closete, Dentistul 
îşi improvizase cabinet stomatologic. Cu siguranţă că avea 
şi el un nume, dar noi, oriunde‑l vedeam, nu‑i spuneam 
altfel. Ca şi doctorul Benglas, mergea din curte‑n curte după 
clienţi. Căra în spinare o instalaţie specială, asemănătoare 
cu o jumătate de bicicletă condamnată să umble într‑o 
singură roată. Când lucra, o ţinea pe după gât şi dădea la  
o pedală ce‑i punea sfredelul în mişcare. Acum apăsa vârtos 
din picior, pentru că freza măcina smalţul, partea sănătoasă 
a dintelui, durere suportabilă. Pe WC sta un ţăran legat cu 
un prosop de gât, cu capul dat pe spate şi gura căscată la 
mila cerului. Răbda cu stoicism, mulţumit de încurajarea 
sacadată a Dentistului: 

– E bine... foarte bine... da... da... Puţin şi‑i gata... 
Scuipă şi mai trage‑o duşcă! 

Ţuica era anestezicul principal şi la extragerea vreunei 
măsele, iar acum ţăranii, aşezaţi la rând, se încurajau cu ea 
preventiv. Veniseră să‑şi monteze pe molarul din stânga 
danturii o proteză de viplă. Cui îi dădea mâna îşi punea două, 
ca să se fălească în sat, mai ales la horă. 

Ionel îi privea cu milă: 
– Îi vezi pe nenorociţii ăştia? Jumătate sunt animale, 

jumătate oameni. Pe ogor sunt fraţi cu boii şi trag plugul în 
tovărăşie. La oraş se spetesc cu cobiliţa‑n spinare, cu dulapul 
de iaurt la fel, se angajează să‑ţi spargă o căruţă de butuci, 
sapă tranşee în curţile noastre pentru adăposturi anti‑aeriene 
şi se mulţumesc cu orice li se dă de mâncare, dar de atins 
de banii munciţi – nici vorbă. Vai de capul lor... Uite ce 
fericiţi sunt însă acum, în aşteptarea viplei! Să ne 
ferească Dumnezeu să‑i vedem ajunşi, că ăştia nu 
iartă pe nimeni. Aşa cum îi vezi, sunt în stare să 
ne scoată toţi dinţii în contul suferinţei şi prostiei 
lor. N‑o să te ierte niciodată că te‑ai născut la 
oraş, c‑ai tras de lanţ după ce te‑ai uşurat, în timp 
ce pe mulţi dintre ei, în copilărie, i‑au vârât dulăii 
în căcat, că n‑apucau să folosească bozia. Născuţi 
pe piatră, nouă trebuie să ne scapere mintea, că 
altfel murim de foame. În sărăcia lor, sătenii îşi 
mai îngăduie să fie şi leneşi, câtă vreme au un 
petic de pământ pentru nevoile lor, un porc să le 
guiţe‑n bătătură şi câteva păsări. Ţie cine‑ţi dă un 
ou pe gratis? 

Şi dintr‑odată păru să‑şi amintească de 
ziua în care mă testase la învăţătură – cum 
conveniseră părinţii noştri –, după care eu 
dădusem bir cu fugiţii. 

Acum stăteam cu ochiul vânăt, în aşteptarea 
lui Titi, să‑i cerem o ciozvârtă de carne proaspătă. 
Efectul era sigur. Îl ştiam, indirect, de la o mai 
veche păţanie. Să fi avut vreo zece ani, când, 
stând cu băieţii pe aceeaşi piatră, văzurăm pe 
unul în cămaşă verde că se îndreaptă spre noi, 
ceea ce, pentru vremea aceea, nu era lucru rar, 
Garda, Căpitanul şi Arhanghelul din cer fiind la modă. 
Nostimada era că legionarul era însoţit de doi băieţi cam de 
vârsta noastră, dintre care unul împopoţonat cu o uniformă 
precum cea purtată de vlăjgan. Ce pălării albastre... 
Uniformă, tată, în toată regula, cu pantaloni negri, bluză 
pe din afară, la culoarea bradului, curea lată şi diagonală 
petrecută peste piept. Nevoie mare... De cealaltă parte, 
acelaşi bărbat îl târa pe Mielu, băiatul măcelarului de pe 
Strada Viitorului, cu prăvălie la stradă, imediat ce coteai de 
pe Radovici. Mic şi rotofei, se mai uita şi el cu aceeaşi invidie 
la legionăraşul nostru, ce păşea ţanţoş în pofida privirilor 
noastre promiţătoare: „Nu te prindem noi, cocoşel! că‑n 
izmene te trimitem acasă şi cu diagonala pe piele!“ 

De prins nu l‑am prins, dar tot pocinogul a căzut pe 
spinarea lui Mielu grăsanul, pe care, altă dată, când era 
singur, l‑am răstignit pe trotuar şi am început să‑l tragem de 
urechi, de nas, să‑l ciupim peste tot, uite aşa, ca s‑arate ca un 
câine dalmaţian. Când a scăpat, îi scăpărau potcoavele, fără 
să priceapă în contul cui o încasase. 

Ar fi fost totul bine, de nu ne întâlneam cu el în aceeaşi zi 
pe Precupeţii Vechi, unde băteam mingea „în deplasare“, cu 
golanii de pe strada alăturată. Numai că Mielu nu era singur, 
ci însoţit de un parlagiu, cu un cojoc purtat de‑a‑ndoaselea, 
vreau să zic încheiat în bumbi pe spate. Treaba lui că, în 
mijlocul verii, umbla cu un cojoc, dar nemernicul ţinea 
în mâna dreaptă un lanţ de vreo jumate de metru, să ne 
plătească o datorie proaspătă. Am luat‑o la goană, dar, în 
loc să ne retragem în casa fraţilor Antoniade din Făinari, şi 
ei cu noi, am fugit pe maidanul din dreptul lor, într‑o curte 
lungă, în fundul căreia se mai zăreau urmele unei clădiri 
avariate. Intraserăm ca proştii într‑o cursă de şoareci, 
deoarece pe fundul şi pe lateralele terenului erau calcanele 

caselor vecine, nu exista niciun gard de escaladat. Iar bestia 
se îndrepta spre noi cu lanţul pe care îl şi vedeam despletit pe 
spinarea noastră. Unica soluţie de salvare rămânea grămada 
de pietroaie din jur, aruncate din frică, fără să ne gândim că 
dacă un singur proiectil l‑ar fi izbit în cap pe vreunul dintre 
duşmani, ăla mierlea de‑a binelea. Manevră bună, deoarece 
artileria noastră izbuti să oprească înaintarea vrăjmaşului, 
care acum înlemnise locului, părând totuşi să zică: „Să vă 
văd pe unde ieşiţi!“. 

O băgaserăm pe mânecă, dar ne linişti Puiu, mai solid 
decât noi, pe care contam toţi să se înfigă în parlagiu, ca apoi 
să‑i putem sări acestuia în spinare: 

– Dă‑l în mă‑sa de cioban... Cât o să stea aici? Că‑l 
îndoaie Fane măcelaru’ c‑a şters‑o de la prăvălie! Şi‑apoi, 
câtă vreme avem muniţie la cheremul nostru, putem dormi 
aici şi la noapte.

Se găsi însă deştept cel mai pipernicit dintre toţi, de 
unde şi numele cu care fusese garnisit: „Cornel Şase‑Luni“, 
sugerând, chipurile, termenul fabricaţiei. Să fi avut în total 
vreun metru şi treizeci de centimetri, hai patruzeci, motiv 
pentru care, total neajutorat, îşi îngăduia să se bage între 
scandalagiii ce se înfruntau matoliţi la „Măgura Oltului“, 
când răsturnau pahare, sticle şi mese. Cornel abia le trecea 
de curea, dar se înfigea între ei cum nu îndrăzneau s‑o facă 
nici chelnerii, nici nea Marin poliţaiul. Se înfoia ca pârţu‑n 
izmene, răstindu‑se dintre cracii lor: 

– Bă, terminaţi că vă sparg, vă bag în spital! 
Cine să‑l ia în seamă? Niciodată nu striveşti un 

porumbel când ciuguleşte pe lângă pantofii tăi... 
Aşa a făcut şi acum. Se dezlipi de lângă noi şi se duse 

glonţ la ţăran: 
– Bă, pe tine te mănâncă spinarea? Nu vrei să mori 

acasă? Marş d‑aci! Valea! 
Parlagiul, obişnuit să doboare şi un bivol, să spintece 

oricând un porc, oaie sau miel, cum să se ferească de gâtul 

unui cocoş? Se uită de sus în jos la orătanie şi unde nu mi‑l 
prinse pe Cornel de gât, îl băgă între picioare şi începu să‑i 
care cu lanţul pe spinare, că bietul de el nu îndrăznea să 
mai sufle o vorbă, de frică să nu‑i înteţească loviturile. Din 
păcate, când se crăcănă în zbateri neputincioase să nu cadă 
pe jos, lanţul se furişă printre picioare şi se propti în ochiul 
drept. De data asta începu să urle ca din gură de şarpe: 

– Ochiu’... ochiu’!... Criminalule, mi‑ai spart ochiu’! 
M‑ai lăsat chior, puşcăria te mănâncă... Aoleu, ochiul!... 

Jelania chiorbecului îl înduplecă şi pe măcelar, mai ales 
după ce‑şi văzu isprava. Spre norocul nostru, Mielu, rotofeiul 
care‑l adusese pe gealat să‑i facă dreptate, se desprinse de el 
şi o luă la fugă. Atâta ne‑a trebuit că, în cap cu Puiu, ne‑am 
şi repezit după el cu pietroaie în mână. Obligat să păzească 
odrasla stăpânului, sluga a luat‑o pe urma lui, stimulat şi de 
obuzele ce veneau din urmă. 

Era normal ca victoria s‑o serbăm la doi paşi, la 
cârciuma lui Diculescu, din capul Precupeţilor Vechi, colţ 
cu Făinari, unde pe şest se putea lua şi câte‑un carcalete, în 
loc de sirop. Acolo am văzut ce e în stare să facă o bucată 
de carne, aşezată la timp pe un ochi vătămat. Acolo mi‑am 
primenit şi vocabularul, auzindu‑l pe Cornel Şase‑Luni cum 
pipăie viitorul: 

– Nu‑l prind eu pe ţărănoi, ’tu‑i mama lui de bagabond, 
cu tot neamul lui cel adormit?! Nu‑mi cade el în mână?... 
Dacă n‑o să‑l vedeţi cu bastonul pe stradă ca orbii, să vă 
căcaţi în gura mea... 

Numai că acum, eu nu simţeam nevoia să scap de 
vânătaie la ochi... Cum puteam dovedi, a doua zi la şcoală, la 
ce bătaie am participat?... Acasă era simplu: am lunecat pe 
trotuar şi am luat‑o‑n barbă. 

Mi‑am luat inima în dinţi şi, uşor jenat, i‑am spus lui 
Ionel: 

– Domnule Sarchisian... Eu n‑aş vrea să renunţ la 
vânătaie... Dacă tot am căpătat‑o, măcar s‑o port câteva 
zile... 

– Fii clar, că nu pricep. Mărunţeşte. 
– Cea mai bună minciună‑i adevărul: ci‑ne mă crede pe 

mine, la liceu, că m‑am bătut cu Grăsanul şi că i‑am dat la 
gioale? 

– Cum cine? Dacă se îndoieşte cineva, mă ai pe mine 
martor! Nu l‑am scăpat eu din mâna ta? Curtea şcolii  
e aceeaşi şi un domn elev din cursul superior poate fi crezut 
şi pe cuvânt. 

Frumos zis, chiar peste aşteptări, dar mai e o vorbă: 
omul îţi întinde un deget şi tu îi ceri toată mâna. 

– Domnu’ Ionel, da, mai am o rugă‑minte, mare până la 
cer... Vă rog frumos: nu‑mi mai spuneţi Gică!... 

M‑a privit şăgalnic şi mi‑a făcut cu ochiul aprobator: 
– Bine, Gică!

IV. CÂINI DE RASĂ ŞI MAIDANEZI 

– Ascultă, Şerbane... Mai las‑o moartă cu „Oborene“, 
că mă faci să te potcovesc c‑o poreclă de ciumete... 

– Te deranjează vecinătăţile? 
– Mai curând extremităţile, contrastele – care se zice 

că se şi atrag: pe de‑o parte ţiganii din Tei şi Colentina, pe 
de alta o fărâmă de protipendadă, boieri de asfalt, că nu‑s de 
viţă veche. Şi‑apoi dacă iau o bobină de sfoară şi te leg seara 
de picior, dimineaţa, când plec la şcoală, te pot trage să te 
scoli. Ce mi‑e strada Făinari, ce mi‑e Palade?! 

– Minus boierimea de spirit! 
– Cu excepţia lui Simion Mehedinţi, bunică‑tu, nu prea 

ştiu ce cal breaz a mai păscut pe la voi, pe când prin Obor 
a copilărit Camil Petrescu – pe Câmpului, în casa tatălui 
adoptiv –, a umblat şi Arghezi – care a învăţat şi el la acelaşi 

liceu Cantemir –, ca să nu te distrug cu Heliade 
Rădulescu. Toţi volintiri – vorba conului Leonida 
– dau cu barda‑n Dumnezeu. 

Discuţie de copii proşti, cu fundul pe 
minge, la marginea stadionului Velodrom – 
de‑i zice astăzi Dinamo –, fugiţi de la o teză de 
algebră, cu speranţa că, dând singuri lucrări 
scrise la următoarea oră, ni se va sufla din spate. 
„Ofticosul“ – cum îl porecliserăm pe cel care ne 
preda materia, slăbănog, cu o suspectă paloare 
a obrajilor, evidenţiată şi de singurul costum 
negru folosit precum o uniformă – va fi prea 
ocupat la catedră cu examinarea colegilor, apoi 
cu noua lecţie, ca să nu poată fi driblat. Drept  
e că domnul Lişcu – deranjat de notele mari din 
teze, certate cu cele proaste de la oral – se văzuse 
nevoit să joace tare. 

– Eu cred că dacă bieţii de voi aţi fost 
bolnavi şi n‑aţi putut veni la teză, e bine să evitaţi 
contaminarea altora. Fiecare dintre voi va sta 
singur în bancă, la mijlocul ei, fără contacte cu 
cei din stânga şi din dreapta... Şi, ca să înlăturăm 
pericolul vreunei epidemii, eu zic ca şi băncile 
din spate să fie goale, chiar dacă‑i veţi deranja 

puţin pe colegi, grămădindu‑i în locul celor scoşi la tablă.  
Să fiţi, cum zice Hector Malot: Singur pe lume, roman al 
cărui prim volum se mai intitulează şi... Fără familie. 

O singură dată ne‑a ars Ofticosul, că pe urmă îi 
găsiserăm leacul, spre bucuria întregii „familii”, fericită că 
i‑am venit de hac. Exigenţi mai erau şi alţi profesori, dar 
Lişcu avea plăcerea diabolică de a ne chinui, de a ne vedea 
strânşi cu uşa. El nu ne chema niciodată la tablă fără să 
mângâie înde‑lung fiecare filă a catalogului, uitându‑se în 
ochii nenorociţilor de pe foaia groasă a catastifului, în timp 
ce repeta insistent: 

– Să iasă la tablă... să iasă... – după care mai întorcea  
o foaie –, să iasă, să iasă... 

Până ne vedeam pagina întoarsă, ne treceau transpiraţii 
reci, urmate de un oftat de uşurare, preţuit de el însuşi, după 
zâmbetul ce‑i însoţea repetarea aceloraşi vorbe, alintând fila 
următoare: 

– Să iasă, să iasă – după care, ca un uliu repezit asupra 
prăzii, bubuia un nume. Dacă era după Korne, respiram şi 
eu liniştit c‑am scăpat de teroare. Rareori, pipăia sinistru 
marginile catalogului închis: 

– Astăzi vă ascult „la papagal“. 
Asta însemna că va deschide catalogul la întâmplare, 

osândind pe cel al cărui nume se va găsi sub degetul 
arătător. 

Şi‑acum, îl luase ca martor în chinuirea noastră pe 
bunul Hector Malot, uitând, nefericitul, că titlul celei de‑a 
doua părţi a romanului se numea: În familie. 

Da, în familie, că la teză, chiar şi în condiţii de ploaie 
ori de furtună, contam pe solidaritatea haimanalelor, între 
care, spre regretul tocilarilor, se rătăciseră şi colegi de nota 
zece, precum Octavian Rădulescu – zis şi Tavi sau Vică –, fire 
mesianică, gravă, ca şi cum pe umerii lui apăsau tot prezentul 
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şi viitorul ţării. La sfârşitul programului, plecam adesea 
împreună spre casele noastre, el stând într‑un bloculeţ 
pe Lizeanu, în apropierea Şoselei Ştefan cel Mare, graniţa 
cartierului meu. Ideea „trasului pe sfoară“ lui i‑a aparţinut. 
Avea boală pe Lişcu şi nu fără temei. Odată, la un extemporal, 
împinsese foaia de caiet cu rezolvarea problemei în aşa fel, 
încât să putem trage şi noi cu ochiul. Toate bune, numai că, 
atunci când am primit extemporalele, eu şi Puiu primiserăm 
nota nouă, iar el... trei, pentru că – chipurile – ar fi copiat. 
Vinovat fusese Vică, deoarece, ca să se deosebească puţintel 
de noi, schimbase o cifră în calcule şi rezultatul nu se mai 
justifica. Deşi nu ne convenea deloc, hotărâserăm să facem 
un pas înainte şi să spunem adevărului pe nume. Pentru un 
gest ca acesta, Dumitru Mazilu, profesor de română, bolnav 
de educaţie spartană şi de cavalerism, ar fi închis un ochi, 
dacă nu pe amândoi. Greu de imaginat că aceeaşi reacţie ar 
fi avut‑o şi Lişcu. În cele din urmă, tot Vică ne‑a domolit 
elanul: 

– Nu fiţi proşti: cu nota asta evitaţi corigenţa. Eu mă 
descurc oricum, chiar dacă m‑ar scula din somn şi m‑ar 
scoate la tablă. 

Acum îi venise ideea năstruşnică de a ne face tezele pe 
ascuns, după care să le prindă cu o pioneză şi să le strecoare 
cu o scândurică din banca a treia până la cea din faţă. De la 
catedră nu se vedea nimic, cum se demonstrase la manevrele 
prealabile. Totul era să fim repezi la înlocuirea tezelor, el 
însuşi regizând şi momentul crucial: se va duce cu o carte 
la catedră să‑l întrebe ceva pe profesor ca să mascheze 
întreaga operaţie. 

– Voi scrieţi întruna cifre peste cifre şi la mijloc 
alte cifre, până vă pomeniţi cu teza pe banchetă, în 
dreptul pulpei. La „ambuscadă”, vârâţi teza voastră 
în pantaloni şi înlocuiţi‑o cu cea bună, până tragem 
scândurica. 

Totul a mers Zeiss, cu ajutorul minţii lui, al 
unor grafii diferite şi al celor trei lemnişoare, lungi de 
vreun metru şi jumătate, ce rămăseseră de‑atunci în 
zestrea clasei, printre alte materiale didactice. Singura 
noastră obligaţie era să avem pe noi nişte pantaloni 
strânşi pe gleznă sau golf, în care să dispară, fără urme, 
lucrările proprii, deoarece Ofticosul ne mai ceruse ca 
pupitrele să fie goale, orice eventual control riscând să 
compromită întreaga afacere. 

Cu Şerban Mehedinţi fusesem coleg din clasa 
întâi primară, la şcoala din spatele bisericii Silvestru. 
Deşi acolo existau cursuri diferite pentru băieţi şi 
fete, el şi sora lui geamănă, Mona, stăteau în aceeaşi 
bancă, fata nedorind cu niciun chip să se despartă de 
frate‑su. Hatâr făcut de conducerea şcolii nu de dragul 
lor, ci al prestigiului de care se bucura „părintele 
geografiei româneşti“, cum mai era denumit bunicul 
lor, fost ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, 
pe timpul guvernării lui Marghiloman. Altminteri, 
niciodată învăţătorul nostru, domnul Cioiulescu, 
nu‑şi discrimina elevii. Mehedinţi ca Mehedinţi, dar 
între noi se afla odrasla lui Pârvu, directorul general 
al Căilor Ferate Române... Băiatul era cărat la şcoală 
cu un automobil de lux, şoferul având grijă să‑l ducă 
de mână în clădirea şcolii, după ce se asigura că nu 
rămâne în curte. În tot timpul ăsta, noi mângâiam 
ca proştii farurile, barele strălucitoare şi apăsam 
pe mânerele portierei ca să ajungem la volan şi să 
claxonăm. Distracţie rară, curmată mereu de şoferul 
care ne punea pe goană. Persecutaţi, ne‑am răzbunat 
pe Pârvu: 

– Şchiopu’, şchiopu’, n‑are picioare, nu merge 
prin soare, merge cu maşina şi‑n‑ghite băşina... 

Bietul copil... S‑a jelit atât de mult acasă, încât n‑a mai 
vrut să vină la şcoală cu automobilul nici după ce părinţii 
s‑au plâns de mizeria ce i‑o făceam băiatului lor. Cine şi 
cum ne‑ar fi putut domoli? Doar de ne‑ar fi cărat pe toţi 
cu maşina, într‑o vreme când caii rămăseseră mai departe 
stăpâni pe uliţe şi străzi. 

Pe rând, fiecare elev era de serviciu, ştiind când îi 
venea rândul să pufăie c‑o pompă esenţă de brad prin clasă, 
să fie tabla curată, creta şi buretele la locul lor, pe scurt: 
să fie ordine şi curăţenie. Altminteri, învăţătorul te ardea 
la palmă cu o trestie, indiferent cine era taică‑tău. Ura 
într‑atât minciuna, încât, de dragul adevărului, putea să şi 
păcătuiască. 

– Unde sunt legumele de plastilină? 
– Am uitat să pun cutia în ghiozdan! 
– Du‑te şi adu‑le repede! 
Ajuns acasă, m‑am repezit la batoanele de plastilină 

şi‑am plămădit în fugă un morcov, un ardei şi ce mai aveam 
de făcut. Important era să prezint ceva şi să mă întorc 
grabnic la şcoală. Spre ghinionul meu, le făcusem însă prea 
bine. 

– Cine ţi le‑a lucrat? 
– Eu, dom’le profesor! 
– Te‑am întrebat cine ţi le‑a făcut! 

– Eu, dom’le profesor! 
Şi a repetat de atâtea ori aceeaşi întrebare, până când 

m‑am săturat şi i‑am răspuns scurt: 
– Mama! 
Mi‑a dat cu toată cutia în cap, de‑a trebuit să merg în 

patru labe să‑mi recuperez lucrările. A fost singura dată 
când m‑a nedreptăţit, paradoxal, spre folosul meu, căci 
m‑a învăţat pentru totdeauna că susţinerea cu încăpăţânare  
a unui adevăr – predică‑n pustiu – te poate uneori costa mai 
mult decât o minciună. 

Terminasem cu bine clasa întâi, ba luasem chiar şi un 
premiu doi, adevărată pacoste. La sfârşitul anului, când 
mi‑am auzit strigat numele în curtea şcolii – unde stăteau 
înşiruite toate clasele –, mi‑a fost ruşine să păşesc în careu. 
După repetarea numelui, m‑am pomenit împins înainte şi, 
roşu la faţă, mă îndreptai spre corpul profesoral, unde eforul 
şcolii noastre, Grigore Trancu‑Iaşi – om politic de vază, de 
două ori ministru pe timpul guvernării generalului Averescu 
şi apoi a lui Ion I.C. Brătianu – împărţea premiile. 

– De ce te ruşinezi, micuţule, se poate? – m‑a întrebat 
cu tandreţe, aplecându‑se să‑mi pună o coroniţă pe cap. 

Micuţul avea să aibă grijă ca în toată viaţa lui să nu 
mai primească niciun premiu şcolar... Se convinsese că, 
dacă vrea, poate să fie şi printre primii, dar că‑i mai bine să 
nu iasă ca păduchele pe frunte, să‑şi drămuiască timpul în 
aşa fel încât să depindă şi de el, nu doar de alţii. Mai târziu, 
a înţeles şi că nu câştigi nimic în ochii colegilor, dacă stai 
mereu cu două degete ridicate la ore, oferindu‑te să răspunzi 
la întrebările profesorilor încă înainte de a le pune. 

Când nu peste mult timp Grigore Trancu‑Iaşi s‑a 
plictisit de lumea asta şi a plecat unde nu este durere, 
întristare, nici suspin, directorul şcolii a hotărât ca 
premianţii să meargă la căpătâiul răposatului, să‑i ducă 
flori şi să intoneze, lângă un steag tricolor – cu care tot el 
ne‑a înzestrat – un imn patriotic, ca şi cum de muzică îi mai 
ardea mortului. Împreună cu Şerban Mehedinţi şi cu elevi 
din alte clase, am avut ghinionul să fac parte din delegaţia 
funerară. Cu florile ne‑am descurcat binişor, presărându‑le 
pe ministeriabilul întins pe‑o sofa, în aşteptarea sicriului. 
Nu şi cu melodia, căci cineva dintre noi a avut ideea, absolut 
nevinovată, de a cânta Deşteaptă‑te, române, din somnul 
tău de moarte! Ei bine, dacă defunctul efor n‑a cutezat să 
se trezească, s‑a deşteptat în schimb învăţătorul nostru, 
care ne‑a bătut la palmă cu atâta năduf, încât să nu uităm 
toată viaţa bucuria de‑a fi fost premianţi. Ni se umflaseră 
labele ca la mâţe şi am urlat ca toţi dracii după fiecare nuia.  
La sfârşitul osândei, a pus ochii pe Şerban: 

– Tu să spui domnului Simion Mehedinţi că învăţătorul 
Cioiulescu, care a crescut la şcoala Domniei Sale, a găsit de 
cuviinţă să vă sancţioneze cu trestia, ca să ştiţi de‑acum 
încolo cum să vă purtaţi cu un mort de seamă. 

Ca şi cum veniserăm la şcoală să ne specializăm în 
pompe funebre. 

Pe atunci, uniformizaţi de‑a valma cu şorţuleţe 
gri‑pepit, cu gulere albe şi cu funde roşii la gât, eram precum 
puii de cloşcă. Liceul ne mai diferenţiase, numitorii comuni 
fiind acum şapca şi numărul cusut pe mâneca hainei. 
Recunoşteai fiecare şcoală secundară după culoarea acestor 
podoabe şi iniţialele brodate cu fir auriu. În cazul nostru: 
L.C.V., prescurtarea Liceului Cantemir Vodă, de ni se mai 
spunea că învăţăm la Liceul Cacă‑Vacă. Vestimentaţia 
fiecăruia ne diferenţia însă şi altfel, starea socială a familiei 
spunându‑şi cuvântul. Asta nu ne împiedica să ne tăvălim 
prin praf în recreaţie, ca soldaţi ai aceleiaşi armii. 

La un liceu de stat precum Cantemir, Mihai Viteazul, 
Spiru Haret, Gheorghe Lazăr, Sfântul Sava sau Şincai, nu 
se putea intra uşor. Poate şi din această pricină nu se făcea 
vreo deosebire între un băiat de general, precum colegul 
Korne, sau Jurcă, fiu de ţăran, care, îmbrăcat mereu în 
aceeaşi tunică neagră de dimie, n‑avea nevoie de carte de 
vizită. Şi unul, şi altul erau buni la învăţătură, dar fiecare cu 
o motivaţie diferită, ceea ce îl făcea pe unul să fie vesel, iar 
pe celălalt trist. 

– De ce eşti tocilar, Jurcă, de ce stai şi în recreaţie cu 
manualul în mână şi nu vii să te joci? 

– Vouă vă convine să bateţi mingea, să vă luaţi la trântă 
sau să vă rupeţi spinarea la „lapte gros“... N‑aveţi nicio grijă, 
dar dacă eu n‑am note mari în carnet, tata îmi dă sapa‑n 
mână sau mă trimite cu vitele. Voi abia aşteptaţi să vină 
vacanţa; eu o urăsc. Vara merg pe câmp la cules şi secerat, 
iarna rânesc la porci şi la vacă, adun bălegarul într‑un loc 
ca să fie împrăştiat pe câmp când se cuvine. E mai uşor 

să‑nveţi la umbră vara sau când dă frigul, decât să te 
ardă soarele sau să‑ţi îngheţe degetele pe lopată. 

Era tăcut, nu vorbea cu nimeni, iar dacă socotise 
nimerit să mi se spovedească, asta se datora grijii mele 
de a împărţi cu el pacheţelul de‑acasă, pe care uneori, 
din cauza jocurilor din recreaţii, îl căram înapoi, spre 
disperarea mamei. 

Tinereţea are însă prea multe haruri, ca o anume 
particularitate socială să ne diferenţieze. Eram copii şi 
asta spune totul. Drept este că exista în clasă o elită, nu 
condiţionată de puterea banului, ceea ce i‑ar fi întărit 
poziţiile prin prezenţa odraslelor de mari negustori. 
Era o elită de ştaif, deloc ostentativă, dar evidentă 
prin pecetea educaţiei primite, a bunelor maniere, 
zestre pe care, cu toţi cei „şapte ani de‑acasă“, nu  
o aveau majoritatea dintre noi. O elită a celor crescuţi 
cu guvernantă, învăţaţi să vorbească frumos, să 
stăpânească o limbă străină şi chiar două, din păcate 
total dezarmaţi în faţa unei înjurături, la care nu ştiau 
să răspundă pe măsură sau, în cel mai fericit caz, 
monocord: „Ba pe‑a mă‑tii!“ 

„Băieţi de viitor“ – cum adesea li se spunea la 
dirigenţie –, constituiau exemple bune de urmat în 
viziunea dascălilor noştri, ceea ce olecuţă deranja 
orgoliul mărunt al celor aflaţi în competiţie, nu şi 
al meu, mulţumit să termin clasa fără corigenţe.  
În această nobilime se aflau colegi care, într‑adevăr, 
n‑aveau să dezamăgească pe ni‑meni, precum Matei 
Alexescu, Vladimir Beliş, Mihai Korne, Nicolae 
Navasart, Valentin Stroescu şi Şerban Zoner (mai 
târziu şi Rădulescu), dublaţi de‑o cohortă de minţi 
sclipitoare, între care Gheorghe Boldur şi Octavian 
Rădulescu, ce beneficiau de‑o mai mare libertate 
într‑ale tinereţii. La maturitate, nu totdeauna notele 
din catalog aveau să fie hotărâtoare, căci vremurile 
ne‑au amestecat la grămadă sub tăvălugul aceleiaşi 
istorii. Unii vor da vina pe destin, uitând că, în mare 
măsură, ţi‑l mai faci şi singur. Rezultatul? Un coleg 
modest ca Finanţu va ajunge ambasador la Tokio, iar 

elevi fruntaşi ca Vică Rădulescu ori Şerban Zoner la puşcărie, 
pentru că s‑au opus regimului comunist cu preţul libertăţii 
lor. Reacţii de înaltă verticalitate morală, desigur, dar şi 
condamnate la ineficienţă. Ce soartă politică putea să‑şi 
croiască România după sfârşitul celui de‑al Doilea Război 
Mondial, când multaşteptaţii idoli americani şi englezi 
bătuseră palma cu laba lui Stalin la Teheran şi Ialta? Giganţi 
în istoria universală, domnii Franklin Delano Roosevelt şi 
Winston Churchill rămân la fel de uriaşi în istoria trădării 
românilor, începând cu principalii lor susţinători, făuritori 
ai Marii Uniri, cărora nu au avut elementara bunăvoinţă de  
a le spune din timp: „lăsaţi‑o mai moale cu opoziţia, că pielea 
v‑a fost vândută de mult“. Cinici până la Dumnezeu şi‑o 
palmă deasupra, i‑au lăsat să se p... împotriva vântului, cu 
preţul multor ani de temniţă şi al unor gropi comune. 

Cu aceşti giganţi ai istoriei mondiale ar trebui să se 
deschidă orice listă de baştani care au croit drum molimei 
bolşevice în România, ţară cu un potenţial ce ar fi ajuns lesne 
în lumea civilizaţiei şi a bunăstării. Ghinionul de a sta mereu 
în copitele năvălitorilor îşi spusese iarăşi cuvântul. 

(fragment din volumul I, revăzut şi adăugit, în curs de 
apariţie la Editura Bibliotecii Metropolitane Bucureşti)
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P
O
EZ

IE

nu mă aud
iei focul 
de pe aragaz cu sugativa 
de parcă e în relief o cerneală roşiatică

din alocaţia lui pentru copii
ne întreţine frigul
atât că
mă chem
şi nu mă aud

joint
oare mă încape
roata
de aer 
din talia blugilor tăi?

o femeie îmbrăcată se trece 
mai uşor cu moartea

a fost o tanga şi‑o vreme de perfuzie plină,
blugii din care ţi s‑a lepădat trupul ca dintr‑o pâlnie 
mai încolo, 
i‑am cules, 
filamentul becului dinspre şosea
era una cu creierul, 
bluza corai pe o margine 
şi îndepărtându‑se
părul prins în coadă de cal sălta pe omoplaţi,
geaca la n‑am habar câţi metri sau kilometri, pe 
brusturi,
apoi
m‑am întrebat 
ce logică are,
o femeie îmbrăcată se trece mai uşor cu moartea

joint
şi ne sărutăm
cum uităm să ne legăm şireturile

înainte aş fuma ţigara de după

nu ştiu cum să‑mi denumesc 
iubita dacă mi‑o găsesc

să‑i spun obiect pe o poliţă
lângă cărţile care‑mi vorbesc
nu ştiu dacă‑i cinstit şi nu‑s câinos,
e în ea după nervii chirurgului, nu iese şi
cărţile vorbesc,
dacă lumina cade din stânga
nu ştiu de mai vrea şi poate să‑şi scoată umbra 
pe stânga,
picioare şi un farmec oxidat
e prin tăcerea ei, un înot al pletelor fără martori,
degete fugind ca mercurul uneori pe cearşaf,
nu ştiu cum să‑mi denumesc iubita 
dacă mi‑o găsesc

să nu‑ţi împrăştii pe papuci 
viaţa

pe după pahare
ţi‑ai fumat şi chiştoacele
parcă te lasă
gravid
urmăritul uşii ‑ intră au ba 
când o să vomiţi la prima oră
atenţie 
să nu‑ţi împrăştii pe papuci viaţa

joint
cu degetele
săpunite
încerci în lighean
de‑i moartea caldă

apartamentele se simt mai 
bine goale

nu cântaţi cu gura plină încă, nu cântaţi până 
la capătul plămânilor, 
tocmai şi‑a ridicat plapuma peste nasul înroşit,  
a aruncat şi‑o pătură pe picioare,
într‑un apartament care stânge‑ o cămaşă 
cumpărată pe apucate, 
nici după xanax
nu cedează strânsoarea cum
n‑o să cânte de una singură despre o dragoste care 
e şi nu e,
vecinii povestesc despre zgomotele femeilor singure, 
şi doar femeile ştiu cât sunt de singure,
în memoria gurii s‑o luăm, în cântecul
de la fundul plămânilor, că‑i loc cu lumânări, 
torturi, cu coniacuri,
nici duşmanii nu merită să fie
singuri de crăciun, 
apartamentele se simt mai bine goale

joint
ne cuprindem 
şi cu
patru mâini de aer
şi încă două inimi de aer
nu‑s de ajuns

acum nu se face dragoste
inima, beţivul îngreţoşat care nu dă pe dinafară 

în fuga picioarelor mici
fotonii‑şi dau în condens căldura şi frigul,
punctul de rouă

un girofar de avarie
roteşte case, pe cer amestecă stelele

în poezia de dragoste acum nu se face dragoste

CHEI 
1. Et in Key Biscaine ego la snorkeling, cu 
masca pe figură, privind la peştii 
aflaţi în treabă cu existenţa 
pe 
de‑
de‑
subt. 
Ţărmuri se apropiau unul de altul pe‑atunci. 
Barca ‑ transparentă. Aflat dedesubt, nu o 
vedeam: asta mă insingura şi mai mult. 
Mecanica fluidelor şi arborele speciilor mă ţineau 
de/asupra apelor,  
aer îmi vine 
printr‑o ţeavă de sus şi lumea prin mască mai 
umedă‑mi pare, 
mai mare, de subt apele‑n două cu sare ‑ deja 
dizolvată. 

Chorul: Tu să ne scrii din/spre Key West, poete! 
Tu scrie‑ne din dragul Key Biscaine ‑

turneu de unde‑au fost eliminaţi românii 
din primul tur de‑a lungul anilor.

Trece un peşte şi mă priveşte. 
Mă uit la el de sus, din zisul pom, 
cu toate speciile deodată mă uit cum
îi  dizlocuiesc spaţiul (care se răzbună şi mă 
împinge de jos 
în sus cu o forţă egală cu volumul despre care 
vorbim). 

Ce sunt eu? Peşte zodiacal, dar fără de aripi, căruia 
aerul de aici nu‑i este destul. 
Ce este el? O pasăre virtuală din care lipseşte însă 
reptila.

Chorul: Apoi încetară să se privească şi se 
întoarseră fiecare 

în adâncul din care fu smult o clipă fără să ştie
de 
ce.

2. La Cheile Bicazului m‑a dus tata în 1974. Am 
văzut 
barajul ţinând piept, ca Heracles, la apa
ce se înghesuia, proasta, să dea 
lumină întregului nostru popor. 

Încă nu se făcuse Magistrala Albastră. 

Am şi poze din chei, spre prăpastie privind, 
cu Wartburg cu tot: serpentinele se scufundau 
în profunzimea imaginii;  ne plăcea, odată ajunşi 
înde silva oscura, să frisonăm la gândul bestiariului 
repartizat în acest canton silvic, ca să ne emoţioneze. 

Să latre la cei veniţi prin sindicat nenea haosul.

Patria era parcă in curs de amenajare:
scriam disperaţi despre asta vederi.

Cheu (Chei 3)
La Londra se uită de pe umărul tău către coloană:
absent la Trafalgar, dar astăzi cu hrană in pumn, 
punct de sprijin pentru o vreme pot fi; 
totuşi sus, in tricornul lui Nelson, 
din câteva fire de iarbă şi ouă e cuibul.

La Venezia iţi vând alţii boabe şi statuile au scârnă 
pe creştet
ca Lahovary, Vasile Lascăr sau Brătianu. 

La Enescu nu trag, dar exemplul poate nu‑i 
relevant: 
zburătoarele Bucureştilor sunt mai aproape de 
Archopterix 
decât de pasărea paradisului; zborul lor nu‑i levitaţie, 
cât zbatere din umeri de colo‑colo, că‑i aerul rar.

La Stratford vin să‑ţi mănânce din palmă.
Swans. A côté de chez. De pe bancă
hrănim lebede, lişiţe, porumbei, sturzi. 
Asta ne face să ne simţim brusc 
o altă specie, care acceptă simbioza 
doar pentru a da bine in fotografii. 

Paseri sboară: care incotro. 
Când apari, norul işi schimbă geometria 
plăpândă şi se‑dreaptă spre tine.
De pe cheu mai apoi işi iau sborul spre centrul 
tabloului,
unde e hulă, deja intuneric iar punctul de fugă 
aşteaptă. 

4. Mare ţi‑e trecerea, Doamne! Cheutori, trecători, 
pasarele şi chei 
de din creieri de munţi, sau cămile prin gaura 
acului. 
Păi, să le numărăm. Unu: strâmtori scyllate. Doi: 
caribde stânci ale lui nenea Tariq. 
Una‑două poate să le mai fi dat jos Ullysses, de‑a 
surda. 
(Traversarea îngustă‑i prin falie, 
când repetăm cu costume la naşterea proprie).

Fanta: o
incizie în negură, măgura gurii umplute 
de dinţii ce makină bolul alimentar.

Peisajul plecării se joacă în nocturnă.
Cine ne trece dincolo? 
Luntrea lui Patzaikin unde ne duce? 
Nu se vede nimic. Şi de ce e sens unic căderea în 
gol?

5. Am nişte chei. 
A mică e de la c.p. 1‑507. 
Mijlocia e de la gaura cheii.
Dulapul cu material didactic se 
deschide cu cheia chineză pe care mi‑a dat‑o 
Hanna. 
Două‑s de‑acasă: sus ca şi jos, deasupra‑i ca 
dedesubt, 
doară inversă‑i mişcarea de spin 
(în RDG rotoarele de la motoarele 
electrice se roteau exclusiv spre stânga).

Şi un rând de chei ale spaţiilor 
din care m‑am extras: 
relicvă li‑i cheia de‑acum. 
(Câte locuri sunt în 
care nu mai sunt!)

6. Ascuns între picioare 
de keja erektă unde 
e cald kőrp între‑des
cheiat e la sine în
tre pliuri de piele 
şi falduri de talcum powder
la apa de ekstasis (s)cursă arar
la sebum la smekta la mucus.

Alunec.
Pătrund între
ca şi când iar 
ca şi când încă mai.



18

nr. 171 ► Septembrie

La cumpăna a două veacuri, al XIX‑lea 
şi al XX‑lea, la câteva minute de mers pe 
jos din Calea Victoriei prin Lipscani ori 
Smârdan sau cu tramvaiul ce porneşte din 
Piaţa Sfântul Gheorghe, se deschide o altă 
cale, un cartier atât de diferit de lumea 
strălucitoare a Podului Mogoşoaiei: Calea 
Văcăreşti.1

Urcând vreo zece metri din strada 
Patriei (unde fusese pe vremuri Puşcăria 
sau Carcera), plină de dughenele de 
haine vechi, se intră într‑o lume nouă: 
cartierul evreiesc. Se poate ajunge şi prin 
strada Carol (fostă Uliţa Franţuzească – 
aici aflându‑se consulatul francez, fostă 
Uliţa Işlicarilor, viitoare 30 Decembrie), 
prin Uliţa Nemţească (Smârdan), prin 
Uliţa Ovreească. Dar primul drum este 
de preferat, căci trece prin faţa Templului 
celui Mare (Coral), zidit şi gospodărit în 
chip modern, cu totul altfel decât micile 
lăcaşuri de rugăciuni din cartier, şi apoi 
pe lângă Taica Lazăr care a adunat toate 
ghetele vechi din lume, acoperind faţadele 
dughenelor, printre pantaloni, fuste, haine, 
tunici, corsete, ciorapi, batiste.

Pe stânga, Calea Văcăreşti începe – aşa 
cum stă bine poporului cărţii – cu faimoasa 
Vechea Anquarie Pinath – casă proprie 
de încredere – fondată la 1878. În vitrină 
atârnă o pereche de bretele alături de un tales, o duzină 
de cărţulii de rugăciuni ebraice şi peste ele Minunile 
sfântului Anton şi Iancu Jianu, părintele săracilor. Şi un 
anunţ: în Fundătura Făurari se închiriază convenabil 
un pat, alături de un afiş care invită la serata de gală 
organizată de Societatea Croitorilor De Damă în sala Pomul 
verde – ţinuta de rigoare. 

Pe partea dreaptă, venind dinspre Lipscani,  
o cafenea de curând deschisă, o lună redevine bodegă, 
altă lună atelier de instalaţii tehnice şi alta e închiriată 
unei ghicitoare în palmă.

La nr. 1, hala vechiturilor sau, cum arată firma, Hala 
de antichităţi şi mobile de ocazie – 1 Calea Văcăreşti 1, 
dărâmată în 1932, seamănă cu Hala Traian de azi: lungă 
de 50 de paşi, înaltă de şapte metri, vopsită în roşu. 
Adăposteşte boxe, în care negustorii au înghesuit tot felul 
de mărfuri: lângă o mobilă de nuc odihneşte o colecţie de 
mărci marocane, alături de viori şi ţambale stau culcate 
statuete îngălbenite şi ghete cu elastic, păsări de toate 
neamurile, cărţi, bastoane, şireturi de ghete, farfurii, 
gulere, dulapuri, amestec spăimântător de artă şi grotesc.

Peste drum, la bodega lui Haimovici, şi berea şi 
vinul şi gustările sunt cuşer. De altfel, şi pe Dudeşti, la 
Peştele cu solzi, şi la Lupu roşu, ca şi în toate cârciumile 
cartierului. 

Pe dreapta şi pe stânga străzii se înşiră prăvălii 
mici, cu femei slabe în dosul rafturilor încărcate cu 

1 Reconstituire din romanele lui I. Peltz, precum şi din 
evocarea lui Marius Mircu, Romanul unui romancier – 
I. Peltz, în Revista cultului mozaic, nr. 249, 15 martie 1971, 
pp. 6‑7.

mătăsuri ieşite la soare, 
băcănii etalându‑şi în vitrină 
sărmanele lor delicatese, 
cârciumi cu băieţi moţăind pe 
scaune, un cinematograf cu 
afişul aproape şters de ploi şi 
de vreme, ateliere de croitorie, 
de pălării – o firmă cu un joben 
uriaş pe un cap minuscul.

La tot pasul, găseşti 
cârnăţării şi măcelării: 
Măce‑lăria Malbin – 
supravegherea Somrei Hadas, 
Măcelărie şi tăiere de păsări, 
proprietatea congregaţiunii 
Templului Coral, Păstrămăria 
şi gâşte îndopate La Bianovici, 
idem fraţii Pistner, cârnăţării 
spaniole, grătar la Calman şi la 
Srul, la Nicu cel Bun, la Petrică 
Neagu.

Printre băcănii, cea mai 
selectă de pe strada Traian 
e băcănia lui Rahmil, în 
care singurul vânzător, Idl 

Chiorul, e de o bună dispoziţie 
contagioasă, invitându‑şi 
clienţii pe muzica romanţei 
la modă în cartier Idl mit 
deim Fidl (Idl cu vioara). Nu‑i 
de lepădat nici băcănia lui 
Goldenberg, lângă hala de 
vechituri.

Pe Traian, chiar în gura 
străzii, se întinde un loc 
viran, după care dai de un 
fel de han în care locuiesc 
cizmari şi croitori, studenţi 
din îndepărtate târguri 
dorohoiene, spălători de 
vase la marile restaurante, 
cerşetori. Alături de hanuri 
mizere, se înşiră căsuţe cu 
intrarea la stradă, fiecare cu 
câteva trepte – mici prăvălii de 
coloniale, sticlărie, un atelier 
fotografic, o săliţă de dans, în 
fund o şcoală, o cârnăţărie. 
La nr. 19, un gang se cască 
negru, diform, ca un înalt gâtlej 
fantastic2. Pe trotuarul casei – 
o bragagerie ţinută de un 
albanez care locuieşte o lună în Bucureşti şi unsprezece 

2 Cicerone Theodorescu, Cu I. Peltz pe Calea Văcăreşti, în 
Reporter, an I, nr. 3, 20 decembrie 1933, p. 5, reprodus în 
Romanul românesc în interviuri, pp. 715‑721.

în munţi, undeva prin Macedonia. Alte curţi triste. Alte 
case, acestea cu balcon, ca o gâlcă cu zăbrele galbene sub 
guşa acoperişurilor care încep imediat deasupra.3

În ceainării (să amintim câteva: Adevărata Ceainărie 
Comercială, Ceainăria la Regele David, Ceainăria la David 
cel Bun, Ceainăria la Streit), caracatiţă de fum şi sudoare, 
uriaşă, lată şi sufocând, scundă, cu mesele claie peste 
grămadă şi înghesuiala consumatorilor de şase ceasuri un 
ceai.4

Cafeneaua La David cel bun are două săli, în cea mare 
se adună lume de tot felul, în sala mică vin oameni aleşi: 
meseriaşi, funcţionari, care se simt legaţi unul de celălalt 
printr‑o mare plăcere de a discuta chestiuni înalte. Tot 
aici se joacă biliard şi se acordă premii.5

Cartierul este împânzit de lăcaşuri de rugăciuni în 
care Dumnezeu ia loc alături de evlavioşi în banca aproape 
putredă de ani 6: la câţiva paşi de Calea Văcăreşti, cum 
intri prin Fundătura Sticlarilor, strivită între două temple 
impozante, unul alături – Fraterna –, celălalt peste 
drum – Unirea Sfântă (devenit apoi muzeu evreiesc), 
se ridică sinagoga Avram Berl Zisu, fondată în 1865, 
cu doi ani înainte de Templul Coral (cea mai veche 
clădire de sinagogă ortodoxă din Bucureşti). Pe strada 
Legislatorului, turtită între un perete şi nişte uluci jupuite 
de râia timpului 7), mai dai de o mică sinagogă. Mai e şi 

templul Baron M. de Hirsch (fondat cam în 
primul deceniu al secolului al XX‑lea). 

Şi, desigur, undeva, prin Dudeşti, 
Crucea de piatră – casa fetelor, fără de care 
imaginea acestui univers n‑ar fi completă: 
o clădire pătrată, de‑o şchioapă, în jurul 
căreia se întinde o fâşie pustie de pământ 
ca un nobody land ce o desparte de restul 
cartierului, izolând‑o ca pe o fiinţă ciumată. 

Calea Văcăreşti (doar până la Lemetru), 
Calea Dudeşti (până la şcoala Ciocanu), 
străzile Traian şi Raion, Bradului şi 
Câmpoduci, Olteni şi Mircea Vodă, Făurari 
şi Dobroteasa, Căuzaşi şi Trinităţii, Vulturi 
şi Colonel Orero, Cantemir şi Labirint şi 
parte din Nerva Traian delimitează un 
perimetru în care de decenii îşi duce traiul 
o lume mizeră, de nimeni cunoscută, 
atât de aproape, şi totuşi atât de departe 
de restul oraşului. O insulă izolată, în 
care viermuieşte o faună umană pestriţă: 
precupeţe, cheflii, cerşetori, vânzători 
ambulanţi, actori rataţi, cămătari, 
vagabonzi, doctori, schilozi, prostituate. 
O lume mâncată de molii, ascunsă 
cunoaşterii, dar care, odată adusă în 
lumina reflectoarelor, a suscitat interesul, 
a stârnit curiozitatea, a şocat. A făcut 
concurenţă celeilalte căi, Calea Victoriei, şi 
a intrat în conştiinţa cititorilor alături de 

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Florin Mugur, Stăpânul casei, în Viaţa românească, nr. 
33, octombrie 1980.
6 I. Peltz, Calea Văcăreşti.

I. PELTZ ŞI LUMEA LUI
Rodica Lăzărescu

Desenele care ilustrează acest număr al revistei aparţin graficienei Tia Peltz
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numele creatorului ei spiritual. O lume care s‑ar fi şters 
definitiv din conştiinţa bucureştenilor de nu ar fi existat 
I. Peltz. 

***
Din lecţia Sburătorului, dar şi 

dintr‑un simţ artistic ce i‑a permis să fie 
în permanenţă în spiritul momentului, I. 
Peltz vine în întâmpinarea noilor orientări 
ale prozei, în primul rând a celei care viza 
citadinizarea romanului, inclusiv cu 
excesele bine‑cunoscute, mergând până la 
obsesiile erotice ale individului în romanul 
Amor încuiat ori Nopţile domnişoarei Mili, 
pentru a cita doar două exemple. Atitudinea 
sa este însă una polemică, opunând unui 
mediu urban cunoscut de toţi un univers 
absolut inedit: cartierul Dudeşti – Văcăreşti 
cu ceainăriile, hanurile, bordelurile sale, 
dar şi cu focarele sale de lumină. Peltz 
aduce în atenţia lectorilor săi un mediu 
inedit, mahalaua bucureşteană, opunând, 
programatic, Căii Victoriei o altă cale, Calea 
Văcăreşti. 

Pentru lectorul mijlociu şi chiar pentru 
cel de calitate, Calea Văcăreşti reprezintă un 
cartier oarecare, susceptibil de glumă sau 
de ironie. Calea Victoriei e cunoscută perfect 
de bine de Calea Văcăreşti; Calea Văcăreşti, 
în schimb, e ignorată de Calea Victoriei şi nu 
numai de ea: de toată lumea. Viaţa acestui 
cartier, atât de frământată, atât de ciudată, 
atât de interesantă, a rămas închisă restului 
de lume.7

La finele lui 1933, încununând nu numai drumul 
literar propriu, ci şi un an de graţie al literaturii române, 
apare romanul Calea Văcăreşti, care, împreună cu imediat 
editatul Foc în Hanul cu tei, reprezintă piscul creaţiei lui 
I. Peltz, ce îl plasează în topul romancierilor din perioada 
interbelică. Cartea începe în tânguirile unui nevăzut cor 
antic: 

Ziua nu se sfârşise. O zi rece, covârşită de tristeţe şi 
de miresme tari. Toamna poposise prematur în oraş. Cerul 
avea culori de pâclă, vântul bântuia acoperişul şi plutea în 
aer o durere fără început – ca în preajma războiului, sau 
după o grăbită evacuare a unui ţinut obscur. Pe obrajii 
trecătorilor zâmbetul îngheţa subit.

Este anul 1908 şi umbrele care sunt personajele cărţi 
încep să defileze cu paşi de vată, temători parcă să nu 
iasă din ritmul vieţii care curge monoton în acest cartier:

Pe dinaintea ferestrei se opreau vânzătoarele de aţă şi 
de cremă de ghete, cocoşate, ştirbe şi aproape paralizate. 
Nu‑şi strigau marfa. În uliţă ştiau că nu găsesc muşterii.[…] 
Treceau şi gospodari din alte străzi, cu ghiozdane umplute 
de „mostre”: erau plasatorii comerciali, nişte oameni 
ciudaţi, care aşteptau bucata de pâine din căldura vorbei cu 
care ameţeau pe negustori. Păreau grăbiţi, cu toate că nu‑i 
aştepta nimeni. Apoi gloata fără meserie, spălătoresele cu 
ziua, hamalii de ocazie, jucătorii de barbut, comisionarii şi 
samsarii „pe picior”. […] Pe dinaintea brutăriilor se opresc 
femei fără vârstă, în şaluri groase, însoţite de copii în ochii 
cărora experienţele s‑au încălecat prematur.

Calea Văcăreşti, deşi pare a urmări destinul unei 
familii, este cartea care propune drept protagonist 
cartierul atins de molii, colectivitatea resemnată ce îşi 
găseşte reprezentanţii în membrii familiei lui Ficu. 

Fata unor oameni amărâţi, ucenică la o vârstă la care 
nu se renunţă la păpuşi, Esther avea o tristeţe în gesturi, 
o suferinţă în mersul ei delicat. Nu a iubit niciodată. 
7 De vorbă cu d‑l I. Peltz cu prilejul apariţiei romanului Calea 
Văcăreşti, int. cu Camil Baltazar, în România literară, II, 
nr. 87, 9 decembrie 1933, pp. 3‑4, reprodus în ant. cit., pp. 
710‑715.

La unicul bal la care a 
fost invitată i‑a intimidat 
pe cavaleri prin aerul ei 
deosebit de al celorlalte. 
O singură dată în viaţă 
şi‑a permis gestul, firesc 
în alte condiţii, de a fi 
fericită: venise acasă cu 
braţul plin de garoafe. 
O să facem o tocană 
de garoafe! – a replicat 
domol mama. Măritată 
de opt ani cu Şoifer, mic 
băiat de cârciumă, căruia 
pătrunderea adâncă  
a vieţii, care făcea fala 
neamului lui de învăţaţi, 
îi era cu totul străină, 
Esther munceşte câte 
optsprezece‑douăzeci de 
ore pe zi, aplecată asupra 
maşinii de cusut, pentru 
a asigura bănuţul necesar 
traiului zilnic. 

Leia, mama Estherei, 
o bătrână deformată de 
vârstă, asemenea tuturor 

bătrânelor din cartier, asistă neputincioasă la chinul zilnic 
ai fiicei. Mai are patru copii: pe Haike, măritată cu Şulăm 
Şolţ, un negustor de haine vechi din strada Lazăr, pe 
Moriţ, calfă la un atelier de tapiţerie, care avea o slăbiciune 

organică, o oboseală cumplită în trup, o împietrire parcă, 
a voinţei, care îl osândeau la o visare perpetuă, pe Paul, 
bolnav de epilepsie, negru, păros şi sentimental, care 
aducea în casă parfumul unei epoci stinse, şi pe Rubin, un 
stricat, după părerea tuturor. 

Ficu, băiatul Estherei, cu aerul lui precoce 
şi gânditor, este celălalt martor al torturii zilnice 
la care mama se supune de bunăvoie. Mic, palid, 
şubred, Ficu vedea şi auzea totul, depozitând 
în adâncuri un material de revoltă grea, care 
răbufneşte gradat, de la rugăminţi, trecând 
prin actul de răzvrătire pe care îl reprezintă 
fuga de acasă şi până la cutremurătoarea 
întrebare, ce traduce, de fapt, prematura 
înţelegere a zădărniciei oricărui efort, inutilitatea 
zbuciumului omenesc: De ce ne mai naştem, 
mamă?

De o sensibilitate bolnăvicioasă, Ficu vede 
tot, ştie tot, pricepe tot, cu ochii lui anormal 
măriţi, deschişi peste imaginea mamei, mereu 
mai galbenă, mai sfârşită. Nu ştie, la vârsta lui, 
ce‑i joaca, stârnind prin nepriceperea sa hazul 
copiilor din mahala. 

Asemenea lor, ceilalţi calici, hămesiţi, învinşi 
de viaţă, care populau uliţa, străzile vecine, 
aproape întreg cartierul îşi duc zilele după un 
principiu enunţat sec şi cinic de Alfred: acu 
trăieşti, acu mierleşti.

În sufletul acestor dezmoşteniţi ai soartei, 
marile evenimente ale vieţii nu îşi găsesc ecoul 
potrivit. Naşterea, căsătoria, moartea sunt 
lipsite de orice urmă de solemnitate, fiind doar 
prilejul unor manifestări groteşti. Anunţată 
de Rubin în cel mai ilar mod (A murit Paul! 
Pardon!... Bună dimineaţa!), moartea lui Paul 
este prilejul desfăşurării unei dezgustătoare 
comedii umane. În jurul cadavrului, acoperit cu 
un cearşaf alb, se perindă copilul din vecini care, 
contrar tradiţiei, vrea să vadă moltu, Jenta – 
fosta soţie de la care, spun gurile rele, i s‑ar 

trage lui Paul sfârşitul, Zwabel – preşedintele templului, 
al cărui discurs culminează triumfal cu un paştele şi 
dumnezeii mă‑ti, societarii care îşi fac o plăcută – hm! 
hm! – vreau să zic o tristă datorie, asistând aici la această 
solemnitate.

În vreme ce înmormântarea lui Paul capătă aspectul 
unei comedii, nunta lui Rubin este încărcată de dramatism. 
Ginerele privea îngândurat. […] I se ivi iar chipul femeii 
părăsite, vioaie şi puţin tristă, care îl povăţuia cuminte să 
nu joace mult, să nu fumeze… Fată bună, săraca!

Colcăie, în acest roman, o lume care nu cunoaşte 
nici eroismul, nici sfinţenia. Sau, poate, eroismul acestor 
personaje constă tocmai în faptul că trăiesc, iar sfinţenia 
lor vine din puterea de a rămâne, în mocirla în care îşi duc 
traiul, oameni.

Războiul este, pentru Rubin, o întâmplare oarecare 
şi, chiar plecând pe front, îi este refuzată o moarte eroică. 
După două luni, o scrisoare anunţă faptul că Rubin se 
îmbolnăvise de tifos exantematic şi murise. 

Personajele îşi duc existenţa într‑o lume scoasă de 
sub graţia divină, desacralizată, în care rabinul Berg 
profita de candoarea nevestelor care veneau să‑i ceară 
sfaturi, pentru a se culca cu ele chiar în odaia lui de lucru 
şi de meditaţie religioasă. 

Dintre toate personajele cărţii, numai Ficu se 
îngrozeşte în faţa adevărurilor cu care se confruntă din 
fragedă copilărie. Nu găseşte nici o afinitate cu tatăl său, 
om fără nici o complicaţie interioară, de care îl desparte, 
ca un zid de gheaţă, felul de trai al lui Şoifer, care venea 
acasă doar ca să se culce şi să mănânce. 

Se înspăimântă în faţa morţii, care îl răpeşte întâi 
pe Paul. Mamă, …după ce moare omu şi‑l 
îngroapă… ce se mai întâmplă cu el? – 
întreabă copilul, poate cu speranţa unui 
răspuns încurajator. Nimic, a răspuns 
femeia, scuturată de‑un fior. Nimic, nimic? 
stărui copilul. Şi răspunsul vine dureros de 
sec: Nimic!... Absolut nimic!

Apoi, rând pe rând, ştiind că după nu 
mai există absolut nimic, asistă neputincios, 
într‑un timp scurt, la moartea mamei,  
a bunicii şi a lui Rubin, astfel încât, la 20 
de ani, lui Ficu i se păreau toate acestea de 
prisos. În numele tuturor resemnaţilor din 
cartier, în finalul romanului Ficu acceptă 
să intre în cel de‑al treilea, şi ultimul, cerc 
al ratării, contopindu‑şi astfel destinul cu 
cel al nenumăraţilor anonimi ai cartierului 
care au visat, au suferit şi‑apoi s‑au însurat.

Faţă de romanele anterioare, Calea 
Văcăreşti propune o resemnare colectivă, 
căci destinul familiei lui Ficu, şi chiar al 
lui Ficu însuşi, este identic cu cel al miilor 
de locuitori ai cartierului atins de molii: 
...Calea Văcăreşti îşi adună oamenii. Din 
depărtarea centrului se înapoiază spre uliţele 
strâmte, covârşite de beznă şi mister, înalţi 
prăvăliaşi cununaţi cu suferinţa, fete subţiri 

în bluze uşoare, mirate şi obosite, babalâci chinuiţi de mijloc, 
matroane vaste ca nişte garderoabe...[...] Guri ilare, frunţi 
strâmbe, picioare şubrede – Calea Văcăreşti e un imens 
panopticum închipuit de o minte scăpată din hăţuri.
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A M I N T I R I

REFLEXE PARIZIENE
Horia Bădescu

Sunt o mie de lucruri pentru care merită să iubeşti 
Parisul. Oraşul acesta te lasă să faci ce vrei, să fii cum 
vrei, să‑ţi placă ce vrei. Fără să se mire, fără să se tulbure, 
fără să se scandalizeze. În oraşul acesta, care e la modă 
fără să fi fost vreodată, toate modele sunt trecătoare 
fără să treacă vreodată cu adevărat. Poate că nu există 
urbe care să aibă o memorie mai scurtă şi, în acelaşi 
timp, atât de îndelung păstrătoare ca Parisul. Cred cu 
adevărat că Parisul este, deopotrivă, memoria lucrurilor, 
întâmplărilor, oamenilor şi memoria acestei memorii. A 
cărei esenţă stă în spiritul infinit deschis în infinita sa 
închidere: spiritul lui şi al celor ce‑l locuiesc. Dar mai ales 
al lui. Al lui care devine al lor, pentru că este al lui.

Este paradoxul acestui oraş, unic prin dinamica 
sa spirituală, de a fi, în acelaşi timp, unul dintre cele 
mai conservatoare şi mai puţin aplecate spre propria 
schimbare. Blagoslovit cu atâtea haruri, Parisul, liber 
din totdeauna de orice dogmă, nu vrea cu niciun chip 
să‑şi refuze memoria, să‑şi refuze întrebarea de sine. 
Iată de ce oraşul tuturor modelor posibile şi imposibile, 
rămâne într‑o splendidă lentoare şi expectativă atunci 
când e vorba de el însuşi. Parisul, vreau să zic parizianul 
adevărat care, nu‑i aşa?, e memoria lui vie, înghite cu 
cu greu şi până astăzi turnul Eiffel. Parisul, vreau să 
spun parizianul autentic strâmbă din nas la vederea 
rafinăriei numită Centre Beaubourg şi a piramidei de la 
Louvre. Parisul refuză să construiască clădiri mai înalte 
de şase etaje şi se amuză copios de ciudăţenia Cartierului 
Japonez, acea aglomerare de bildinguri americăneşti poate 
nu întâmplător aşezată în vecinătatea Eiffel‑ului. Şi ca să 
nu se creadă că nu poate, a trântit în nasul cârcotaşilor, 
pe undeva pe la margine, futuristul La Défense.

Parisul vrea să rămână ceea ce este: un mare şi 
fermecător oraş, care refuză să te strivească, care te 
face să te simţi acasă de oriunde ai veni. Şi care Paris 
vrea să semene cu el, cel din totdeauna, cu sinele lui, cu 
memoria lui, învăluit în acea încetineală cu care trece prin 
schimbătoarea lume şi care este, în fapt, înţelepciune.

Iar între acele lucruri, o mie şi unu, care se află înscrise 
în memoria sa şi pentru care merită să fie iubit, acel unu 
care este totdeauna al fiecăruia dintre cei care‑l cunosc 
iubindu‑l sau, mai de grabă, îl iubesc cunoscându‑l, acel 
unu este, neîndoios, fabuloasa caligrafie a podurilor sale. 
O salbă de metafore ridicându‑şi cheiurile pentru vicleana 
clipire de ochi a Senei, un poem deşuchiat şi pur precum 
stradelele din Montmarte ori stihurile derbedeului sublim 
François Villon. 

Şi totuşi, în ce poate consta farmecul acesta indicibil 
al Parisului ?! Poate în liniştita‑i nelinişte. Poate în somnul 
ori, mai de grabă, însomnurarea veşnică a Senei. Poate 
în aura, ţesută din legendele tuturor morţilor lui celebri, 
aşezată ca la sfinţi pe creştetul lui nevăzut. Poate!

*

Mais où sont les neiges d’antan ? Enigmaticul, 
miticul Paris, Parisul scriitorilor, cu osebire al poeţilor şi 
al pictorilor, Parisul boemei, Parisul artistic a fost copilul 
cafenelei, al bistroului, al cabaretului. Timp de un secol şi 
ceva, de pe la 1850 până spre anii ’70 ai secolului trecut, 
aici se înnoieşte arta, aici se discută şi se fondează curente 
şi şcoli literare şi plastice. De aici iradiază în Parisul devenit 
centrul artistic al lumii şi în lume. De la romantici la 
suprarealişti şi existenţialişti, aici, în cafeneaua pariziană, 
în cabaretele şi bistrourile lui se aprinde lumina artei. 
Aici unde spiritul nesupus, liber, protestatar al Parisului, 
fantezia nestăpânită, ironia, sarcasmul, vivacitatea şi 
sprinteneala de limbă creau spaţiul ideal pentru fervoarea 
imaginarului artistic. Aici e lumea plină de culoare şi 
expresivitate a celor de jos, a oamenilor care‑şi trăiesc 
cu dificultate dar cu un curaj şi o fervoare formidabilă 
umanitate, smulsă prin camaraderie subumanităţii spre 
care îi împinge societatea. Artiştii trăiesc şi ei asemenea 
lor. Au aceleaşi revolte şi aceleaşi mijloace precare de 
existenţă ca şi ei. Mănâncă atunci când pot, pe datorie 
sau contra unor lucrări pe care astăzi se câştigă milioane, 
dorm în cămăruţe sordide, uneori cu rândul în acelşi pat. 
De accea sunt acceptaţi şi de multe ori ocrotiţi. Pentru 
unii, puţini la număr, drumul care începe aici duce spre 
glorie, pentru alţii la ospiciu sau la spital. 

Dacă scriitorii, cu excepţiile de rigoare, gravitează în 
jurul cafenelelor din Cartierul Latin şi din Saint Germin 
des Prés şi mai apoi, între cele două războaie, în ceea ce 
s‑a numit les anées folles, şi a celor din Montparnasse, 
pictorii işi stabilesc cartierul general, de la mijlocul 
secolului 19 şi până prin anii 20 ai veacului trecut în 
Montmartre, de unde câţiva vor migra apoi spre acelaşi 
Montparnasse al modernismelor. 

La Momus vor trona romanticii ; simboliştii şi 
parnasienii vor pune stăpânire pe Soleil d’or şi La Vachette, 
unde strălucea Moréas, Francois I‑er, unde maestru 
era Verlaine, café Volataire, cu Cazals vioara‑ntâi, ori 
Procope, unde încă mai răsunau ecourile tiradelor celor 
din Clubul Icobin si ale « nemuritorului Gambetta ». Ca să 
nu mai vorbim de sordida dar atât frecventata Academie 
a butoaielor.

În Sain Germain des Prés, Café de Flore şi Deux 
Magots devin fiefurile suprarealiştior şi mai apoi ale 
existenţialiştilor, adunându‑i la mese pe Breton, Salmon, 
Paul Fort, Milosz, Gide, Picasso, Hemingway, Sartre, 
Simone de Beauvoir. Toţi aceia care vor trece prin Closerie 
de Lilas spre Montparnasse‑ul « trăzniţilor » de la Coupole 
şi de la Dôme, al Stupului (La Ruche), falansterul înfiinţat 
de Alfred Boucher, pentru a‑i întâlni pe Brancuşi, pe 
Picasso, pe Giacometti, Zadkin, Fujita, Modigliani, coborât 
ca şi Picasso ori Max Jacob din Motmartre, pe Soutine, pe 

Derain, Chagall sau Fernand Leger, pe Gauguin, Matisse 
ori Rousseau Vameşul.

Insă mai înainte de aceasta, centrul picturii la Paris a 
fost indiscutabil Montmartre, revoluţionarul, plebeianul, 
deşuchiatul, fermecătorul Montmartre, « creierul 
lumii », cum îl numea Rodolphe Sartis, întemeietorul 
celebrului Chat Noir. Colina Montmartre, cu stradelele 
ei şerpuitoare, cu cotloanele ei romantice, cu vegetaţia 
triumfătoare, cu aerul limpede din vârf, în care culorile 
nuntesc altminteri decât oriunde în Paris. Comuna liberă 
Montmartre, în care arta e la fel de neîngrădită, de rebelă 
precum locuitorii ei. Montmartre a cărei Moulin Rouge a 
fost făcută celebră de Renoir şi de Touluse Lautrec, cu 
Moulin de la Galette pictată de Cortot, cu al său Bateau 
Lavoire care a văzut născându‑se cubismul o dată cu 
Domnisoarele din Avignon, în care impresioniştii au fost la 
ei acasă, Montmartre‑ul beţiilor lui Utriilo, al cancanului, 
al lui Jean Avril şi Goulue, al conciliabulelor de la le 
Lapin Agil, al legendarului cântăreţ Aristide Bruand 
care lăsă moştenire artiştilor imensa pălărie neagră şi 
amplul fular roşu. Motmartre în care avea să locuiască 
românul Tristan Tzara şi, în trecere, însuşi Brâncuşi. 
Montmartre al camaraderiei indefectibile şi al farselor 
enorme. Montmarte care a ştiut să transforme luxura în 
artă înaltă!

A fost Montmartre creierul lumii, al lumii artistice ? 
Dicţionarul pictorilor din Montmarte numără 4285 de 
nume. Cei cu adevărat mari sunt vreo 25. Printre ei 
Géricault, Cézanne, Pissarro, Renoir, Manet, Degas, 
Toulouse Lautrec, Bonnard, Van Gogh, Seurat, Signac, 
Utrillo, Modigliani, Picasso, Van Dogen, Dufy, Poulbot ...

Unde sunt toate astea acum? Nu oamenii, ei s‑au 
stins după legea firii, nu locurile şi lăcaşurile, ele sunt 
încă acolo, ci spiritul care a animat două secole Parisul 
pictorilor şi scriitorilor?

Churchill spunea la sfârşitul celui de Al Doilea 
Război Mondial: « Anglia a câştigat războiul dar a pierdut 
imperiul ». Francezii pot spune că au câştigat, alături de 
aliaţi, războiul dar Parisul nu mai e centrul lumii artistice, 
creierul lumii. Spritul acela nu mai există, cafeneaua, 
acest spaţiu de efervescenţă ideatică şi de socializare 
artistică, şi‑a pierdut acel rol, cabaretul nu mai e decât o 
chestiune de sowbiz. Parisul pictorilor a dispărut, deşi e 
plin de galerii şi de artişti. 

Căci Parisul e întotdeauna lumina unei alte zile. 
N‑are prezent, necum viitor!. El e mereu, şi numai, 
memorie. Când ai deschis ochii, astăzi e deja ieri!

Şi totuşi când vine seara în Place de Tertre şi înviază 
în memorie, chagalian şi fantomatic, canacanul lui Jean 
Avril şi Goulue nu poţi să nu murmuri stihuri iscate în 
inima ta, pe veci robită colinei pe care morile timpului 
macină lumea boemei.
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C o r e s p o n d e n ţ ă  
d e  l a  N e w  Yo r k

Grid Modorcea 

Spaţiul mioritic de 
la Greenwood

Că New York este un oraş al contrastelor, ştiam de 
mult, de când am filmat un văcsuitor de ghete în faţa lui 
Empire State Building, un zgârie‑nori cu 103 etaje. Dar 
nu al contrastelor de tipul civilizaţie‑ruralitate! Cu trenul 
R, după ce parcurgi Manhattan şi treci Hudson River prin 
tunelul de la South Ferry, ajungi în Brooklyn şi cobori la 
staţia 25 Street. Ieşi din subway, mai mergi un block şi îţi 
apare în faţă o biserică sau poate un castel, dar nu e decât 
un Arc, mai faimos aici decât Arcul lui Titus de la Roma. 
E o construcţie care seamănă izbitor cu Sagrada Familia, 
opera lui Antoni Gaudi de la Barcelona. Numai că acest arc 
gotic e construit în urmă cu 150 de ani de Richard Upjohn 
şi fiul sau. Şi a fost pus drept poartă de intrare în satul 
Greenwood, devenit Cemetery.

Un cimitir rural? Şi treci pe sub Arc, de parca ai trece 
Styx‑ul. Numai ca deodată te trezeşti precum Oz din filmul 
lui Sam Raimi, după ce se deşteaptă în nacela cu care a 
evadat din civilizaţie: în plin basm. În fantastica natură. 
În Greenwood Village, un sat de munte. E ceva ce nu se 
poate închipui. Peisajul seamănă cu Paradisul imaginat 
de Bruegel, iar românilor le sugerez să‑şi reprezinte zona 
sibiană care i‑a inspirat lui Lucian Blaga ideea spaţiului 
mioritic. Adică piciorul călca pe un teren ondulatoriu, 
urci şi cobori, un labirint de dealuri şi văi, de permanente 
denivelări ale pământului, care au creat şi văi mai adânci 
în care s‑au format lacuri, mai mari sau mai mici, pline de 
păpuriş, mormoloci şi nuferi. Iar tot acest peisaj e acoperit 
de o imensă pădure, cu arbori seculari, dar şi cu livezi, 
în care recunoşti cireşi şi pruni, dar şi măslini sau lămâi. 
Aşa să fie raiul, viaţa de apoi? Păsările ciripesc, veveriţele 
se joacă, iar dihorii privesc curioşi la vizitatorul cu pălărie 
texană şi ochelari de soare, un fel de Django, care s‑a oprit 
la Altar of Liberty de pe Path of Liberty.

Aici găseşti explicaţia că te afli pe Battle Hill, unde, la 
data de 27 august 1776, a avut loc celebra The Battle of 
Long Island, adică Bătălia de la Long Island, între generalul 
lord Stirling, cu 2.000 de americani, şi generalul Grant, cu 
6.000 de britanici. E prima bătălie pentru naţiune, care 
a dus la Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite. Un 
mausoleu uriaş e ridicat în memoria soldaţilor căzuţi aici. 
Iar altarul este străjuit de o zeitate războinică, o zeiţă în 
armură, ca antica Athena, care cu mâna dreaptă aşează pe 
altar o coroană a biruinţei, iar braţul stâng îl are ridicat, de 
parcă ar face un semn Statuii Libertăţii, care se vede de aici. 

E uluitor, de pe Battle Hill se vede ca în palmă Hudson 
River şi Statuia Libertăţii, iar spre dreapta, ca într‑un miraj, 
apare Manhattan, cu puzderia de zgârie‑nori. 

Cimitirul s‑a creat în anul 1838 în jurul lui Battle Hill, 
locul unde şi‑au dat viaţa pentru naţiune bravi soldaţi. De 
aici, Cimitirul s‑a întins până la suprafaţa de azi, 478 de 
acri (un acru = 4067 metri pătraţi), totul devenind o imensă 
operă de artă în natură, fiindcă tot ceea ce s‑a creat sunt nu 
morminte, ci fenomenale opere de artă, monumente, cavouri, 
statui, fel de fel de simboluri, de la piramide la obeliscuri, 
coloşi herculeeni, delicate urne funerare, crucifixuri, cruci 
limitând lemnul, un formidabil spectacol de forme artistice. 
Şi fiecare Path te atrage ca un magnet. Mergi pe aceste 
cărărui kilometri întregi, fără să găseşti firul Ariadnei.

Greenwood Cemetery e un miracol. Dar şi cea mai 
mare dovadă vie că oamenii nu sunt egali nici în moarte, aşa 
cum susţinea Voltaire. Dimpotrivă, câte morminte, şi sunt 
aici circa 600 mii de morminte, atâtea feluri de construcţii. 
Nici un mormânt nu seamănă cu altul. 

Desigur, e un cimitir creştin, catolic, având aproape de 
intrare o capelă baroc catolică. Dar peste tot vezi scrijelite 
pe pietre nume evreieşti, ba şi musulmane. Am văzut şi 
mormintele unor apaşi. Toate neamurile sunt îngropate 
aici. Sigur, există şi români. Şi mormintele sunt mici sau 
monumentale, după posibilităţi.

Ba există şi o zonă de lux, în jurul lacului Sylvan Water, 
unde vezi pe mal o sumedenie de căsuţe, cu balcoane, cu 
scări care duc la apă, cu pridvor şi coloane, ca nişte vile 
de vacanţă. Nu zici că sunt cavouri. Zici că acolo locuieşte 
cineva, care acum poate să deschidă uşa şi să coboare, să 
intre în lac, să se scalde. Poate că noaptea, pe lună, chiar 
aşa se şi întâmplă. 

Senzaţia că moartea nu e decât o trecere spre altă viaţă, 
trecere care se petrece prin aceste căsuţe, este evidentă. De 
altfel, nici o clipa aici nu te gândeşti la moarte, nimic nu 

te pune într‑o stare de doliu, nici nu reflectezi la ceea ce 
înseamnă un cimitir, cum îl ştim noi, europenii. Parcă zici 
că te afli într‑o oază. Pietrele, semnul mormintelor, sunt 
insignifiante, făloşenia copacilor face pitic orice monument. 
Aici natura este atât de dominantă, de măreaţă, încât nu 
există decât senzaţia de viaţă. 

Şi omul s‑a adaptat. Îşi împodobeşte mormintele 
cum nu am văzut decât la Cimitirul Vesel de la Săpânţa 
maramureşeană, adică pune lângă piatra aflată în pământ, 
flori, steguleţe americane, baloane colorate şi mai ales o 
morişcă. Aproape lângă fiecare mormânt se află o morişcă 
pe care o învârteşte de zor vântul, ca şi cum e pusă acolo 
să‑i facă răcoare răposatului. Fericit trebuie să mai fie acum 
Francesco Anthony, mort la 17 ani, că mama lui tocmai îi 
pune o morişcă la cap. Moriştile sunt şi ele colorate, ca şi 
baloanele, din materiale plastice deosebite. Nu seamănă cu 
baloanele obişnuite sau cu acele morişti din hârtie ieftină 
din copilăria noastră. Sigur, s‑a creat o industrie, iar aceste 
podoabe au ceva extrem de vesel, de spectaculos, de parcă 
ar fi pentru păpuşi, să se joace copiii cu ele.

Cu excepţia mormântului lui Leonard Bernstein, nu 
am întâlnit nici ideea de meditaţie. Mormântul marelui 
compozitor e simplu, o piatră pe pământ, scrijelită cu 
numele lui şi anii în care a trăit (1918‑1990), înecată în 
iarbă, străjuită de două steguleţe americane, iar alături o 
bancă din piatră, sub doi copaci exotici, ca să te aşezi şi să 
meditezi. 

O excepţie. Care confirmă regula deosebirii dintre 
oameni, chiar şi în pământ. Cei mai mulţi au adevărate 
imperii, precum Burnham, Howe, Roach, Bruning, 
Grossman şi alţii ca ei, care şi‑au marcat locul de veci cu 
un cerc de piatră, în care păşeşti printr‑o arcadă în trepte, 
în mijloc e monumentul, iar în faţa lui, ca nişte soldaţi 
în pluton, zeci de pietre (morminte) cu tot familionul, din 
tată‑n fiu. E semn că aceşti oameni au fost foarte bogaţi şi 
şi‑au creat şi în cimitir imaginea bunăstării. 

Iar peste tot se aflau muncitori şi artişti, care tăiau 
copaci căzuţi sau lucrau la restaurarea unor statui. Ce s‑a 
întâmplat? În octombrie 2012, uraganul Sandy s‑a abătut 
şi asupra lui Greenwood Cemetery. A doborât 150 de arbori 
seculari, din cei 7.000 de arbori câţi are pădurea. Ei au 
căzut peste 200 de monumente, unele foarte însemnate, 
precum cel al lui DeWitt Clinton, un mare lider politic, costul 
reparaţiilor ridicându‑se până azi la 750 de mii de dolari.

Greenwood Cemetery este un National Historic 
Landmark, adică un reper al istoriei Americii, dar care, iată, 
s‑a dovedit a fi vulnerabil. Însa americanii s‑au unit şi au 
refăcut cimitirul, care este nu numai o minune a naturii, 
ci şi a omului, o formidabilă minune a artei de dincolo de 
moarte, o minune a unor rafinamente sculpturale demne 
de oamenii ce odihnesc aici, care fac mândria Americii 
şi a lumii, cum ar fi marele star al filmului mut, William 
S. Hart, compozitorul Louis Moreau Gottschalk, Henry 
Chadwick, considerat „părintele baseball‑ului”, marele 
prelat şi aboliţionist Henry Ward Beecher, supranumit 
„The Most Famous Man in America”, dar şi „The Great 
Divine”, formidabilul artist avangardist Jean Michel 
Basquiat, actriţa Laura Keene, martora asasinatului lui 
Lincoln, dansatoarea şi femeia fatală Lola Montez, celebrul 
inventator al telegrafului, Samuel Morse, cu un impunător 
monument aflat pe o colina de pe care se vede Dell Water, 
un lac din nord‑estul Cimitirului, faimosul Peter Cooper, 
fondatorul Universităţii de arhitectură Cooper Union, despre 
care am scris nu o dată, soldaţi şi generali din războiul 
Civil, ca Abram Duryée, reformatorul Henry George, însuşi 
proprietarul Dodgers‑ilor (echipa de baschet) din Brooklyn, 
Charles Ebbets, apoi Henry Hallek, comandantul forţelor 
unionale. Mi‑am mai notat nume ca Louis Comfort Tiffany, 
faimosul artist de vitralii, George Catlin, Fred Ebb, George 
Tilyou, William Tweed, Susan Smith McKinney, primul om 
de culoare doctor în medicina din Statele Unite, aşadar, 
oameni de seamă, unul şi unul, personalităţi diverse, care 
au făcut America.

Greenwood Cemetery este nu numai un miracol al 
naturii şi al artei, este şi un tezaur al celor mai iubite oase 
ale Americii. Pe acest osuar s‑a ridicat sfânta Americă. Nu 
doar pe cadavrele amerindienilor, aşa cum se spune curent. 
Iar puzderia de monumente, de pietre funerare şi sculpturi 
nemaivăzute, ornamente în piatră, dantelării dintre cele mai 
rafinate, sunt o dovadă a cinstirii acestor eroi. Frumuseţea 
cimitirului constă şi în spaţiile dedicate oamenilor simpli, 
ale căror morminte se întind pe câteva dealuri, fiind marcate 
doar printr‑un vârf de piatră, lângă care se afla moriştile, pe 
care le învârte vântul, fiindcă şi morţii au nevoie de răcoare. 
Morişca face legătura între aerul de aici şi aerul de dincolo. 
Categoric, Greenwood Cemetery este cel mai însemnat 
muzeu în aer liber care s‑a creat vreodată.

Să precizăm 
de la bun început 
neşte chestiuni de 

importanţă axiomatică 
şi ecologică naţionale. 

Unu: veşnicia românească 
intra şi extracarpatică 

s‑a desăvârşit la sat, 
loc deschis, bătătorit, 

parcelat, cu dotări 
modeste, obşteşti şi 
situate în general în 

fundul curţii. 
Doi: spre deosebire de oraşul 

medieval vest şi central european, prevăzut cu piaţă 
centrală compusă din catedrală, primărie şi prăvălii 
diverse, incintă înconjurată de ziduri temeinice, urbea 
noastră este un fel de maidan cu dragoste prăfuită, 
o pleaşcă de noroi zbicit lipsită de clădiri aparţinând 
autorităţii orăşeneşti, o pungă de apărare încadrând 
doar curtea princiară sau câte vreo mănăstire. Trei: 
morfologic şi sintactic, toate oraşele din România 
păstrează rare de tot piese de arhitectură de dinainte 
de veacul al XVIII‑lea şi în general de o slabă justificare 
gramaticală şi artistică. Patru: practic, noţiunea de 
centru istoric nu există, nici la Bucureşti, nici la 
Cluj, nici la Iaşi, fapt pentru care arealul respectiv 
este permanent agresat. La noi, în Bucale, acum a 
devenit un fel de strapontină pentru mici şi bere. 
Oarecum o situaţie mai fericită o au oraşele nemţeşti 
Sibiu, Braşov şi Sighişoara. Poate şi Lugojul. Cinci: 
în secolul naţiunilor, adecă al nouăsprezecelea, 
toată Europa a adus prin conductele modernizării o 
ridicare de clădiri publice mai mult sau mai puţin 
încadrabile într‑un aşa zicând stil internaţional. 
Afacerea a continuat în secolul ics‑ics prin preluarea 
unor mari cartiere  dormitor presărate cât cuprinde 
cu centre comerciale şi de prestări servicii, hăt, din 
Vestul cel mai îndepărtat până la Râmnicu Sărat, 
fireşte cu nuanţele de rigoare. Primul bloc de raport, 
mai precis ăl dotat cu apartamente de locuit cu chirie, 
se ridică de‑abia pe la 1894! Cinci şi un sfert: în 
anul extrem de graţios 1992, tot la alde noi aproape 
55% din totalul de locuinţe sunt din lemn, paiantă 
şi chirpici! Şase: oraşul are o structură socială 
bine definită, de la pârgar, consilierii lui, breslaşi, 
episcop sau ce‑or fi fiind ei, alte autorităţi sanitare, 
melitare, comerţiale, educaţionale, de salubrizare etc. 
Oraşul carpato‑danubiano‑pontic este o aglutinare 
pe verticală a unor mahalale, un roi zumzăitor şi 
înfierbântat de consistenţa unei galerii de fotbal 
(observaţie importantă: de‑abia de vreo doauă decenii, 
oareşicât, cluburile de fotbal reprezintă în sfârşit 
conturul câte unui cartier înconjurător terenului cu 
pricina!).

Bocoresh, Bokorest, Bocarestya, Bogrest, 
Buijureşti, Pogrest, Bukarest, Biukreş, Vukouresti, 
Bucharest… Bucuresci! Diverse denumiri identitare, 
pentru oraşul lăţit pe Dâmboviţa, considerat de 
mulţi cu o identitate incertă. Vlad Ţepeş îl năşeşte, 
Mircea‑Vodă Ciobanul îi dă întrebuinţare domnească, 
îl dotează cu o curte de acelaşi tip, o biserică de 
cărămidă aparentă cu hramul Sfântului Anton, 
precum şi o piaţă de flori adiacentă. Constantin Vodă 
Brâncoveanu îi dă amploare, alonjă, amplitudine. 
Uneşte casele de pe cheiul gârlei cu domeniul de la 
Mogoşoaia, deci Corso‑ul capitaliei, Calea Victoriei, 
înfiinţează colegiul de la Sfântul Sava şi‑l cheamă pe 
Antim să lumineze cu tiparniţa.

Bucureştii şi bucureşteanul se împletesc de 
minune, sunt tineri, mitici şi mitici, cu accentul pus 
cum vă place, iuţi, plini de umor şi veniţi de oriunde. 
Cel mai tipic bucureştean, Caragiale, este balcanic 
de niciunde. Iar cel mai armonios cuvântătoriu este 
oltean amestecat din Gorj!
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A MAI APĂRUT O CARTE... LA EDITURA 
BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCUREŞTI

La Editura Bibliotecii Metropolitane Bucureşti se 
află în curs de apariţie volumul lui Dumitru Th. Pârvu: 
Problema Basarabiei în lumina principiilor actelor juridice 
internaţionale (Contribuţii la cunoaşterea raporturilor 
diplomatice româno‑ruse), cu un studiu introductiv, note 
şi indice de nume de Ion Constantin.  Lucrarea reprezintă 
teza de doctorat în drept susţinută de autor, în februarie 
1944, la Facultatea de Drept‑Secţia Politico‑Economică 
a Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj‑Sibiu,  
cu o comisie având ca preşedinte pe eminentul jurist 
Gheorge Sofronie şi din care au mai făcut parte 
prestigioşii profesori universitari de drept: Aurelian 
Ionaşcu, Tiberiu Moşoiu, Cristofor Coroan şi Erast 
Tarangul. Această valoroasă lucrare a apărut în tiraje 
restrânse, în anii 1943 şi, respectiv, 1944, la Tipografia 
Şcoalei Superioare de Război din Bucureşti, fiind însă 
puţin cunoscută chiar şi în rândul specialiştilor, dat 
fiind faptul că, în timpul regimului comunist, s‑a aflat 
printre cărţile interzise în bibliotecile din ţara noastră.

Publicarea lucrării de faţă se înscrie în proiectul 
intitulat Făuritorii unităţii naţionale‑seria Basarabia, 
realizat în cadrul programului de cercetare al Bibliotecii 
Metropolitane Bucureşti şi care îşi propune să prezinte 
viaţa şi activitatea unor corifei basarabeni ai luptei 
naţionale pentru Marea Unire de la 1918. În această serie 
au apărut până în prezent lucrările : Ion Constantin, 
Ion Negrei, Pantelimon Halippa tribun al Basarabiei şi 
Ion Constantin, Pantelimon Halippa neînfricat pentru 
Basarabia, cu un cuvânt înainte de Florin Rotaru, ambele 
lucrări apărute la Editura Biblioteca Bucureştilor, 
Bucureşti, 2009; Ion Constantin, Gherman Pântea între 
mit şi realitate, cu un cuvânt înainte de Mircea Druc, 
Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010; Ion 
Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan 
părinte al mişcării naţionale din Basarabia, Ediţia 
a I‑a, cu un cuvânt înainte de Corneliu Mihail Lungu, 
Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2011; Ediţia 
a II‑a revăzută şi completată, cu un cuvânt înainte de 
Corneliu Mihail Lungu şi o postfaţă de Eugenia Danu, 
Editura Notograf Prim, Chişinău, 2012; Ion Constantin, 
Ion Negrei, Gheorghe Negru, Ioan Pelivan istoric al 
mişcării de eliberare naţională din Basarabia, Editura 
Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2012. 

Volumul Problema Basarabiei în lumina principiilor 
actelor juridice internaţionale (Contribuţii la cunoaşterea 
raporturilor diplomatice româno‑ruse) tratează chestiuni 
de importanţă majoră pentru înţelegerea complexei teme 
basarabene, din perspectivă istorică şi juridică. Ea se 
bazează pe o bibliografie impresionantă folosită de autor 
în cercetarea temei, cât şi pe studiul riguros al izvoarelor 
memorialistice, presei şi diverselor studii şi exegeze 
ştiinţifice. Structurată în şapte capitole, lucrarea prezintă 
istoria Basarabiei din cele mai vechi timpuri şi până în epoca 
contemporană, subliniind apartenenţa acestei regiuni 
la arealul de formare şi dezvoltare a poporului român. 
Fiecare capitol are un titlu sugestiv, evidenţiindu‑se ideea 
de bază care se degajă din desfăşurarea sa: Caracterul 
românesc al Basarabiei; Tendinţa de expansiune a Rusiei; 
Răpirea Basarabiei; A doua răpire a Basarabiei; Unirea 
Basarabiei la România; Recunoaşterea unirii Basarabiei, 
Relaţii paşnice cu Sovietele. 

Prin tema tratată lucrarea lui Dumitru Th. Pârvu 
reprezintă şi un gen de motivare/fundamentare din 
punct de vedere istorico‑juridic a acţiunii României 
în Răsărit din anii 1941‑1944, pentru eliberarea 
Basarabiei şi a Nordului Bucovinei. În formularea 
acestei concluzii trebuie să luăm în considerare că ea a 
fost elaborată şi susţinută ca o teză de doctorat în timp 
ce se afla în plină desfăşurare războiul României pentru 
dezrobirea teritoriilor străbune ocupate samavolnic de 
statul sovietic în condiţiile arătate.

Volumul se adresează atât specialiştilor din 
domeniul istoriei contemporane, studenţilor, elevilor şi 
profesorilor din învăţământul gimnazial şi liceal, cât şi 
tuturor celor care iubesc istoria naţională.

Dumitru Th. Pârvu: 
Problema Basarabiei 
în lumina principiilor 

actelor juridice 
internaţionale

„– Dar emoţia aceasta nu e epuizantă? Cum poate 
rezista actorul?

– Prin forţa pe care ţi‑o dă simpatia, bucuria pe care 
o creezi în jurul tău. Talentul actorului e darul de a iradia 
şi de a capta simpatia.

– Sunteţi pentru teatrul de vedete?
– Nu. Un artist mare se integrează întotdeauna în 

spectacol. Un artist mare pare întotdeauna anonim şi 
nu e mare decât în măsura în care izbuteşte să rămână 
anonim, ca o vioară într‑o orchestră.“ 

Aceste câteva rânduri citate dintr‑un interviu 
apărut la sfârşitul anilor 30 în ziarul Rampa sunt de 
o actualitate tulburătoare. O adevărată lecţie nu doar de 
teatru, ci şi de atitudine. 

De ar fi asumată astăzi, teatrul românesc s‑ar ridica 
sensibil, iar mentalitatea spectatorului de teatru – mutilat 
de tabloidizarea televiziunii şi redus la condiţia derizorie 
de consumator – ar reveni la normal. 300 de pagini cu 
aceeaşi densitate documentară şi cu aceeaşi valoare de 
actualitate alcătuiesc o carte excepţională, apărută la 
Editura Bibliotecii Metropolitane Bucureşti: MARIETTA 
SADOVA sau Arta de a trăi prin teatru. Autoarea, dr. Vera 
Molea, este absolventă a U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale“ şi  
a publicat până acum volumele Teatrele din grădinile de 
vară ale Bucureştilor de altădată (2011) şi Un regizor uitat 
– Aurel Ion Maican (2012).

Recunosc, am citit cartea pe nerăsuflate, ca pe un 
roman captivant, în care încărcătura documentară nu 
alterează discursul epic, ci, dimpotrivă, reuşeşte să‑i 
creeze un cadru firesc spectacular. Este o carte de care 
se poate bucura oricine este interesat de Bucureşti, de 
atmosfera primei jumătăţi a secolului trecut, oricine vrea 
să afle că România acelor vremi era o ţară europeană 
prin firea ei (aşa că nu avea cum să‑şi pună – aciliar, 
aşa cum o facem noi astăzi – problema dacă este sau 
nu „europeană“). Românii, egali între egali: „Munceşte 
mereu, îndrăzneşte, nu fi mulţumită niciodată; rareori 
mi‑a fost dat să am atâta plăcere ca atunci când am lucrat 
cu tine.“ – îi scrisese marea artistă Suzanne Desprès, cu 
care Martetta Sadova a studiat la Paris, pe fotografia pe 
care i‑a dăruit‑o pe 20 mai 1920. 

„Portretul Mariettei Sadova – scrie Vera Molea în 
preambul – este reconstituit din mărturiile cuprinse 
în cărţile de memorii ale celor care au cunoscut‑o, din 
interviurile apărute în presa vremii, din cronicile teatrale 
ale spectacolelor în care a jucat sau pe care le‑a montat, 
din documentele adăpostite de Arhivele Naţionale ale 
României, Consiliul Naţional al Studierii Arhivelor 
Securităţii, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi 
Biblioteca Metropolitană Bucureşti.“ Efortul autoarei 
pentru documentare este impresionant, iar acribia cu 
care şi‑a elaborate discursul probează calităţile unui 
cercetător experimentat. Cu toate acestea, o mai spun 
o dată, cartea are calităţile unui roman de atmosferă,  

a cărui protagonistă are darul de a‑l intriga şi fascina 
pe cititor. În capitolul „Marietta Sadova consacrată celor 
trei meserii“, actriţa, regizoarea şi profesoara compun 
o imagine exemplară. Actriţa mărturiseşte că arta 
actorului: „seamănă cu arta sculptorului, fiind amândouă 
condiţionate de anumite constrângeri obiective: aşa cum 
sculptorul e silit să‑şi încremenească intenţiile în gesturi 
cristalizate în piatră, fiind limitat ca posibilităţi de creaţie de 
legile implacabile ale materiei, tot aşa şi actorul se mişcă cu 
toată gândirea şi sensibilitatea lui înăuntrul tiparelor fixate 
de creatorul de artă dramatic. Un teatru care ar răsfrânge 
direct multiformitatea de afară n‑ar mai fi teatru, ci bâlci. 
Teatrul exprimă architectural conţinutul vieţii umane în 
curgerea ei istorică.“ Ca regizor, Sadova a montat câteva 
spectacole păstrate în memoria documentelor: Cei din 
urmă de Gorki, Livada de vişini de Cehov, Apus de soare şi 
Viforul de B.Şt. Delavrancea, Ondine de Giraudoux. Vera 
Molea consemnează opinia lui Al. Căprariu, apărută în 
ziarul clujean Tribuna: „Există un stil al regizoarei Mariettei 
Sadova, un stil care o defineşte şi care, prin caracteristicile 
sale, ne va îngădui să distingem piesele montate de ea, 
chiar dacă numele nu i‑ar figura pe afiş indicând direcţia 
de scenă a spectacolului. Ceea ce ni se pare definitoriu 
pentru realizările regizorale ale Mariettei Sadova este  
o anumită aură de poezie ce înconjoară piesele de care se 
apropie, o anume graţie, nu a feminităţii, ci descinzând 
dintr‑un echilibru intim între textul dramatic ţi viziunea 
regizorală asupra acestuia. Spectacolele Mariettei Sadova 
sunt dotate cu o geometrie, aş spune clasică, dar în 
care minuţioasa punere la punct a detaliului nu‑ţi dă, 
totuşi, nicio clipă senzaţia unei forme riguroase, aspre, 
închistate.“ Şi, în fine, profesoara. Aflăm că împreună cu 
scenograful Traian Niţescu a luptat pentru înfiinţarea 
Teatrului Casandra, pentru ca studenţii să se poată 
familiariza cu scena şi cu publicul într‑un spaţiu propriu. 
Iată ce spunea Leopoldina Bălănuţă despre profesoara 
ei: „Chip de o rară distincţie, ţinută vestimentară sobră, 
elegant, un fel de a vorbi inconfundabil, cu glas profund, 
grav, cu infinite nuanţe, gândire aleasă, rod al unei vaste 
culturi. Doamna Marietta Sadova.“ Şi tot Leopoldina 
Bălănuţă, o vestală a poeziei: „Şi avea un adevărat cult 
pentru cuvânt. Argumentul suprem în pledoaria fierbinte 
pentru apărarea cuvântului românesc era poezia, pentru 
care doamna nutrea o adevărată veneraţie.“ Fotografii şi 
desene, imagini ale unui destin. Imagini ale unei epoci. 
Vera Molea ilustrează nec plus ultra acest volum. Portrete, 
schiţe de costume, caricaturi… Între marile nume care 
au oprit clipa în loc: Marcel Iancu, Neagu Rădulescu, Ion 
Anestin, Cik Damadian…

Un destin împlinit. Dar nu fără umbre. O viaţă trăită 
până la incandescenţă. Capitolele acestei cărţi o cuprind 
cu obiectivitate: „Zorile unui destin scenic“, „Marietta 
Sadova şi mişcarea legionară“, „O fărâmă de democraţie“, 
„Un nou regim dictatorial“. Autoarea volumului nu are 
doar tentaţia documentării, ci dovedeşte cu prisosinţă 
vocaţia. Mai mult decât volumele anterioare, acesta de 
faţă este un exemplu în acest sens. Din păcate, prea rar 
mai avem bucuria unei asemenea lecturi.

Mă întorc însă la… roman. Pentru că nu încetez să 
mă mir de iscusinţa cu care Vera Molea a reuşit să se 
păstreze în rama ştiinţifică impusă de elaborarea unei 
monografii şi, în acelaşi timp, să sară cu impetuozitate 
din cadru, oferindu‑ne o poveste – foarte bine scrisă – 
despre una dintre femeile celebre ale protipendadei 
intelectuale din prima jumătate a secolului 20.  
Şi, pentru că nu îmi pot reprima un mic impuls maliţios, 
spun că, în acest context, chiar şi genitivul „Sadovei“ – 
care îmi displace, recunosc – funcţionează (totuşi) 
corect. Autoarea şi‑a ţinut personajul la distanţă optimă 
şi a reuşit, cinematografic, printr‑un trav circular spre 
interior, să ni‑l prezinte obiectiv. Deschid aici paranteza 
unei întâmplări semnificative: episodul colaborării cu 
Lucia Demetrius la dramatizarea romanului Suferinţele 
tânărului Werther. Marietta Sadova – Actriţa, Regizoarea, 
Profesoara. Şi Personajul. Cel care va închide paranteza 
va fi cititorul…

Actriţa, Regizoarea, Profesoara. Şi Personajul
Ver a  Molea : MARIETTA SADOVA 

sau Arta de a trăi prin teatru
Marina Roman
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Silviu Purcărete va plana întotdeauna dincolo de 
realismul figurativ al imaginii scenice în ciuda semnelor 
vizuale scrupulos realiste de care se poate sluji.  
Va exista întotdeauna, în montările sale, un „clenci” 
care converteşte realismul brut la metaforă şi transferă 
ilustrativul în truculenţa superioară a teatralităţii. O face 
şi cu „Nenea Iancu”, montările sale „Caragiale” fiind tratate 
deopotrivă, adică simultan – şi „la propriu” şi „la figurat”. 
A făcut‑o admirabil şi cu binecunoscuta comedie „D‑ale 
Carnavalului” montată pe scena mică a Naţionalului 
bucureştean – pentru care a ales doi interpreţi capabili 
de portretizări memorabil‑personalizate: Mariana 
Mihuţ şi Victor Rebengiuc. Care este „trama regizorală”? 
La început, Leonida e cel care – doct – îi povesteşte 
Eftimiţei cum a fost cu instaurarea Republicii la Ploieşti 
– evocând, oarecum re‑siderat, entuziasmul acelor zile. 
Prin ironie contrastantă, Leonida – ce pare a se întoarce 
împreună cu consoarta, de la o „soarea” – e îmbrăcat – nu 
ca un burghez al timpului, ci ca un aristocrat bovaric: 
haine negre, papion, melon. Eftimiţa e şi ea, cum s‑ar 
zice, „în ţol festiv”. Ea e placidă, din când în când cu câte  
o tresărire de mirare – şi – în contrapartida mirării – cu 
binecunoscutele tresăriri de admiraţie pentru consort. 
Subtilă, actriţa lasă o marjă incertă între admiraţia 
autentică şi cea oarecum prefăcută. Benign‑comică, 
dar făţiş „realistă”, acţiunea se transformă – nu se ştie 
când – într‑una... onirică: rumoarea de voci a petrecerii 
din vecini, crezută de biata femeie, trezită din somn şi 
„intrată la fantaxie” o nouă revoluţie – e aceeaşi – ca 
şi într‑o realitate. Focurile de armă, brutal „realiste”. 
Scularea Eftimiţei din pat, ascultarea îngrijorată la uşi, 
grija de a‑şi securiza cât mai bine intrările în locuinţă, 
neliniştea în creştere şi frica – „realism psihologic” pur. 
Numai că în povestea scenică se face, se pare, ceva mai 
devreme dimineaţă, când vine Safta, să facă focul. Eftimiţa 
deschide şi Safta relatează ce s‑a întâmplat – numai că 
Safta e îmbrăcată într‑o excentrică rochie strălucitoare, 
din paiete – ca şi cum ar fi participat şi ea la petrecere 
– şi, în loc să facă focul, Safta, în chip de emancipată 
vedetă de Revistă, dansează şi cântă un soi de şlagăr, pe 
tema că „dacă intri la o idee, şi nimica mişcă”. Deci totul 
s‑a petrecut în somn, în vis, inclusiv sculatul şi umblatul 
prin casă al Eftimiţei. În partea a doua, Silviu Purcărete 
reia acelaşi text caragealian şi îl repetă – numai că acum, 
Eftimiţa e cea care, doctă, atot‑ştiutoare, îi relatează 
despre fosta revoluţie lui Leonida – iar acesta se miră. 
„Găselniţa” devine subtilă într‑o ordine mai profundă – 
căci în felul acesta Purcărete extinde psihologia „fantaxiei” 
ca autosugestie, până la „transferul de personalitate”, 
exploatând prin textul lui Caragiale ideea, în felul ei 
abisală, a labilităţii interioare care dizolvă identitarul. 
Nu mai are importanţă dacă scena cu reversibilitatea 
personajelor se petrece aievea, sau tot în vis, – căci ceea 
ce era de demonstrat, ca explorare regizorală, a fost 
oricum revelat. Bineînţeles că dimineaţa reală şi trezirea 
reală, aduce în casă şi o Saftă reală. (Florentina Ţilea  
o interpretează în ambele ipostaze – imaginarul regizoral 
oferindu‑i personajului o partitură actantă îmbogăţită). 

Pe Caragiale l‑am mai întâlnit, în cadrul Festivalului 
Comediei Româneşti – şi printr‑un alt spectacol al 
Teatrului Naţional din Bucureşti: un spectacol ce 
reprezenta, de astă dată, nu o piesă „originară” a marelui 
dramaturg – ci dramatizarea unei micro‑nuvele: Două 
loturi. (Despre Scrisoarea montată de Horaţiu Mălăiele 
vom vorbi altădată. Iar despre spectacolul‑balet – 
minunat – având în libret atât motive evocatoare din 
teatrul caragialian – cât şi alte motive din literatura 
română, chiar folclorică, – am vorbit deja, după Festivalul 
Naţional de Teatru din 2012). Deşi în dramatizarea după 
Două loturi a fost necesar un personaj „povestitor” care 
să facă legătura dintre episoade, scenariul în cauză 
a scos în evidenţă fibra intimă, la rândul ei „teatrală” 
(şi teatralizantă) – a prozei humoristice caragialiene 
– căreia, ca regizor, Alexandru Dabija i‑a exploatat 
incitant „verva acţiunii” (întreaga derulare ghinionistă 
a „hazului de necaz” al nefericitului funcţionar  care 
trage „loturile” – adică lozurile – câştigătoare, dar le 
pierde şi nu mai poate încasa câştigul – ratându‑şi şi 
serviciul, pe care‑l neglijase în căutarea „loturilor”). 
Concepută în desfăşurare pe verticală şi ajutată excelent 
în această concepţie de decorul‑turn‑rotativ, imaginat de 
scenograful Helmuth Stürmer, viziunea comediografică 
a permis secţiuni variate de spaţiu – locuibile sau de 
serviciu – supraetajate şi racordate prin jocul spiralat, 
vizibil‑complicat, al scărilor dintre ele. Un fel de „târguşor 
civic” aglutinat, concentrat în „integrala” acestui edificiu, 
a cărui verticalizare a contribuit mult la animarea 
palpitantă a stresului. Interesant în viziune, a fost faptul 
că aceste spaţii desveleau, prin cei ce le ocupau – şi 
structuri cu coloratură socială diferenţiată. Jos de tot 
era simbolizat cartierul „chivuţelor”: al ţigăncuşelor ce 

trăiau din comerţul de „haine vechi”, 
cumpărate de la foşti purtători şi 
re‑vândute. Or, cum una din acestea 
cumpărase o astfel de haină de la soţia 
ghinionistului funcţionar Lefter Popescu 
– haină în care se presupuseseră 
uitate cele două lozuri, învinuită fiind 
pe nedrept împreună cu suratele ei, 
fusese crunt bătută de poliţie. Scena 
bătăii e într‑adevăr atroce – iar actriţa 
Ana Ciontea – chivuţa principală, joacă 
tulburător această suferinţă, atât fizică 
cât şi psihică. Al. Dabija a suprapus pe 
o farsă situaţională o coloratură socială 
nu doar pitorescă, dar şi de mentalităţi, 
dezvăluite fie în ingenuitatea, fie în 
cruditatea lor. (La coloritul social 
exterior al unei lumi provincializate,  
a epocii, contribuie cu lăudabilă evidenţă 
şi creaţia postumieră a Lilianei Cenean). 

Prezent şi pe scena Festivalului 
Naţional de Teatru din toamna trecută, 
Fata din Curcubeu – spectacol cu 
un singur personaj, pe textul Liei 
Bugnar, interpretat de temperamentala 
actriţă Tania Popa – şi aparţinând 
aceluiaşi Naţional bucureştean – a fost 
reîntâlnit şi pe scena FESTCO. Deşi 
e foarte discutabil dacă acest text al 
actriţei‑dramaturg, ar putea fi încadrat 
într‑un compartiment curat al comediei. 
Textul are o mare încărcătură de 
umanitate: e vorba de o copilă inocentă, 
generoasă prin toate datele native, 
structural cinstită, căreia îi mor pe rând – sora, mama, 
tatăl, înainte ca ea să fi intrat bine în adolescenţă – şi 
care, ca să se întreţină ajunge prostituată, racolându‑şi 
clienţii din cinematograful „Curcubeu”. Revoltată pe 
viaţă, rămâne totuşi, în fiinţa profundă, la fel de pură, de 
neviciată şi sensibilă. Textul implică un traiect de viaţă 
încărcat de dramatism, auto‑sondaj şi stări de trăire 
intensă. Singurele tuşe care trag către comedie, sunt 
momentele comparatiste pe care le descoperă eroina 
între unele situaţii din filmele urmărite la Curcubeu şi 
biografia ei. (I se pare ades că îşi poate intersecta propria 
existenţă cu marile vedete ale ecranului). Sigur, Tania 
Popa e o actriţă cu resurse bogate de clocot emoţional. 
S‑a văzut, în special în trecerile de la momentele în 
care îşi reconstituie trecutul dramatic, la cele de bruscă 
re‑tonifiere prin trecerea patetică în cântec. Melodiile, cu 
specific slav de intens lirism şi vivacitate i s‑au ales, se 
pare, special, pe potriva temperamentului său. Comedie 
e, însă, din când în când doar la nivel de replică, în acest 
text – deci de simplă coloratură. 

Poate cu adevărat comedie nu e nici Moştenitoarea – 
piesa Luciei Verona montată chiar la Teatrul de Comedie 
de Dan Tudor. Aici există, totuşi, un joc al paradoxalului şi 
al falsului existenţial care mai poate permite degenerarea 
termenilor dramatici. Şi în cazul de faţă avem de‑a face 
cu o piesă cu un singur personaj. Personajul deţine un 
pandantif care reprezintă „Banda lui Möbus” – şi întreaga 
acţiune e pusă sub autoritatea acestui simbol, ce provine 
din geometria în spaţiu şi constituie un paradox al acestei 
geometrii, fiind, ca bandă spiralată în care suprafaţa 
interioară devine exterioară şi invers – un corp spaţial – 
nu tri – ci bi‑dimensional. În piesa Luciei Verona, acest 
paradox devine revelator pentru dualitatea psihologiei 
umane în care binele şi răul îşi pierd demarcaţia. Eroina 
spune că a moştenit pandantiful de la sora sa, moartă. 
Pentru eroină, rămâne în mister de la cine ar fi primit 
sora ei această bijuterie, întrucât fiind o soţie cu principii 
morale ferme, părea imposibil să fi avut un amant.  
Ne mai spune că ele, surorile, semănau ca nişte gemene, 
deşi nu erau. Povesteşte cum un bărbat necunoscut  
a oprit‑o într‑o zi pe stradă, confundând‑o cu sora 
moartă. Realizează că acel amant al surorii a existat, 
totuşi. Comunicarea cu publicul – un fel de spovedanie – 
poate fi luată şi ca dialog retrospectiv cu sine, al eroinei 
– al cărui traseu evocator se desfăşoară sincopat – pe 
„fractali” de viaţă. Amândouă fug de regimul politic din 
România, auto‑exilându‑se pe pământ francez – dar în 
localităţi diferite. Dintre ele, numai protagonista şi‑a 
părăsit soţul, rămas în România. Sora se instalează la 
Paris şi rămâne prematur văduvă. O va vizita acolo după 
această împrejurare, dar bucuria comună a vizitei se 
transformă curând în ostilitate. La o beţie din amoc, în 
două, sora scapă o mărturisire uluitoare: „scap eu de 
tine, cum am scăpat şi de el”. Elucidată, protagonista 
va lua o hotărâre secretă şi decisivă: din moment ce 
seamănă perfect una cu alta, îşi va ucide sora, va prelua 
numele şi actele acesteia – şi se va declara pe sine 

decedată. Îi trimite fostului soţ, ca din partea surorii, 
ştirea „propriei morţi”, primeşte condoleanţe şi apoi  
o scrisoare prin care acesta îşi înştiinţează „cumnata” că 
el urma să ridice „prima de asigurare pe viaţă”, a fostei 
soţii. Cu sânge rece ia a doua decizie criminală: va pleca 
imediat în România! Textul are suspensuri incitante 
între situaţii – şi e interpretat cu o intuiţie penetrantă 
a personajului, într‑un chip „surâzător‑monstruos” de 
către actriţa Mihaela Teleoacă. De fapt autoarea şi‑a 
subintitulat piesa „Comedie dramatică” şi „hibridarea” 
de gen stă bine în picioare.

La FESTCO, am întâlnit şi prezenţa unor teatre 
particulare. Teatrul „Arca” – de ex. – participant în 
concurs cu un succes dramaturgic vechi şi necunosut 
de generaţiile tinere – devenit necunoscut acestor 
generaţii ca şi autorul lui: Ion Băieşu. „Iubirea e un 
lucru foarte mare” e un segment din seria Tanţa şi 
Costel. Sub aparenţa de „Comedie uşoară”, e o diatribă a 
perniciosului sindrom social de „contrafacere” a fondului 
uman pe scară socială largă, prin lipsa de cultură, prin 
trăire superficială şi semidoctism. Actorul‑regizor (şi 
profesor) Marius Gâlea şi‑a asumat propria variantă 
regizorală, într‑o, de fapt, adaptare după Băieşu ‑ 
întrucât introduce în scenetă şi un al treilea personaj: 
„Maestrul” – un fel de voce auctorială devenită rezoneură. 
Nu mi se pare că textul câştigă ceva în plus prin aceasta, 
în afara unei perspective „distanţate” – de care pare‑se 
că nu se simţea neapărat nevoie. Interpreţii au fost foarte 
tineri ‑ şi au dovedit ceva aplomb în caricarea acestor 
personaje „fantoşate”. Pentru noi, cei care cunoaştem 
însă modelele prime: fie cuplul Octavian Cotescu‑Coca 
Andronescu, fie cel alcătuit de Dem. Rădulescu şi 
Vasilica Tastaman, rămâne o distanţă nostalgică faţă de 
magistralele surprinderi ale personajelor lui Băieşu, din 
acea vreme  a anilor `70.

Spectatorii „profesionalizaţi” s‑au simţit cumva 
nedreptăţiţi de paralelismul reprezentaţiilor stradale ale 
Teatrului „Masca”, cu reprezentaţiile din cele două săli 
ale teatrului. Teatrul „Masca” şi‑a cules, desigur, roadele 
lui programatic urmărite: acelea ce se voiau a fi ale unui 
teatru popular. Din pricina suprapunerii timpilor de 
reprezentaţie, nu am putut urmări din întreaga suită 
de spectacole în aer liber, decât unul singur, al acestui 
teatru devenit fascinant prin personalitatea pe care 
şi‑a dobândit‑o. Pantomimă cu vagi nuanţe dansante – 
Coşarii, a fost o încântătoare şi ironică „poveste fără 
cuvinte” despre „frica de foc” chiar şi a celora care 
trebuiau să‑i vină de hac. O oră de invenţii situaţionale 
pe această temă, a unui grup alternând între o defilare 
insurgentă către obiectiv şi de tot atâtea ori un „bir cu 
fugiţii” prin rupere de rânduri. Cu haine negre şi lungi, cu 
perucile alburii şi identice, păreau o armată de alchimişti 
ai Evului Mediu. O armată hiperbolizată. Fiecare revenire 
in corpore, în pas defilat, către coşul înfierbântat, părea 
reluarea resemnată a unui sacerdoţiu ratabil. Încântător 
acest stil „păpuşăresc” la dimensiunea oamenilor mari – 
când e lucrat, aşa cum a fost lucrat la „Masca”, prin 
perfecţiune de sincronie şi minuţie coregrafică.

„Flashuri” din FESTCO‑2013
Jeana Morărescu
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Polemologii îşi risipesc forţele în a configura hărţi 
născute prin alăturarea punctelor fierbinţi indicând mari 
şi de neuitat bătălii injectate de trecerea veacurilor şi 
mileniilor. Irenologii au grija lor de a nota apăsat nume 
de localităţi unde au fost consfinţite păci durabile ori 
efemere. Bucureştiul a trăit în existenţa sa evenimente şi 
de un fel şi de altul. De‑ar fi să hotărăsc singur, m‑aş lăsa 
îndemnat să mă opresc, dintre cronice bătrâne, la filele 
unde stau clipele când între zidurile sale se căutau motive 
de tipul cele rele să se spele, cele bune să se adune. Pentru 
că memoria are adunate măcar trei asemenea anotimpuri. 
Nu neapărat convenabile‑aş zice dimpotrivă, în două 
cazuri oricum. Pacea de la Bucureşti este o sintagmă cu 
care, vrem nu vrem, ne sigilăm existenţa. 

I
 Ne va fi dat să amintim de Pacea de la Bucureşti din 

1812 ca de un blestem. La nivelul istoriei naţionale chiar 
asta şi este. Insulă de latinitate proiectată într‑un teren 
de joacă al marilor imperii – Otoman, Rus şi Austriac, 
teritoriile româneşti trăiau la începutul veacului al XIX‑lea 
rolul atrăgător de fruct copt către care tânjeau, succesiv ori 
simultan, ba unul ba altul. Vorba cuiva: daca‑i mărul lângă 
drum, ia Ivan şi Gingis Han... Alexandru I, ţarul Rusiei avea 
sub pernă Testamentul celui care îl precedase exact cu un 
secol mai devreme – Petru cel Mare. Gândurile lui băteau 
departe. Îl obsedau, între altele, ţinuturile deţinute de 
otomani în stânga Dunării. Cu Napoleon se cam înţelesese. 
Războiul început în 1806 ţintea stabilirea frontierei ruseşti 
pe Dunăre. La Tilsit, apoi la Erfurt, explicase împăratului 
francez cam ce‑l macină iar aprobarea din capul protejat 
de tricorn venise. E drept, uşor condiţionat: războiul 
ruso‑turc început în 1806 să fie câştigat de cei dintâi. În 
relaţia ce o va defini altcineva un pic mai târziu – bani, 
marfă, bani – noi reprezentam doar marfa. Între diversele 
tranzacţii consumate în epocă, nu putem uita episodul 
Finlanda, luată de Rusia de la Suedia, drept sancţiune 
disciplinară pentru libertinajul vădit în relaţia cu Anglia, ale 
cărei nave erau lăsate să acosteze în rada Regatului nordic. 
Napoleon se dă de o parte, lăsându‑i pe ruşi şi otomani să se 
înţeleagă la colţul mesei. Locul ales: Bucureşti. Bătăliile se 
consumaseră la Giurgiu şi Slobozia dar zarurile vor fi agitate 
de cele două părţi la Hanul lui Manuc, pe cheiul Dâmboviţei. 
Ruşii, modeşti din fire, avansaseră deja propriile pretenţii. 
Sunau cam aşa: Principatele Moldovei, Valahia Mare şi Mică 
şi Basarabia să se alipească pe vecie de Imperiul Rus, cu 
oraşele, cetăţile şi satele, cu locuitorii acestora de ambele 
sexe şi cu averea lor. Pe cale de consecinţă, fluviul Dunărea 
va fi de acum încolo graniţa dintre cele două imperii. Ne dăm 
seama că oameni ne‑ar fi făcut aceste modeste revendicări, 
de‑ar fi fost să se fixeze în istorie şi să reziste în vecii vecilor. 
Salvarea – parţială – ne‑a venit nu de la cine ştie protest de 
pe Dâmboviţa ori Bahlui ci de la cei care ne aveau în cuşcă 
şi nu aveau de gând să ne scape din gheare. Înalta Poartă 
s‑a opus, avansând versiuni, ca la orice negociere. A fost  
o variantă ca Rusia să se mulţumească doar cu o ciozvârtă – 
să ocupe doar Principatul Moldovei, cu toate ale lui. A mai 
fost şi tentativa de a oferi porţiunea dintre Nistru şi Siret.  
La un moment dat s‑a pronunţat numele de Bugeac. Adică 
să treacă la ruşi doar cele trei judeţe din sud‑Ismail, Cahul 
şi Bolgrad. N‑a ţinut. Napoleon se îndrepta spre Borodino şi 
lucrurile trebuiau de grabă hotărâte la Bucureşti. Imperiul 
ţarist şi‑a fixat graniţa pe Prut. Întreaga zonă preluată de 
Ţar se numea de atunci Bessarabia şi va fi consemnată 
de istoria slavă drept un act de suflet prin preluarea din 
braţul‑cleşte al Otomanilor şi trecerea sub flamură ortodoxă 
a unei provincii româneşti de la naşterea sa.

Pacea de la Bucureştii semnată la 18, 28 mai 1812, 
comitea un act nelegitim, care ignora tratatele şi dreptul 
internaţional valabile atunci. Moldova nu era provincie 
otomană şi nu putea face obiect de negociere. 

II
La un secol distanţă, Bucureştiul revine pe frontispiciul 

gazetelor în calitate de actor pe scena care decide soarta 
evenimentelor. Balcanii fierbeau de ceva vreme, prognozând 
schimbări de anvergură. Circumstanţele sunt ştiute. Prin 
participarea la războiul ruso‑turc din 1977‑78, România 
îşi dobândise independenţa. Nu şi alte state balcanice, 
împovărate încă de dependenţa otomană. Marile Puteri 
priveau de pe margine, permiţând pionilor de pe tabla de şah 
numită Balcani să se agite pe cont propriu. Pe undeva, de 
înţeles. Rusia fusese plesnită peste ochi de o putere militară 
abia pusă pe picioare: japonezii îi chelfăniseră la Port 
Arthur, lăsându‑i pradă unor evenimente interne ce băteau 
departe. Austro‑Ungaria avusese de grijă să ciupească 
pentru ea Bosnia‑Herţegovina, pe care o ocupaseră în 1878, 
iritând o lume întreagă. Germania avea ceva interese de 
slujit dar încrederea că nimic nu se poate schimba cât timp 

Otomanii sunt acolo. Drept care, statele balcanice pun pe 
rol o Ligă de natură să iasă la luptă pentru proprii intenţii de 
anexare. Scenă, la el acasă, a unor dispute interne marcate 
de afirmarea Junilor Turci, Imperiul Otoman scârţâie pe 
la încheieturi. Otomanii mai acuzau efectele unei ofensive 
declanşată de Italia.

Era clar că momentul scuturării jugului otoman avea 
premize încurajatoare. Serbia privea către teritoriile sudice. 
Grecia spera să preia Salonicul şi să rezolve favorabil 
statutul insulei Creta. Bulgaria avea mari speranţe, privind 
cu ochi păgâni către Tracia otomană dar şi spre nord‑estul 
Macedoniei. 

Primul război balcanic este declanşat de Muntenegru, 
care intră în stare de conflict pe 8 octombrie 1912. Grecia 
ocupă Salonicul. Macedonia şi Tracia cad în mâinile 
aliaţilor întărâtaţi contra otomanilor, ocupaţi cu apărarea 
Constantinopolului. 

Un armistiţiu între Bulgaria care reprezenta şi Serbia 
şi Muntenegru – Grecia continua să lupte – şi Imperiul 
Otoman a fost semnat pe 3 decembrie 1912. Tratatul de la 
Londra punea capăt acestui prim război balcanic, în care a 
fost antrenat cel puţin un milion de combatanţi din partea 
otomană, respectiv, a Ligii Balcanice. 

Pe 3 februarie 1913 războiul reizbucneşte. Aliaţii de 
până atunci se trezesc în stare de conflict, nemulţumiţi de 
porţiile administrate în cont propriu din halviţa otomană.  
De această dată, alertate marile puteri intervin şi opresc 

ostilităţile. O fac parcă a demonstra că nemulţumitului i se 
ia darul. Fusese ca un scenariu de desene animate. Jucătorii 
îşi strâng jucăriile, le ascund în dulap şi sar la bătaie, 
fiecare asupra rafturilor deţinute de ceilalţi. Pe 30 iunie au 
reînceput luptele corp la corp. Bulgaria îşi atacă foştii aliaţi. 
Noutatea o reprezintă apariţia pe front a trupelor române, 
mobilizate la trei iulie. Acestea trec într‑o săptămână pe 
teritoriul bulgar, pe un pod de vase de la Zimnicea. Imnul 
de front este cel scris de Şt.O. Iosif – La arme! (chiar atunci 
când poetul se stingea pe un pat de spital). Armata de la nord 
de Dunăre nu are de înfruntat adversităţi şi nu are pierderi 
în luptă. Va pătimi în schimb din pricina epidemiilor. Ceva 
răniţi. La Turtucaia păţeşte asta Topârceanu. La 21 iulie 
România acceptă armistiţiul propus de bulgari. 

Pacea de la Bucureşti – 10 august – are  
o particularitate: este prima oară când de cele două părţi 
ale mesei de tratative participă doar părţile beligerante, 
lipsind reprezentanţii Marilor Puteri. La conducerea 
guvernului se află Titu Maiorescu. Tratativele conduc 
la un rezultat aşteptat în ce ne priveşte: frontiera 
româno‑bulgară devine linia Turtucaia‑Balcic. Bulgaria 
pierde mare parte din teritoriile obţinute în cursul 
primului război balcanic şi ieşirea la Marea Egee. 

III
Peste câteva luni doar, atentatul de la Sarajevo, unde 

cade victimă prinţul‑moştenitor Frantz Ferdinand, va 
aprinde Primul Război Mondial. Balcanii se confirmau 
în ipostaza de butoi cu pulbere al Europei şi al Planetei. 
Bucureştiul este blagoslovit cu tristul privilegiu al unei 
păci de tristă amintire. Pacea de la Bucureşti din 1918 
este cunoscută şi cu numele unde s‑a semnat: Pacea 
de la Buftea. Palatul prinţului Ştirbey, loc de răsfăţ, cu 
trimiteri la etajele de sus ale societăţii româneşte, cultivă 
şi azi interesul evenimentului monden, practicat de lumea 
bună. Halourile născute din tropotul de cizmă străină de 
atunci încremeneşte zâmbetul pe buzele celor ce îşi aduc 
aminte despre ce a fost vorba. Ne abţinusem în 1914 să 
răspundem prezent la convocarea Puterilor Centrale. 
Regele Carol semnase în baza atribuţiilor de care dispunea 
acel tratat cu ele, reînnoit la distanţe fixe. Dar n‑a reuşit 
să convingă cu privire la pasul către tranşee. Ei ne‑au 
întrebat pe noi, ca aliaţi, înainte de a porni războiul, ar 
fi întrebat cineva, în Consiliul de Coroană. Monarhul, 
stânjenit: Nu! Şi atunci, de ce ne‑am mobiliza noi doar 
pe post de vasali. Doi ani mai târziu, decizia mergerii la 
război alături de Antantă a fost luată. Cu cântece bine 
învăţate (Treceţi batalioane române Carpaţii!), dar cu  
o pregătire rudimentară, aveam să trăim momente 
jenante. Bulgarii ne vor smulge Cadrilaterul. Noi contasem 
pe neutralitatea lor. Dar tocmai pe culoarul bulgăresc va 
ataca România acel fioros Mackensen, dispus să meargă 
până în pânzele albe. Şi a mers. S‑a ivit, providenţial, 
axa victoriilor Mărăşti‑Mărăşeşti‑Oituz. Dar avea să 
apară şi Pacea de la Brest‑Litovsk, cu scoaterea de pe 
teatrul de operaţiuni a pionului antanian Imperiul Ţarist. 
Eram împinşi spre o pace separată cu Puterile Centrale 
(Germania, Austro‑Ungaria, Bulgaria, Imperiul Otoman). 
O trupă de mărimi militare şi civile din partea acestora va 
sta de o parte a mesei din Palatul Ştirbei‑nepot de Vodă, 
fiul domnitorului pe a cărui stradă traversăm Bucureştiul 
construind Palatul de la Buftea, lăsat în seama prinţului 
prezentabil, personaj cu ceva greutate politică, altfel un 
Fante de Obor, deprins să‑şi lase nevasta în casă ca 
el s‑o plimbe pe Regina Maria – altă poamă! – pe aleile 
umbroase ale Palatului princiar. De partea cealaltă, un 
oltean – Constantin Argetoianu, aflat în treabă şi când  
a fost cazul şi când nu.

Pacea de la Bucureşti (Buftea) ne‑a provocat apăsări 
greu de ignorat. Retrocedam Cadrilaterul şi o fâşie de 
pământ adiacentă, în nord. Restul Dobrogei rămânea în 
proprietatea nominală a României, dar urma să fie controlat 
şi ocupat de Germania şi Bulgaria până la un viitor Tratat. 
România ceda Austro‑Ungariei controlul trecătorilor (Şi ce 
vibrante erau acele rostiri cântate: V‑aşteaptă şi fraţii/ La 
trecătoooori...). Şi încă un detaliu: România concesiona 
Germaniei toate exploatările sale petrolifere pe timp de 99 
de ani... Încercaţi a vă gândi ce s‑ar fi putut întâmpla dacă 
actul de la Buftea ar fi durat şi s‑ar fi aplicat punct cu punct.

A venit, din fericire, întoarcerea armelor din octombrie. 
Au venit evenimentele din Pădurea Compiègne. A venit Pacea 
de la Versailles. Şi Tratatul de la Trianon care catalizează 
insomniile unora şi azi. A venit din păcate şi neuitatul an 
1940, cu aplicarea Pactului secret Ribbentrop‑Molotov, 
Diktatul de la Viena, cu înţelegerile de la Craiova privind 
Cadrilaterul. A venit Războiul, cu toate ale lui.

Dar una peste alta, Pacea de la Bucureşti, când  
a fost, a alimentat gustul de mătrăgună. Imediat (1812, 
1918) sau mai la vale (1913). Evenimente despre care 
unii preferă să vorbească la foc scăzut. Durerile, fie şi 
înăbuşite, dor şi miros urât.

DIPLOMACY
PA C E A  D E  L A  B U C U R E Ş T I

Neagu Udroiu

Caricatură politică franceză: Kaiserul german, 
cu piciorul pe cadavrul unui rus (Rusia), 
ameninţă cu un pumnal o femeie (România),  
ca să semneze tratatul de pace

Caricatură a timpului: Regele Carol I arată cu 
pistolul la regii Petru I al Serbiei şi Constantin I 
al Greciei în timp ce „fură” Dobrogea de Sud 
de la dezarmatul ţar al Bulgariei


