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Era titlul unui serial de dinain te
de 1989, despre misiunile comu -
niștilor în vremea celui de-Al
Doi lea Război Mondial, foarte ur -
mărit – așa cum orice se difuza în
timpul celor două ore de pro -
gram TV zilnic cam era urmărit.
Principalul subiect: momentul 23
August 1944, bază a unei mito lo -
gii național-comuniste sub forma
Zilei Naționale, sărbătoarea pe
ca re au deturnat-o comuniștii,
au   topro  clamându-se drept auto -
rii întoarcerii armelor împotriva
fascismului hitlerist, cu princi -
palul scop de a rescrie istoria și
de a obnubila actul istoric și per -
so nalitatea regelui Mihai. 

Unul dintre episoade, cu un
mare actor în rolul principal, s-a
tur nat la Ploiești; faptul – me mo -
rabil, din moment ce au fost co -
op tați mii de „oameni ai muncii”,
conform terminologiei din epocă,
fiind „scoși din producție” pentru
a asigura figurația unei mani fes -
tații și stând cu orele pe platoul
de filmare. O scenă în care mare -
le actor cobora treptele de la Pa -
la tul Culturii a fost reluată de ne -
nu mărate ori, până a ieșit ceea ce
trebuia să iasă.

Dacă părinții asigurau figu ra -
ția, copiii erau încadrați de școli
pentru a realiza fandări sau exer -
ciții cu mingea pe stadioane, zile
în șir, până la momentul spec ta -
co lului propagandistic ce se or -
ganiza în fiecare an de 23 August,
cu promisiunea de a merge la un
film cu clasa după ce se terminau

re petițiile. Rezultatul era o in so -
la ție grozavă, ce avea meritul de a
întregi familia și a te retrage din
acest cerc vicios, spectacol oma -
gial – film – figurație.

Două filme și-au ales anul a -
ces ta Palatul Culturii drept de -
cor: un Ocol al pământului în 80
de zile, coproducție internațio -
nală, unde Sala Coloanelor va
imagina imagina, nici mai mult,
nici mai puțin, Central Station
din New York. Dar și un film
biografic Enes cu, unde scările
Palatului sunt din nou un fundal
impor tant. Fără mulțimi de
figuranți. De pe urma acestora au
rămas o serie de butaforii: câteva
ghișee pe care scrie Tickets, plus
un ceas uriaș de carton aurit.

Pentru literatura noastră, au -
gust 2022 înseamnă centenarul
Ma rin Preda (5 august 1922- 16
mai 1980), un moment important
de evaluare a imaginii prozei și a
literaturii române din a doua
jumătate a secolului al XX-lea și a
felului în care ne raportăm la o
moștenire culturală: verdictul nu
poate întârzia, din moment ce nu
avem încă o ediție completă a
operelor lui Preda (o ediție critică
– nicidecum), din moment ce nu
exis tă în prezent o ediție popu la -
ră sau școlară a marilor sale texte.
Mai mult, cu pretextul pande mi -
ei, Preda a fost o victimă directă a
restructurării programei școlare,
promoțiile 2020, 2021 și 2022 ne -
maiavând de învățat Preda pen -
tru bacalaureat.

Deci scriitorul este un câmp

fier binte de bătălie: unele ediții
postume din opera lui tocmai
asta fac, formatează, angajează.
Un om care a intrat în Partidul
Co  munist abia în 1977, care a ți -
nut permanent un echilibru real -
mente foarte dificil de ținut în
epo că, confruntându-se din inte -
rior cu sistemul, asigurând o in -
de pendență aparte Editurii Car -
tea Românească, pe care o con -
du cea de la înființare, în condi ți -
ile în care era 24 h supra ve gheat,
scriind marile sale romane – un
astfel de om este un nume care
trebuie să fie înregimentat, de o
parte sau alta, nu-i așa? 

Lipsa unei editări profesio nis -
te se resimțea încă din anii 1990,
iar ATITUDINI face o radiografie
Preda cu ajutorul unei discuții
nouăzeciste, ce îl are drept pro ta -
gonist pe regretatul Nicolae Boa -
ru, director al bibliotecii „Iorga”:
nici atunci, nici acum nu există
aceste ediții, pe care orice clasic
le merită. Tot în legătură cu
opera și viața lui Marin Preda,
reluăm un interviu acordat la
Ploiești aproa pe imediat după
apariția Moromeților II, rămas
undeva în presa locală și
necuprins în nicio ediție.

Dar august 2022 aduce flăcă ri -
le mai aproape decât oricând:
este războiul din Ucraina și pre -
tex tul denazificării invocat de
ruși, este valul de căldură care te -
ro rizează Europa de câteva săptă -
mâni, decontare a comportamen -
tu lui iresponsabil față de mediu.

Dan Gulea
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Realizatorul emisiunii: Vă sa lut
din partea ascultătorilor pe toți cei
care sunteți în acest mo ment în
studioul Radio Con tact! M.P., un

subiect mereu des chis – și, de ce să
nu recunoaș tem, tim pul este puțin
cam vi treg pentru noi – pentru
M.P. ne-ar trebui foarte mult timp.

Nicolae Boaru: Vom încerca în
seara aceasta să dezbatem, să des -
facem, să discutăm concret despre
perenitatea și despre elementele
caduce, dacă există, din opera lui M.P.,
acest mare scriitor de la moar tea
căruia se împlinesc, pe 16 mai, 15 ani.

Așa cum spune în Moromeții,
sperăm ca timpul să aibă răbdare și
cu noi, până la ora finală. Dacă îmi
permiteți, două cuvinte, care să fie
cam la mijloc, între propozițiile ba -
nale de manualul de limba română,
cam nemodificat de ani de zile, cum
știți și dvs., și cercetările sau exe ge -
zele complicate, aride, specioase.
M.P. este un spirit pe care, de la în -
ceput o spun, un spirit și o operă
absolut fundamentale – și nu o jux -
ta punere de titluri – este o operă cu
subiacențe, niște idei care polari -
zează ca polul magnetic pilitura.

Apoi, nu există în critică o dis -
cre panță între omul M.P. și creația
sa literară. Pornind pe o paradigmă
ce lebră, cea eminesciană, există un
con tinuum, un legato între viață și
cre ație, adică omul poate fi desci -
frat prin creație – creația poate fi
des ci frată prin umanitatea ei in -
trinsecă. O primă definiție pe care aș
avansa-o, ca să fiu iar bombastic, ar
fi aceea că opera lui M.P. este a unui
spirit com plex, cu interogații și în -
doieli asupra umanului și a tot ceea
ce este legat de acesta, este opera
unui spirit scru tător, viu și perma -
nent interogativ.
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nicolae Boaru: „avem absolut
nevoie de două ediții Preda:

una critică, de opere complete,
și a doua, o ediție la purtător”

Centenarul Preda este o foarte bună ocazie pentru
bilanț și retrospective, un bun moment pentru
evocarea unei figuri cunoscute din viața culturală
locală, profesorul de limba și literatura română
Nicolae Boaru (1949-2013), director al Bibliotecii
Județene „Nicolae Iorga” (1996-2013), un mare cititor
și un spirit prin excelență oral, foarte abil psiholog,
reprezentant al unei generații care a putut să își
asume o serie de responsabilități fără a avea în mod
necesar suport politic.

Locul
Radio Contact, cu sediul într-un apartament cu trei sau patru ca me re

dintr-un bloc-turn de locuințe (etajul ultim, IX sau X) din cartierul Vest, zona
Lămâița; în inima Vestului.

Timpul
Începutul lui mai 1995, seara, în ju rul orei 20; sunt 15 ani de la dispa riția

lui Marin Preda
Contextul
Sorin Teodorescu, directorul sta ției Ploiești, programează o emi siu ne

„Marin Preda”, unde este in vitat Nicolae Boaru, alături de doi elevi de la
liceul „Nichita Stănescu” din Ploiești, pentru a marca cei 15 ani de
posteritate a scriitorului. 

Emisiunea este interactivă, în tre  bările ascultătorilor erau comu ni cate
telefonic regiei, care le trans mi tea în studio prin intermediul unor bilete de
hârtie.

Una dintre temele discuției: editarea profesionistă a lui Preda, într-un
volum de tip „ediție critică”; un deziderat în 1995 – și, din pă ca te, un deziderat
și astăzi, în 2022, la centenarul Preda, deși au apărut între timp unele ediții de
Opere (cum ar fi cea din 2002, în 4 vol.), ce reprezintă o tentativă notabilă. 

Discuția de mai jos a fost în re gistrată pe o casetă audio AGFA, din arhiva
subsem na tu lui, de unde este transcrisă și adnotată de ace lași, redactor-șef al
ATITU DINILOR de astăzi și fost elev ieri, în 1995, partici pant la acea discuție
– din teri bi lii ani ’90. Intervențiile elevilor nu au fost redate, fiind marcate
prin punc te de suspensie între paranteze drepte. (Dan Gulea)
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Profit de această pauză pen -
tru a face și un anunț, pe care tre -
buia să îl fac de la început: în ca -
zul în care cei mai iubiți dintre
as cultători (ca să facem și o pa -
ra  lelă cu subiectul nostru de azi)
au vreo întrebare de pus sti ma -
ților noștri invitați, a mea colegă
va recepta întrebările voastre la
telefonul redacției! Sigur, nu
întrebări de felul ce mașini îi plac
domnului profesor sau care este
marca preferată...

Fiatul 1300 Marin Preda!
Aș vrea să începem cu un me da -

lion biobibliografic – acesta nu este
niciodată superfluu, legat de activi -
tatea și de prezența în viața cetății a
lui M.P. 

Expresia minunată din Viața ca o
pradă spune cam așa: „Aventura
conștiinței mele a început la vârsta de
3 ani” [...] În 1941, M.P. dă o poezie
redactorului revistei Albatros, Geo

Dumitrescu, „Întoarcerea fiului ră tă -
cit”, dar din motive de cenzură – exista
și atunci cenzură, dar parcă mai puțin
draconică decât aceea care a urmat,
poezia nu apare. El o va citi în cenaclul
lui Lovinescu, „Sbu rătorul”, care o va
declara „in te resantă”. Interesant pu -
tea să fie au torul, nu? Această poezie
făcea parte dintr-un volum colectiv,
care nu a mai apărut, și care se numea
Sârmă ghimpată1. Iat-o:

Un text absolut inedit, cvaside bu -
tul său într-o plachetă de versuri, re -
dactată de Geo Dumitrescu, con du -
că torul revistei Albatros, în 1941. Pen -
tru că debutul adevărat va veni [...] cu
Întâlnirea din Pământuri. Vreau să
aduc un amendament unei greșeli
aproape omniprezente: acest „Pă -
mân turi” este un toponim și se scrie
cu literă mare, așa cum se gă sește în
ediția princeps – și nu Întâlnirea din
pământuri, cu „p” mic, pentru că nu
sunt „pământuri” ca aces tea, care
sunt date în ultimii ani, fără foaie, știți
dvs., cu mare gene ro zitate! […]

Dacă îmi permiteți, la această
catagrafie, aș adăuga vreo două-trei
lucruri... Cel mai iubit dintre pă -
mânteni apare în 1980, în februarie,
cu câteva luni înainte de moartea lui
M.P., survenită la 58 de ani; acest
lucru îl apropie de precursorul, de
predecesorul, de mentorul său, care
a fost Liviu Rebreanu și care s-a stins
la 59 de ani...

Aceasta este și întrebarea
Cris tinei din liceul „Caragiale”,
care este cauza reală a morții lui
M.P.? 

Singurul lucru cert este că e in -
certitudine totală, domnișoară din
„Caragiale”. Morțile în România – și
de mulți ani! – sunt foarte dubioase,
credeți-mă. Într-adevăr, despre
moar tea lui nu au vorbit decât niște
iluștri necunoscuți, de tipul Savu
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E dimineaţă, am gura amară şi cârcei în tot corpul
Peste geam văd pâinea rotundă şi inaccesibilă ca idealul unui adolescent
Mă întind şi mă las fără să vreau în voia mea însumi
Şi cuget banal că lumea-i inutilă şi trăieşte fără nici un rost…

Aşa cum sunt mă cuprinde nostalgia boabelor de porumb coapte-n tarabă
şi a mămăligii cu brânză friptă pe jăratec a oamenilor proşti…
nu-i nimic, că doară ţi-ai propus să fii luptător şi să cucereşti lumea
şi ai nădejdea să revină nişte timpuri ce nici măcar nu le cunoşti.

Acum dă-te jos din pat şi caută şi munceşte fiindcă nu-i ruşine
Eu, ascultă-mă: am fost pe rând: mareşal după caruri mortuare,
am spălat pe jos, am ţinut filozofic de coarne roaba
şi am măturat măreţ şi „dégagé” pe trotuare.

Nu mai scrie versuri prozatorule care faci patetic foamea:
Punctează de vrei mizeria sau descrie ca un Neron, o vâltoare,
Urmăreşte ca prostul un copil ce duce înghetat un lemn în sanie,
sau fugi ca un foiletonist după inspiraţie pentru intriga fascicolei viitoare.

– Da, dar în mine se prăbuşesc o mie de visuri.
Sunt tot atât de gol şi inutil cum am plecat de-acasă
şi aşa cum sunt m-a cuprins nostalgia boabelor de porumb coapte-n tarabă
şi a mămăligii părinteşti aburinde şi calde de pe masă.
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Dumitrescu, care era șoferul de la
editură2, și, într-adevăr, varianta ca -
re nu este acreditată, dar cam re cu -
noscută, este că, ducându-se spre
Mo goșoaia, unde lucra, lucra de
foar te mulți ani, era un pic tur men -
tat – în sensul filozofic al cuvântului.
A fost primit acolo de o ceată de
che flii, care i-au augmentat starea în
care era și, într-adevăr, în timpul
nopții el a murit. El a fost o pronie,
cum spunea cronicarul, pentru lite -
rele noastre.

Aș vrea să mai adaug ceva la ca -
ta grafie, la înșiruirea de titluri...

Sigur, dar peste 7 minute, cât
va interveni un buletin de știri
Radio Contact, vreau să îi ținem
în suspans pe ascultătorii noștri!

*
Ne-am întors cu o nouă între -

ba re: romanul ”Moromeții” are
tentă autobiografică?

Aș vrea să fac o legătură cu ulti ma
informație [a buletinului de știri],
aceea cu schimbul valutar, și să spun
că valuta operelor lui Marin Preda
este în continuă creștere. Atât doar
că, de 15 ani încoace, din februarie
1980, doar două sau trei au fost
reeditările din opera sa, și anume o
ediție realizată de Ion Cristoiu ce
con ține variantele originale ale po -
vestirilor din volumul Întâlnirea din
Pământuri, apărute în ziarul Timpul,
și o ediție despre care s-a discutat

foarte mult, și anume la romanul
Delirul, realizată tot de Cristoiu3, ce a
stârnit multe controverse, din care a
fost scos fragmentul – singura con -
cesie pe care a făcut-o Preda, cel cu
„Oltenia sa natală”, știți dvs. cam
des pre cine ar fi vorba – și a fost in -
tro dus un alt fragment, care fusese
scos din prima ediție, de la data apa -
riției romanului, și anume o discuție
dintre Stalin și soția sa; această ediție
a fost socotită și ea cenzurată.

Dar să ne întoarcem la întreba -
rea inițială, fundalul biografic al ro -
manului Moromeții; este foarte in te -
resant, pentru că l-a impus în lite ra -
tura noastră – exact cum s-a întâm -
plat cu Arghezi, dar la o altă vârstă –
l-a impus la numai 33 de ani ca un
clasic în viață. Această situație are și
perdantul ei dezavantaj, și anume că
te închide într-o cutie a istoriei lite -
rare din care nu mai poți să ieși.
Într-adevăr, Tudor Călărașu este de
neabătut prototipul acestui perso -
naj, unul dintre frumoșii literaturii
noastre, Ilie Moromete. Dar, pe de
altă parte, romanul a apărut și influ -
ențat de mentorul său, Rebreanu,
dar influențat à rebours, pentru că
pe el l-au frapat două figuri: țăranul
instinctual, cum ar fi spus G. Căli -
nes cu despre Ion, și tipul de tragedie
cumplită, care este chipul Anei.

Preda realizează în Ilie Moro -
mete un țăran inteligent, cu simțul
re lativității, cu plăcerea voroavei in -

te ligente; pe de altă parte, față de
Ana, acest personaj, repet, aureolat
tragic, Preda creează, contrapu nân -
du-l, tipul Polinei, care este o femeie
voluntară, o tânără care își impune
iubirea ei, amenințând cu incendie -
rea gospodăriei tatălui, o femeie-
bărbat, cum avem atâtea în literat u -
ra noastră, cum știți și dvs.

Opera lui are două mari segmen -
te, și anume cel de inspirație rurală,
care merge până în 1967-1968, în
Intrusul, de exemplu, și celălalt, de
inspirație citadină, intelectualistă, și
în care se străvăd preocupările unui
moralist modern, care chestionează
istoria și spiritualitatea contempo ra -
nă despre trăsăturile pe care le are.
De lirul, nu uitați acest titlu extraor di -
nar, istoria e încă dominată de delir.

De ce există totuși apariții
atât de limitate ale literaturii va -
loroase, de tipul Eliade, Cioran –
sau Preda, în comparație cu lite -
ratura de mâna a doua, a treia,
pen tru a da exemplul Sandei
Brown? E adevărat, trăim într-o
societate de consum și fiecare
tre buie să își vândă marfa, dar nu
trebuie pus accentul și pe va loa -
re, din când în când?

Haideți să vorbim astăzi, pe acest
fundal minunat [„Primăvara” din
„Ano timpurile” lui Vivaldi], de ceea
ce Preda numea „lumea mea scăl da -
tă în lumina eternă a zilei de vară”.
Și curios este – „Ce bizar, ce curios!”,
vorba lui Ionesco – Marin Preda a
fost director de editură – și Cartea
Românească încă, din motive ocul -
te, cum se spune astăzi, îl lasă în cri -
tică pe Marin Preda, în loc să îl adu -
că printre minunatele apariții de ti -
pul Sanda Brown și „tentacularele ei
mreje”, care și-a făcut castele deloc
în Spania!

Pe de altă parte, în cei 15 ani care
au trecut din 1980, au apărut câteva
ediții din Cel mai iubit dintre pă -
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mânteni, dintre care una, de la noi
de-acasă – și anume din Basarabia.
Îmi aduce aminte de o vorbă mi nu -
na tă a lui Nichita Stănescu, acasă la
noi sau neacasă; coborând odată pe
peronul din Chișinău, Nichita a
spus: „Nu credeam că se face atât de
mult de acasă până acasă!”. Nichita
a fost un mare prieten și l-a avut ca
mare prieten pe Marin Preda.

În primul rând ar fi necesară, ar fi
absolut necesară o ediție critică din
opera lui M.P., care să aducă toate
variantele, cu toate corecturile, cu
toa te amputările pe care cenzura
vremii le-a impus chiar lui M.P. O
ediție critică și una „la purtător” –
pen tru că foarte multă lume nu cu -
noaș te din Marin Preda decât pri -
mul volum din Moromeții și Cel mai
iubit dintre pământeni.

Dacă îmi permiteți să fac o pa -
ran   teză, critica literară este unani -
mă în a afirma răspicat marile reali -
zări, capodoperele lui – și ele ar fi,
aten ție, vă rog! și nu aș vrea să de -
ran jez pe nimeni, Moromeții I și Via -
ța ca o pradă, care este un roman în
roman, un metaroman – romanul
unui romancier, al devenirii sale
scri itoricești. Cel mai iubit dintre pă -
mânteni este o carte foarte fru moa -
să, dar a câștigat enorm și pen tru
faptul că a apărut în 1980, adică
exact în „savantul deceniu”, cum s-a
spus după aceea, nu „obsedantul
de ceniu”, adică anii 1950-1960, „sa -
van tul deceniu”, știți foarte bine ce
s-a întâmplat între 1980-1989, a apă -
rut când multă lume era înclinată,
pentru că atunci istoria, sociologia

erau foarte sub obroc, să citească
literatura, și să citească literatura
bu nă, care scria esopic, care scria
între rânduri sau, cum se spune, în
bob de orez: una pe față, una pe dos.

Citeam într-un articol, avem
toate datele dintr-o perioadă, dintr-
un trecut proxim, în care nici Preda
nu era atât de puternic să scrie decât
cu aluzii fine la ceea ce se întâmpla
în timpul respectiv, cenzura fiind
atât de cumplită sau, oricum,
obrocul atât de întunecat.

Noi citeam în anii ’70-’80 despre
ce se întâmpla în anii ’50 și ceva -
’60, adică ai minunatelor realizări,
care se numeau Canal, care se nu -
meau colectivizare, care se numeau
știți și Dvs. cum. Deci noi avem
absolut nevoie de două ediții Preda:
una critică, de opere complete, și a
doua, o ediție „la purtător”, pentru
că sunt foarte puțin cunoscute scri -
eri ca Marele singuratic, Intrusul,
cea pe care v-am numit-o acum câ -
te va minute, dar și Im po si bila în -
toar cere, în care sunt eseuri de
neuitat, în care M.P. stigmatizează
sau numește sindromuri, patologii
ale vremii lui; câteva titluri: despre
„Neobosita inventivitate a tipului
infect”, despre „Spiritul primar și
agresiv” – auziți titlu! Au devenit
citate care au rămas de atunci ca
pecetluind realități inflamatorii.

O întrebare de la ascultătorii
noștri, de la Mihaela: în condi -
țiile actuale, cum credeți că ar fi
scris Marin Preda ”Delirul”? Con -
dițiile cred că le cu noaș teți cu
toții, iar dacă nu le cunoașteți,

des  chi deți televizorul pe progra -
mul 1 al Televiziunii Ro mâ ne,
este ora 20.12 și este o excepțio -
na lă emi siune4, care vă va învăța
și vă va arăta ce se întâmplă în
ziua de astăzi, dar numai dintr-un
punct de vedere – și nu neapă rat
aceas ta este realitatea. Dar ar
trebui să mă opresc aici cu comen -
ta riile și să repet întreba rea: în
con dițiile actuale, cum credeți că
ar fi scris M.P. „Delirul”?

Mie personal mi-a plăcut co -
mentariul la întrebare, vă rog să mă
credeți că, dacă o să deschideți și o
să vă uitați la programul televiziunii
române, veți vedea acolo un delir
molcom. Ca să vă răspund la între -
bare, nu știu cum ar trebui să fie,
pentru că fiecare epocă are ur gen -
țele ei, imperativele ei, și M.P. este
un scriitor al con tem poraneității,
văzu te de un ochi lucid și neiertător.
Opera lui are o parte țărănească,
este un titlu, pe care vi-l dedic, ce
redă un efort foarte tânăr, foarte viu,
dar e violent: este vorba de o piesă
de pe primul mare album al lui Pink
Floyd, intitulată, horribile dictu,
„Money”!

Măi dragă domnule prim-
ministru5, dacă as cul tați în acest
moment Radio Contact, îmi per -
mit să vă dedic această piesă –
poa te, vorba domnului pro fesor,
se va revărsa ceva-ceva, ce alt -
ceva? decât: „Money!” Și totuși,
pentru că tot avem alegeri anul
viitor, să ascultăm acum „Ploaia
care va veni”.

1. O variantă imaginată a acestui volum a fost alcătuită de Claudiu Komartin, cu titlul Sârmă ghimpată. Când focurile se vor stinge printre ruine. Poeți
ai generației războiului, la Editura Cartier, Chișinău, 2019;  Preda nu este reținut aici. 

2. Savu Dumitrescu a relatat experiața sa alături de scriitor într-o plachetă, Zece ani alături de Marin Preda (Editura Cartea Românească,
București, 1985, 200 p.), reeditată cu titlul Marin Preda între viață și moarte (Casa Editorială Odeon, București, 1992, 156 p.).

3. Este vorba despre Scrieri de tinerețe, Editura Minerva, București, XLV + 266p. și de Delirul, ediție necenzurată, Editura Expres, București, 1991,
442 p.

4. Trimitere la emisiunea principală de știri a Televiziunii Române, cunoscută pentru obediența față de partidul aflat la putere, într-o epocă în
care posturile TV naționale puteau fi numărate pe degetele de la o mână.

5. Nicolae Văcăroiu (1992-1996), supranumit de o parte a presei „Vodcăroiu”; apelativul „măi dragă” trimite la un tic verbal al președintelui
epocii, Ion Iliescu (1990-1996; 2000-2004), care își pierdea uneori stăpânirea de sine în fața presei, emițând apelative de tipul „măi”, „măi dragă”
– sau chiar „măi animalule”, consemnate de istorie – dar și de artiști protestatari.

NotE
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La Flamura Prahovei, cotidianul de partid din re giu nea
Ploiești, cu o excelentă pagină literară ce apărea o dată pe
săptămână, cronica literară a fost ținută, cu in termitențe,
de mai mulți critici, care au comentat lite ratura timpului
– inclusiv volumele lui Preda.

Astfel, Miron Dragu (pe numele său Miron Bergmann,
emigrat la începutul anilor 1960 la Paris) vorbește des pre
„eroul lui Marin Preda, un tip de o rară forță artis tică” (cu
referire la Desfășurarea și Ferestre întunecate – 12 iulie
1959),  dar și la Risipitorii („în problemele conștiinței
omului nou [...] rezidă caracterul pasionant al cărții”;
„dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii [...],
o temă foarte actuală și plină de răs pun dere” – 18
noiembrie 1962).

Mihai Gafița, viitorul colaborator de încredere al lui
Preda de la Editura Cartea Românească (1970-1977), vechi
redactor al romanelor lui Preda, mare prieten, scrie
constant despre autorul Moromeților. La 22 oc tom brie
1967, semnează un profil „Marin Preda”, un de îl ca rac -
terizează pe Ilie Moro me te: „Ar fi alături de adevăr
afirmația că Ilie Moromete nu-și înțelege timpul; mai
curând este exactă teza că el caută să i se sustragă [...]
parvenitismului politic, oportunismului gălăgios, drapat
în revoluționarism de paradă, citadinizării în suprafață el
le opune apărarea tăcută [...] a unui tip de viață și de
civilizație [...] care [...] în conștiința lui rămăseseră tri um -
fătoare pentru că [...] îl salvaseră cândva de la nau fragiu
moral”. Mai mult, având acces la masa de creație a
prozatorului, se anunță în Flamura Prahovei un nou ro -
man citadin (viitorul Intrusul), și titlurile sale provi zorii,
„notate cu egală rezervă de autor: Omul desfigurat și
Lumina care scade”, fiind comentat astfel: „Călin Suru -
păceanu străbate un drum coborâtor, în timp ce alții în
preajma lui urcă [...] victima unui act propriu, spontan, de
generozitate – încercarea de a salva un om de la moarte
sigură [...] Piesa Martin Bormann, a cărei premieră e și ea
anunțată tot pentru toamna aceasta, e și ea grăitoare
pentru valențele noi ale scriitorului în explorarea unor
valențe inedite”.

În anul următor, Gafița îi ia apărarea prozatorului în
campaniile declanșate de criticii de partid împotriva
Moromeților II și a piesei Martin Bormann, când Dinu
Săraru, de pildă, număra biletele vândute și cele nevân -
dute de la piesa de teatru (17 martie 1968).

La Ploiești, Preda ajunge, pentru prima oară, la sfâr șitul
lui octombrie 1968, invitat de Eugen Simion, ca r e ac -
ceptase să conducă un cenaclu literar aici, la Palatul
Culturii – cenaclul „I.L. Caragiale”; Preda, autorul Mo ro -

meților, prozatorul cel mai discutat al momentului –
încercase de curând și trecerea spre teatru. Prin oraș,
trecuse de multe ori – dar fără să se oprească, mereu în
drum spre Sinaia, locul său preferat pentru scris.
Administrativ, e vicepre șe dinte al Uniunii Scriitorilor
(unul din cei cinci ai epocii) și redactor-șef-adjunct al Vieții
ro mâ nești – vine așadar la Ploiești în că utarea unor talente.
Vor bește la șe dința de deschi dere a ce na clului; fără
îndoială, nicio dată nu strică pu țin senti men talism: știa că
pe aici (în intervalul 1948-1952) a tre cut Aurora Cornu,
prima soție, din momentul în care scria Moro meții I – se
cunoscuseră prin 1954.

Și ajunge într-un cerc de poeți, care se exersaseră în
special în versuri de circums tanță, dedicate partidului.
Chiar dacă va veni în oraș și a doua oară, peste numai o
săptămână – ocazie cu care i se ia un scurt interviu, pe care
îl republicăm acum, după 54 de ani – Marin Preda nu mai
este interesat de alte vizite. Urmau ale geri pen tru Uniunea
Scriitorilor, peste doar două săp tă mâni, iar prozatorul a
participat, în calitate de vicepreședinte al Uniu nii, la
redactarea unui raport al breslei scriito ricești – la care și
face referire în cursul dialogului.

***

Aceste mărturisiri dintr-o pe rioadă specială a scrii torului
nu au fost incluse până acum în vreo mono grafie sau volum
Preda (fie el și postum, precum cule gerea de articole Creație
și morală din 1989), iar repu blic area lor indică o foaie de
temperatură exactă a scrii torului. (Dan Gulea)
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Marin Preda la Ploiești:
„cel mai grav lucru este atunci 

când îți iei visurile drept realitate”

Raportul intitulat „Probleme actuale ale literaturii
române” (în România literară, nr. 2, 1968, p. 6-10) ana li -
zează perioada scursă de la ultimul congres al scrii torilor,
cel din 1965, constatând că „acești trei ani au dat cel mai
mare număr de creații din ultimul pătrar de secol”, fun da -
mental fiind „raportul dintre creator și colec ti vi tatea care
l-a născut și format”, în termeni de respon sabilitate față de
societate. Constatându-se efer ves cența poeziei, este
considerată semnificativă „dez voltarea romanului” și
„apa riția unor scrieri de primă însemnătate în marea linie
a realismului nostru”; în pri vința criticii (cu trimitere di -
rec tă la opoziția Maiorescu vs. Gherea), „tendințele de cul -
tivare unila te rală a uneia sau alteia din experiențele îna -
in tașilor se dovedesc in fruc tuoase, sensul activității critice
actuale fiind asi milarea creatoare a tuturor contribuțiilor
valoroase din trecut într-o sinteză proprie.” Raportul se
pronunță atât îm potriva „sociologismului vulgar”, cât și a
„eclec tis mului estetic”, ac centuând importanța actu lui
critic și a cronicii literare, de discernere a valorilor. 



ÎN PREAjMA ADUNĂRII gENERALE A SCRIITORILOR: 

CINCI MINUTE CU SCRIITORUL
MARIN PREDA

în Flamura Prahovei, sâmbătă 2 noiembrie 1968,
p. 2, convorbire consemnată de Ion Cucu

Scriitorul M.P. preferă, după cum ne-a măr tu -
risit, să scrie decât să vorbească. Dacă vorbește,
nu mai poate scrie. Îl rugăm să ne explice
paradoxul.

Să nu credeți că scriitorul nu știe să vorbească.
Dar nu poate fi un bun orator. Natura acestui lucru
bizar rezidă în faptul că dacă un scriitor ține un
discurs în afară, nu mai poate ține un discurs
interior. Literatura este un discurs interior pe care
scriitorul știe să-l așeze în tăcere pe hârtie și să-l aducă la
cunoștința publicului.

Nu vă cerem un discurs. Vrem un scurt interviu
pentru ziar.

Bine, dar interviurile se acordă atunci când ai ceva de spus.
Remarc pentru a doua oară prezența dvs. la

ședințele cenaclului ploieștean. Aveți o afinitate
deosebită pentru acest cenaclu?

Am afinitate deosebită pentru orice cenaclu. Eu
păstrez o amintire plăcută despre cenaclul la care am de -
butat. E vorba de cenaclul condus de Eugen Lo vi nes cu,
unde am găsit întotdeauna o atmosferă propice pentru
orice debutant.

Am spus-o și la ședința de deschidere a cenaclului
ploieștean și o repet, Eugen Lovinescu nu ținea discur suri
în cenaclul său. El stătea pe un scaun și asculta tot ce se
citea. În momentul când sesiza ceva, exclama: ”Ei, are
talent!”. Pentru cel care citea, această exclamație ră   mânea
neuitată pentru tot restul vieții lui. Pentru mine, cenaclul
a rămas deci nu numai locul unde se întreține o atmosferă
favorabilă literaturii, ci și acela al creșterii talentelor. Cu
condiția ca talentul să existe.

Fiindcă sunteți pentru a doua oară în mijlocul
cenacliștilor ploieșteni, ce părere aveți despre ei,
despre preocupările lor literare?

Sincer să fiu, n-am reușit să-i cunosc pe toți, să-i
identific. Sînt mulți entuziaști. Entuziasmul însă nu e
totul. Cel mai grav lucru este atunci când îți iei visurile
drept realitate. Pentru a nu fi confuz, adaug că talen tului
trebuie să i se asocieze munca. O muncă perma nen tă și
exigentă. „Dacă eu nu simt o mare poftă să scriu un poem,

spunea
Baudelaire, atunci oricâte idei am în cap tot nu iese
nimic.” Subiectul e foarte vast, se poate discuta mult
despre acest concept și despre rolul educativ al artei, dar
niciodată nu trebuie să te așezi la masă cu ideea că trebuie
să realizezi artă educativă.

Am vrea să cunoaștem și preocupările dvs. Mai
concret: după ”Intrusul”, ce urmează? 

Asta nu știu. În ultimii doi ani am scris două cărți:
Moromeții vol. II și Intrusul. Când m-am apucat să le scriu,
nu m-am gândit cum o să le cheme. M-am apu cat să
aștern pe hârtie un dialog interior. A urmat altul. Acum
urmează altul.

Observ o înclinație spre sociologie în romanele
dvs. E o vocație sau un răspuns concret la che ma rea
de a se trata mai pe larg și în literatură proble mele
sociologiei?

Nu e nici una, nici alta. Mie îmi place, mă pasio nează
istoria. Dar nu descriu evenimentele istorice, ci influența
momentelor mari ale istoriei asupra conști in ței
oamenilor. Schimbările profunde petrecute în viața patriei
noastre au adus transformări și în conștiința oamenilor.
Care sînt aceste transformări, încerc să aflu.

Ne aflăm acum în preajma unui eveniment im -
portant: Adunarea generală a scriitorilor. Ce in -
fluență va avea această adunare asupra dezvoltă rii
literaturii din țara noastră?

Presa a publicat tezele elaborate de Biroul Uniunii
Scriitorilor care vor constitui o bază de discuție. Important
este că nu ne vom opri la un bilanț, ci vom căuta să găsim
împreună căile pentru noi progrese în domeniul
literaturii.
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„Nu e nicio îndoială că oricare i-ar fi condiția și oricare situația cuvântului, scriitorul nu
trebuie să părăsească omul, chiar dacă omul, sătul de propriile sale fapte, n-ar dori să i
se pună în față o oglindă și să-și vadă în ea chipul. Nu totdeauna e plăcut să te vezi așa
cum ești. Dar nu poți urca niciun fel de culmi morale și ale conștiinței dacă nu știi cum
arăți.” („Scriitorul și cuvântul”, intervenție la conferința Uniunii Scriitorilor, în RomâNIA
LItERARă, an I, nr. 7, 21 noiembrie 1968, p. 7) 
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Exasperarea creatoare,
corespondența Geo
Bogza – Sașa Pană,
ediție de Cosmin Pană,
postfață de Vladimir
Pană, Editura Pandora
M, Colecția Anansi. Ego,
București, 2022, 542 p.
Colecția Anansi este
coordonată de Bogdan-
Alexandru Stănescu. 

Cu apariția acestui volum de
corespondență, din care revista
ATITUDINI publică în avan pre -
mieră câteva pagini, opera lui
Geo Bogza cunoaște o adevărată
recalibrare, autorul înscriindu-se
ca unul dintre cei mai autentici
epistolieri din literatura noastră,
gen care îi număra, până acum,
pe Eminescu, pe Maiorescu sau
pe Cioran.

Se adaugă în acest context vo -
lu mul de scrisori adresate Mag -
da  lenei Binder (pseudonim lite -
rar: Madda Holda, 1911-2012),
sora lui Sașa Pană, publicat sub
în grijirea familiei Pană la Editura
Tracus Arte (2017, 232 p.), dar și
alte scrisori, precum cele din teza
de doctorat a lui Nicolae Tzone
(susținută în 2011, dar încă nepu -
bli cată) – sau bogatul fond fami -
lial, cu scrisori către frații săi: pro -
 zatorul Radu Tudoran (Nicolae
Bogza, pe numele său real), filo -
zoful Alexandru Bogza și scriito -
rul Ovidiu Bogza, fond ce urmea -
ză să fie editat prin îngrijirea cer -

ce tătoarei Raluca Georgiana Badea
– din care revista ATITUDINI va
publica o avanpremieră în nr.
următor, septembrie 2022.

Scrisorile lui Geo Bogza (în
acest volum, din intervalul 1928-
1933, plus câteva telegrame și

felicitări din anii 1960) depășesc
orice formalism al genului și al
așteptărilor, sunt veritabile scri -
sori-jurnal, o scriitură cu un des -
tinatar precis, ce se dezvoltă de-a
lungul mai multor luni de zile,
fluxul gândurilor și al situațiilor

Geo Bogza – nașterea
unei conștiințe artistice
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fiind întrerupt doar de notarea
datei exacte – adesea și cu ora
pre cisă a unui eveniment sau
altul.  Un eu care se exaltă, (se)
exas perează, protestează, suferă,
se joacă. Pentru a evalua am pli -
tu dinea lui Bogza – în fond, o
pre mieră, pentru că volumul de
scrisori adresate Magdalenei
Binder nu „cultiva” scrisoarea-
jur nal – am selectat o scrisoare
integrală, datată 17 noiembrie
1930 și un fragment dintr-o ase -
me nea scrisoare-confesiune (în
sensul rousseauist), datat decem -
brie 1930, text ce are în ansam -
blul său dimensiuni impună toa -
re: 246 de pagini manuscris sau
peste 100 de carte, din intervalul
1 decembrie 1930- 7 ianuarie 1931.

Bogza este un excentric, în
sens literal: participă la mișcarea
de avangardă bucureșteană, frec -
ven tează mediile artistice de aici,
dar locuiește la Buștenari, în
nordul județului Prahova; el doar
descinde uneori în București – cu
vizitele obligatorii la lăptăria lui
Enache (sau „Secolul”, ținută de
tatăl poetului St. Roll), la re dac ția
revistei Unu (care se confunda cu
domiciliul lui Sașa Pană),
deambulări cu prietenii – trecând
obligatoriu prin Ploiești, pe care
îl surprinde fugitiv, dar pertinent
(„îţi scriu dintr-un fel de zgârie
nori locali o casă cu cinci etaje
din care văd tot orașul în această
dimineaţă acoperită cu un cer
noros.” (17 septembrie 1930).

Transformarea unei conștiințe
artistice, maturizarea ei – cel mai
impresionant spectacol al acestui
volum, descrisă prin mai multe
constante: crize existențiale
(îndrăgostirea de Magdalena,
gândul sinuciderii, inclusiv cu
redactarea unui testament –
unde se impune paralela cu

Cioran din perioada acestuia de
„exasperare creatoare”), anumite
concepții despre lume (farse,
exaltări – ceea ce s-ar putea numi
trăirea momentului, simpla bu -
cu rie a unei ninsori, a unui drum,
a unei fraze). În background, tre -
buie menționate bogatele date de
istorie literară, pentru că,  pe de o
parte, volumul cuprinde și texte
ale unor alți expeditori: bilete și
semne de simpatie de la Victor
Brauner, Dan Faur, Perahim; re -
latări despre întâlniri cu Liviu
Re breanu („El n-acceptă prin ci -
pial modernismul, totuși îl inte -
re sează, n-are barbă. Mi-a luat cu
de-a sila o colecție din Urmuz” –
5 aprilie 1931) – iar pe de altă par -
te există elemente din „bucă tă -
ria” revistei Unu, ecoul ei în presa
literară și în rândul apropiaților,
concepții și atitudini ale lui M.H.
Maxy, Ilarie Voronca, St. Roll, de
la grupul revistei Alge (Sesto
Pals, Jules Perahim, Gherasim
Luca), relatări despre procesul
pen tru pornografie în care a fost
acuzat Geo Bogza.

Sigur, avem jurnalul creației
unor texte de artă poetică funda -
men tale pentru avangarda româ -
nească, de felul Exasperării crea -
toare și al Reabilitării visului, cu
note și verificări, întrebări și
rescrieri de-a lungul mai multor
luni – chiar ani; diferite rapoarte
despre Poemul petrolifer, un text
care arată aderența lui Bogza la
ideile de stânga, o aderență non -
for mală, pentru că îi cere, la un
mo ment, dat socoteală lui Sașa
Pană: „Văd în ultimul număr al
lui Unu accente și tendințe so ci -
ale de stânga. Nu sunt de aceeași
părere.” (25 martie 1932).

Dar mai ales îl avem pe Bogza,
în devenire. (Dan Gulea)

1.
Domnului SAȘA PANĂ 
Directorul revistei UNU 
General Angelescu no. 163 
București 2 

Dragă Sașa 

Scrierea, cizelarea și transcri -
erea acestor manuscrise, operaţii
făcute toate într-un timp relativ
scurt au dus la sleirea forţelor
mele scribistice și de aceia nu știu
dacă în scrisoarea asta am să-ţi
pot spune măcar esenţialul și mai
apoi strictul necesar. 

Esenţialul este acesta: Eu te
iubesc. Dacă ai suspectat fuga
mea din București sper că n-ai s-o
mai faci și după ce îţi voi da
următoarele lămuriri cari sunt
adevărul: eu n-am fugit pentru a-
mi manifesta astfel o atitudine de
supărare pe tine. Ci tocmai din
contră. După toate acele chestii
idioate din tipografie cari duse -
seră la supărarea ta și intrarea în
acea torturantă tăcere — despre
care am să scriu un roman SUB
ZODIA EXASPERĂRII conţinând
tot sbuciumul acestei ultime
șederi a mele la București — un
sentiment de cinste faţă de mine
însumi m-a oprit să-ţi mai răpesc
jumătate din patul tău. 

Și în clipa când am plecat nu
eram câtuși de puţin supărat pe
tine și te iubeam mai mult ca
oricând. 

Totul decurgea din ciocnirea
indivizilor noștri fizici fiecare cu
metehnele lor ducând la mize ra -
bile iritări cari mă nedumereau și
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mă chinuiau. 
Dar nu, n-am să-ţi spun acum

nimic din tot ce a fost atunci. Da -
că nu mă auzeai urlând, cred că îţi
reamintești întoarcerile noas tre
noaptea când izbucneam de lângă
tine svârlindu-mă în ziduri. 

Și acum după două săptămâni
dela toate acelea, iată-mă aici un -
de distanţa dintre noi e cel mai
bun prilej ca să te iubesc fără
retractări. 

Îmi este indiferent că la o scri -
soare trimisă acum câtva (aici
observ cu surpriză că am scris pe
pagina asta în loc de pe asta obiș -
nuit ca la transcrierea manuscri -
se lor) așadar îmi este indiferent
că la o scrisoare trimisă acuma
câtva timp nu mi-ai răspuns poate
într-adins ca eu să văd că ești su -
părat pe mine (ah! lua-te-ar dracu). 

Și eu să-ţi scriu cu umilinţă și
cu un glas înduioșat fiindcă pre -
simt că o sinucidere a mea este pe
undeva pe aici, aproape și că tot
ce se petrece acum e pentru ulti -
ma oară că astea sunt ultimile
tre săriri de viaţă. 

Ceva ca un arc a plesnit în
mine. Din somnorosul care mă
știi te anunţ că până la două
noap tea nu mă culc și la șase d i -
mineaţa sunt sculat după un
somn de vise sinistre și de deliruri,
mă privesc în oglindă: ochii mi-au
devenit ciudat de strălucitori,
simt bine cum ard clipă de clipă ca
un cărbune de arc voltaic și aș
vrea să scriu, să scriu cu furie. 

Deja am umplut multe pagini cu
Sub zodia exasperării — eroi prin -
cipali tu, eu, Magdalena în cadrul
ultimilor mele peizăniri — și aș vrea
să-l termin foarte repede și la fel
conflictul meu cu aventura terestră. 

Fiindcă nu știu dacă sfârșitul
n-ar fi exclus să vie chiar după
expedierea acestei scrisori și de

aceia sunt umil și n-am nici un fel
de mândrie și îţi spun totul cu
sinceritate și tristeţe. 

Asta e a doua scrisoare pe care o
scriu de când m-am întors acasă și
prima a fost tot pentru tine. Aș vrea
să-i mai scriu lui Voronca și poate
că am să o fac mâine. Restul nu mă
mai interesează. E totuși curios
cum din aceste stări de suflet cu
totul rupte de realităţi imeditate se
desprinde o preocu pare constantă
și de amănunt pentru UNU. 

Vreau să nu-și înceteze apa ri -
ţia — toţi banii pe care i-aș avea
în clipa asta n-aș ezita să ţi-i tri -
met pentru unu ca o autentificare
a celor spuse — din tot ce se pe -
tre ce pe pământ singură existenţa
ei mă interesează am lucrat pen -
tru ea cu pasiune alăturatele ma -
nuscrise în care mă recunosc așa
cum mă recunoșteam în „elogiul

Bordelului“ și încă alte câteva din
Urmuz [revista editată de Bogza]. 

Nu știu nimic — și nici nu
vreau să știu — din cele ce au
hotărât ceilalţi cu privire la UNU.
Dar unu ești tu și unu trebuie să
apară să nu-și înceteze cu nici o
lună existenţa. De dragostea și
devotamentul meu pentru revistă
te vor convinge oare trimeterea
acestor manuscrise? pe care le-am
scris nu pentru a-mi pune sem -
nătura în josul lor, ci pentru unu. 

Dar scrisoarea aceasta e moto -
to  lită, e idioată. Alta e substanţa
gân  durilor mele din clipa asta dar
trecerea prin cerneală le bălă cește.
În dosul lor te rog să mă vezi pe
mine acela rar, nefalșificat de nimic. 

De aceia încetez aceste lamen -
tabile chestii și te rog încă o dată să
fii sigur de desăvârșita mea priete -
nie pentru tine și pentru unu, pen -

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI, CONSILIUL LOCAL ȘI CASA DE CULTURĂ I.L. CARAGIALE PLOIEȘTI Atitudini 10



nR. 16 (185) - AuguSt 2022
avanpremieră editorială

tru care aș face orice efort orice sa -
cri ficiu numai să nu-și înceteze
apa  riţia. Ar fi păcat, groasnic de pă -
cat. Mi-a fost tea mă mult în ultimul
timp ca obo seala lui Roll, zăpăcelile
mele să nu te plictisească într-o zi și
să renunţi. Nu dragă Sașa, nu tre -
bu ie să renunţi. În ce mă privește pe
mine, repet: sunt cu totul al tău, al
lui unu. 

Poate dl Maxy ţi-a sugerat că
no. pe Decembrie să nu-l mai
scoţi și să apară de-a dreptul în
ianua rie, transformat. 

Eu cred că nu e bine să pierzi o
lună contactul cu chioșcurile și cu
tineretul publicului pe care revista
ta și l-a format și pe care nici un
altul n-ar mai fi în stare să-l câș -
tige pentru o nouă revistă. 

Fă numărul pe decembrie —
cât îmi pare de rău că nu-l pot
plăti eu în întregime — iată ai aici
material suficient, tot e pentru no.
ăsta, pentru cel de pe ianuarie
pregătesc deja un eseu: EXAS PE -
RAREA CREIATOARE și altele, cu
ce mai ai tu cu ce mai dă Voronca
încheagă numărul și-l tipărește,
în existenţa lui ca și într-un zid nu
trebuie făcută nici o gaură fiindcă
pe urmă ar veni și altele. Fă nu -
mărul. Nu e nevoie de colabo ra tori
mulţi pentru ca să fie intere sant.
Dacă nu-ţi ajunge mate rialul dă-mi
o telegramă. Dar cred că îţi va a -
junge. La ”Vestiar” în afa ră de ches -
 tiile trimese de mine acum bagă-l
dacă e nevoie și pe Petre Popescu
Poetul și un sfert de coloană poţi
face cu lista cărţilor apărute în edi -
tura unu în anul acesta.

Iartă-mă. Astea nu sunt sfaturi
pentru tine ci preocupările mele
pe care ţi le transmit. 

Și încă o dată îţi spun: trăim
momente istorice. De ce să ne ba -

tem joc de ele lăsându-le să treacă
incolore. Trebuie să activăm. Să
răscolim în carnea noastră ca
într-o ţărână și să scoatem fruc -
tele pasiunii. 

Eu asta m-a făcut mereu ca și
acum când te fac praf strân gându-te
în cutele inimei. Și te sărut

Geo 
17.XI.1930 Buștenari 
Ai să-mi răspunzi la
scrisoarea asta, nu?

2.
[…]
Luni 22 decembrie [1930]
[…] 

TU, tu ești mormântul sufle -
tului agitației acesteia de dinăun -
trul meu, tot ce e spirit, tot ce e
ne  li niște în mine tinde înspre tine.
Înțelegi, înțelegi bine tot ce îți
spun? 

Dar nu știu ar trebui să vor -
besc despre Magdalena, dar nu
miar trebui pentru asta curaj sau
elan ci o putință de a birui timpul,
trecerea lui, când, când, și pe câtă
hârtie cu câte forțări fizice ți-aș
putea înșira tot capitolul acesta

Magdalena de la zece Mai și încă
de mai înainte de când încă nici
nu știam de existența ei și totuși
ți-aș putea povesti niște presimțiri
niște coincidențe cari te-ar face să
crezi în fatalitate, în destin. 

Mi-e capul atât de în flăcări am
pierdut demult orice proporție rea -
lă a lucrurilor dar mă agită teama
de a nu spune banalități de a nu fi
lamentabil în această furioasă des -
con siderare pe care o fac orică rei
valori și a celor ale stilului ale gân -
direi înainte de a scrie și desigur că
e o adevărată porcărie pagina a -
cea s ta și ce le lalte asupra cărora nu
pot să fac nici un control (nu re -
citesc nimic, nimic, măcar un rând
din ce am scris mai înainte) și de
aceia mi-e frică să nu mă repet sau
să nu spun și să nu-mi scape toc -
mai ceiace aș fi avut de spus. 

Când am ajuns aici sunt ză -
păcit, mă opresc după două ore de
scris ca după două ore de mers
printr-o pădure, ce ți-am scris?
Sunt ca la o răspântie în clipa asta
dezorientat, groaznic de dez o rien -
 tat. Dacă m-ai vedea cum arăt în -
totdeauna când îți scriu, ca un ne -
bun, fără întrerupere, ca într-un
vis, că un somnambul, ar putea să
se aprindă ceva nu știu nimic, nu
știu nimic de tot ce se întâmplă în
jurul meu, doar uneori am im -
presia unei căderi, că mă cufund
într-o prăpastie, atunci mă opresc o
clipă speriat și pe urmă încep să
scriu din nou mai repede mai re -
pede strângând în mână tocul cu
mai multă furie așa cum un naufra -
giat ar strânge bucata de lemn care
îl menține la suprafață și pe care ar
fi scăpat-o o clipă. Dar eu nu mai
știu nimic. Îmi rea mintesc doar că
la început mi-am propus să-ți scriu
despre Magda lena în urma primirei
unei scrisori a ei. 
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Dorin Stănescu: Domnule
Daniel Șandru, sunteți unul din tre
reputații intelectuali publici din
Romania și ne reîntâlnim, iată, în
postura dumneavoastră de Preșe -
dinte executiv al presti gi o  sului
Institut de Investigare a Cri melor
Co munismului și Me mo ria Exilu -
lui Românesc. V-aș ru ga să oferiți
ci titorilor revistei ,,Atitudini”, o
pu blicație aflată sub egida   mu ni -
ci palității, câteva ar gu  mente pri -
vind importanța a ces tui Institut și

să ne enumerați câteva dintre po -
liticile publice pe care organizația
condusă de dum neavoastră le im -
plementează în be neficiul socie tă -
ții civile din Ro mânia?

Daniel Șandru: Institutul, tre -
bu ie precizat, e o structură guver na -
mentală al cărei scop principal este,
așa cum îi spune și titulatura, să in -
vestigheze crimele și abuzurile pe
care regimul comunist, mai exact
re gimul instaurat în perioada 1947-
1989, le-a săvârșit. După cum știți,

dl. Andrei Muraru, fost Președinte
executiv al IICCMER și care este, în
prezent, ambasadorul României în
Statele Unite ale Americii, a fost
ace la care a inițiat demersurile pen -
tru investigarea unor crime comise
de foști torționari și a reușit să aducă
în fața instanțelor de judecată doi
astfel de  foști comandanți de înc hi -
sori în care se aflau deținuți politici
care au fost torturați și care, mulți
dintre ei, și-au pierdut viețile acolo.
Mă refer aici la celebrele cazuri ale
foștilor comandanți de închisori și
tor ționari Vișinescu, respectiv Ficior.
Biologic vorbind, din păcate,  prea
pu  țini dintre acești torționari mai
trăiesc astăzi. Noi încă încercăm să
identificăm astfel de cazuri, dar
sun tem interesați în continuare să
identificăm și alte abuzuri comise, și
mă refer la  proiecte pe care le avem
în lucru, din punctul de vedere al
investigației, pentru a putea  furniza
date și documentare către Minis te -
rul Public, mai exact procurorilor,
ca să putem merge spre instanțe,
pentru ca oamenii care au făcut ast -
fel de abuzuri să fie judecați în ter -
me  nii unui proces corect, așa cum
se cuvine în cadrul  unui stat de
drept și al unei structuri demo cra -
tice sub aspect social și politic. Un
astfel de proiect este „Frontieriștii”,
în contextul căruia avem în vedere
ofi țerii care dădeau ordine ca per -
soa nele care treceau granița, pentru
a scăpa de chinurile regimului co -
mu nist, pentru a evada din acea so -
cietate închisă, să fie împușcate,
efectiv vânate. Al doilea proiect im -

daniel șandrU: „PedaGoGia
memoriei – un exercițiu

Pentru tânăra Generație”
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Profesorul universitar Daniel Șandru (n. 1975) este o persona li -
tate a culturii românești și, în egală mă sură, un reputat politolog,
publicist și autor. A publicat Reinventarea ideologiei (2009),
lucrare premiată de Academia Română,  Ipostaze ale ideologiei în
teoria politică (2014, Premiul revistei Transilvania pentru teorie
politică) și Maladii postco mu niste și a coordonat, în colabo ra re,
volume precum: Mass-media și democrația în România postcomu -
nistă (ed. I, 2011; ed. a II-a, revăzută și adăugită, 2013), Totalita -
ris mul. De la origini la consecin țe (2011),  Di mensiuni social-politi ce
ale operei lui Petre Andrei (2012), Zece exer ciții de „inginerie cons -
tituționa lă” (2013), Cuvintele puterii. Litera tu ră, intelectuali și
ideologie în România comunistă (2015), Repere ale comunicării
intercultura le (2015), Anul Regal. Jurnalul Jubileului de 150 de ani de
la fondarea Casei Regale a României (2016), Cine sun tem și ce ne
ține împreună? Reflecții post-Centenar despre natura demo crației din
România (2019), Lumea Majestății Sale. Jubileul Custodelui Coroanei
Române (2019) și Re vo lu ția din 1989. Învinși și învingă tori (2020). A
fost secretar de stat, co or donator al Departamentului Cen te nar
din cadrul Cancelariei Prim-mi nis trului Guvernului României
(august 2016- februarie 2017), apoi  a coordonat Programul Cen -
tenar al Pri măriei Municipiului Iași în peri oa da 2017-2020. A fost
director ge ne ral interimar al Operei Naționale Române din Iași
(martie 2021-ianua rie 2022) și din martie 2022 este Pre ședinte
executiv al IICCMER. A fost decorat în anul 2016, în calitate de
director al revistei de cultură con tem porană Timpul (în intervalul
2014-2017), de către Președintele Ro mâniei cu Ordinul „Meritul
Cul tural” în grad de Cavaler, categoria „Promovarea culturii”. În
2019 a fost decorat de Majestatea Sa Margareta, Custodele
Coroanei Române, cu Medalia Regală pentru Loialitate și i s-a
conferit, tot în 2019, „Meritul Academic”, cea mai înaltă
distincție a Academiei Române.
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portant vizează ceea ce anume se
întâmpla, în mod abominabil, în
căminele-spital pentru copii, și fa -
cem în acest moment investigații la
Siret, în județul Suceava, și la Păs -
trăveni, în județul Neamț, unde
chiar în luna mai am asistat atunci
când procurorii au inițiat săpături și
au descoperit schelete ale unor vic -
time care au fost supuse abuzurilor
în acest cămin-spital. Avem astfel de
anchete în derulare și sperăm ca ele
să producă rezultate. Sigur că le gis -
lația și procedurile legale, care tre -
buie urmate, determină ca lucrurile
să nu se miște foarte repede, așa
cum ne-am dori, astfel că rezultatele
vin mai târziu. Ca exemplu, situația
de la Păstrăveni a fost investigată de
procurori în mai 2022, deși noi am
depus sezisare încă din  anul 2017,
dar sperăm că lucrurile acestea vor
produce rezultate și, astfel, cei iden -
tificați drept posibil vinovați vor fi
aduși în fața instanțelor, pentru că,
așa cum spuneam, nu Institutul,
decide vinovățiile, ci instanțele au
ul timul cuvânt. Asta ar fi latura sau
direcția cea mai importantă a mi -
siunii și activității noastre. O altă
latură la fel de importantă este cea
de pedagogie a memoriei, și aici
sigur că suntem interesați să des chi -
dem cât mai multe parteneriate,
pentru ca mesajele privind o analiză
critică și onestă a ceea ce s-a întâm -
plat în comunism  să ajungă în în -
trea ga structură socială. 

Institutul, în viziunea noastră,
nu trebuie să aibă niște produse de
nișă, ci trebuie să fie cât mai deschis
către social și, în special, să se adre -
seze și tinerelor generații, în cond i -
țiile în care, după cum arată și un
sondaj de dată recentă, crește acest
val al nostalgiei față de comunism –
și există foarte mulți factori care pot
oferi explicații pentru această exis -
tența acestei situații la nivel trans ge -
nerațional, întrucât vorbim de copii,
de tineri de 20 și ceva de ani, care nu

au cunoscut acest regim, decât prin
ochii părinților lor. Consider, ca
atare, că trebuie să decriptăm meca -
nismele acestea psihologice ale
men talului colectiv, care permit ast -
fel de nostalgii, dar, pe de altă parte,
trebuie să combatem această idea -
lizare nepermisă a regimului tota li -
tar și să avem  mereu în vedere ceea
ce realmente s-a întâmplat în co -
mu  nism. Vorbim, stricto senso, de
un regim totalitar care a comis cri -
me, un regim care a însemnat deo -
potrivă și radicalizare, și fanatizare a
discursului public pe ideea luptei de
clasă, un regim care a încercat să
ega lizeze societatea, făcând-o în
rea  litate să funcționeze după un
prin cipiu, pe care îl regăsim expus,
pe înțelesul tuturor, în „Ferma Ani -
malelor” a lui Orwell – parafrazând,
,,Toți sunt egali, dar unii sunt mai
egali decât alții”. Lucrurile acestea
trebuie spuse și noi o facem, pe de o
parte, prin cărțile pe care le edităm
sub egida Institutului, în parteneriat
cu mai multe edituri de prestigiu
din România, pe de altă parte prin
conferințele și workshop-urile pe
care le organizăm ori la care  parti -

cipăm, în parteneriat, prin experții
Institutului. O altă modalitate este
aceea a unor proiecte educaționale,
pe care le generăm și le oferim către
societate, așa cum sunt bursele
IICCMER, adresate masteranzilor și
doctoranzilor, Școala de vară ,,Des -
coperă Romania Instituțio nală”, pe
care am reluat-o chiar din acest an.
Acum, când vorbim, cei 20 de stu -
denți selecționați se află în vizită la
București și astăzi vor avea o vizită la
Parlamentul României, iar mâine vor
merge să viziteze închisoarea  de la
Jilava, după ce, în prealabil, au vizitat
multe alte instituții și au participat la
o serie de workshop-uri și la o seară
de film documentar. Or ganizăm, de
asemenea, Universi tatea de Vară de
la Râmnicu Sărat, pe care o reluăm
după doi ani, în condițiile în care în
pandemie nu a fost organizată, și
acum se va des fă șura între 21 și 26
august, acolo unde Institutul în -
cearcă de 12 ani – și abia acum sunt
șanse reale – să restau re ze imobilul
în care a funcționat, între 1948 și
1964, una dintre cele mai atroce în -
chisori comuniste, pentru a-l trans -
forma într-un Me mo rial ce va impli -

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI, CONSILIUL LOCAL ȘI CASA DE CULTURĂ I.L. CARAGIALE PLOIEȘTI Atitudini 13



nR. 16 (185) - AuguSt 2022
interviu

ca și un Centru educațional privind
comunismul în România.

..și Vișinescu a fost coman -
dant acolo, iar a cest proiect de
la Râmnicu Sărat se înscrie tot
în acel concept, pe care l-ați
amin tit anterior, de pe dagogie
a memoriei. Ce anu me inten țio -
nea ză IICCMER să realizeze la
Râmnicu Sărat și ca re sunt
punc  tele de sprijin pen tru a -
ceas tă pedagogie a m e mo riei? 

Referitor la pe dagogia memo -
riei, avem un con cept curatorial
definit al Memor ia lului, dar pe care
vrem să îl dez vol tăm. Chiar acum
lucrăm la iden ti ficarea și con -
tactarea unor experți români și
străini, care să formeze un grup de
lucru în această direc ție. Noi
mizăm acolo pe autentici tate,
astfel încât, vizitatorii, mai ales cei
tineri, să reușească –  sperăm noi –
să își imagineze ce se putea în -
tâmpla în această instituție a
torturii din regimul comunist. Ca
atare, se va miza, prin intermediul
unui sistem de sunete, pe inserarea
unor senzații care să redea at mos -
fera terifiantă a dezumanizării din
această închisoare, singura din Ro -
mânia comunistă în care deținuții
erau ținuți în întuneric și în celule
individuale. Acolo și-a pierdut via -
ta, spre exemplu, Ion Mihalache,
acolo Corneliu Coposu și-a petre -
cut cea mai mare parte a lungii sale
detenții politice și mulți, mulți alții,
care au suferit torturi în închisoa rea
aflată sub comanda lui Vișinescu, cel
pe care justiția din perioada postco -
munistă l-a condamnat pentru cri -
mele sale. Așadar, pe de o parte,
vom restaura imobilul în care a
func ționat închisoarea politică în -
tre 1948 și 1964, iar în fața închi so -
rii, la nivel  subteran, vom construi
un centru educațional, care va con -
ține deopotrivă concept muzeal,
educațional și săli de conferințe, săli
pentru un cinematograf în care

vom difuza filme artistice, dar și
fil me documentare despre perioa -
da comunistă și în care așteptăm,
spe răm noi, cât mai mulți vizita -
tori. Avem acești poli ai demer su -
lui pedagogic, care încearcă să
unească peste timp trecutul, pe ca -
re nu trebuie și nu avem voie să-l
uităm, prezentul la care trebuie să
ne raportăm, cu încrederea că vii -
to rul nu va mai permite repetarea
a ceea ce s-a întâmplat în perioada
regimului comunist.

Aveți proiec te de viitor, de co -
la borare cu Ministerul Edu ca ți ei,
vizavi de includerea în progra -
ma școlară a mai multor ore de
istorie, în care să se pună accent
pe a ceas tă pedagogie a memo -
riei, pe care dumneavoastră o
promovați la Institut?

Vă răspund la întrebare, dar
vreau să amintesc, întrucât ne a -
flăm foarte aproape de un moment
emoționant, pe care l-am trăit la
Iași acum două zile – anume co me -
morarea a 81 de ani de la Pogromul
care a avut loc acolo, cel mai mare
masacru la adresa evreilor de pe
teritoriul României – de o între ba -
re care, de fiecare dată când îmi
vine în minte, constituie un bun
prilej de reflecție: cum anu me me -
tastazează răul într-o socie ta te? Și
sigur că, încercând un răs puns, mă
întorc cumva la anii 30-40, pe care
i-am cunoscut prin memorii, prin
cărțile care s-au scris despre acea
perioadă. Cred că un posibil răs -
puns este acela că  există o anume
etapizare, așa cum se în tâmplă în
ca zul cancerului. Mai întâi se
construiește dușmanul, cum ar
spune Umberto Eco, odată acesta
identificat apare separația, în fapt o
„barieră ontologică”, între „noi” -
cei buni și „ei” - cei răi. A ceas tă
separație este indusă în dis cursul
public, apoi în discursul po litic și,
foarte important, în dis cur sul

instituționalizat, pedagogic, prin
școală, astfel încât, pe par cur sul a
câteva decenii, discursul se
radicalizează, odată radicalizat se
creează în societate ceea ce filos o -
ful american Eric Hoffer numea
„adep ții fanatici”, adepți pentru
care crima este perfect justificată,
în trucât „celălalt” este altfel decât
tine, este diferit. Astfel se ajunge,
în cele din urmă, la ceea ce
Hannah Arendt numea „banaliza -
rea răului”, ori senzația mea este
de déjà-vu de cîțiva ani, de  când
văd cum se radicalizează, spre
exem plu, discursul populist de ex -
tre mă dreaptă în tot spațiul euro -
pean și, din păcate, observăm și în
România această tendință. Și acum
să revin și să vă dau răspunsul la
întrebare. Nu vă ascund, am avut o
disc uție cu domnul deputat Ale -
xan dru Muraru, care este și repre -
zentant special al Guvernului Ro -
mâniei pentru politicile memoriei,
cel care s-a zbătut foarte mult
pentru ca Istoria Holocaustului să
devină disciplină obligatorie în
școala românească și lucrul acesta
se va întâmpla începând cu anul
școlar 2022/2023. De aceeea am și
rememorat episodul Pogromului
de la Iași din 1941. Revenind, vă
spun că intenționăm și sperăm să
avem cât mai curând o discuție cu
domnul ministru Sorin Câmpeanu,
încât și istoria regimului comunist
din România să primească un
astfel de statut, măcar la nivel li -
ceal. Cred că acesta este un obiec -
tiv foarte important pentru Inst i -
tut, după cum la fel de important
este și Memorialul „Închisoarea
Tăcerii” de la Râmnicu Sărat, care,
asemenea Memorialului de la Si -
ghet, care este o inițiativă privată,
să rămână pentru generații întregi
un pol de cunoaștere cu privire la
răul politic, pentru ca acest rău să
nu se mai poată repeta.
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Ce e cu mine? A trebuit să vină Lizica să mă întrebe
unde-i Amalia. La întrebarea ei am tresărit şi mi-am adus
aminte că dispăruse la Biblioteca Naţională şi că eu nici
măcar n-o căutasem. A trecut aproape o săptămînă de
atunci, frunze în platani mai sunt cîteva şi-n mine e o li niş -
te răuprevestitoare. Mă uit la cutia de pălării goală în care
arunc biletele de metrou folosite. Numai atît? Numai atît!

Azi noapte am visat mulţimi învălmăşite, grupuri-gru -
puri de oameni care mergeau în toate părţile. Îi mîna nu
ştiu ce dorinţă obscură, se întretăiau dar nu-şi vor beau,
aveau feţele împietrite ca nişte măşti, un grup de care m-
am ciocnit în ciuda grijii cu care umblam mi-a scan d at
Puneţi-vă mîinile pe umerii noştri îmbibaţi de benzină!”
şi-a trecut mai departe. Înainte să dispară la o răspîntie s-
au mai auzit cîteva glasuri răzleţe repetînd lozinca uşor
schimbată, personalizată: Pune mîinile pe ume rii mei
îmbibaţi de benzină!

La rîndul meu, am observat că Armbruster D. Kunze
nu e în apele lui. Îşi tot învîrte căruciorul în jurul pen du -
lei şi cu bastonul înălţat în aer arată furios spre cadran.
Dacă-l întrebi ce se petrece, nu-ţi răspunde, dar aşteaptă
să pleci ca să-şi reia agitaţia fără noimă. Pare că repro şea ză
ceva àcelor, greutăţilor, geamului de cristal al pen dul ei ori,
pur şi simplu, timpului. De altfel, cînd crede că nu-i văzut
de nimeni, ca un copil rău, rupe cîte o frunză din ro dodendron
şi faţa supărată i se destinde pe loc. Teamă mi-e ca-n mintea
lui să nu se fi făcut vreo inversare: ro do  den dronul să nu fi
devenit pendulă, şi pendula rododendron.

Şi, la urma urmelor, nici Lizica Drondoe n-a scăpat
neatinsă de filoxeră. Auzi! Să mergem împreună la Bi blio -
teca Naţională s-o căutăm pe Amalia. Strînge într-o
despărţitură a poşetei bilete de metrou folosite. Stai fe me -
ie liniştită, mă duc singur s-o caut. O simt eu, ar vrea să
intre pe fir. Dar Amalia e numai a mea şi aşa va rămî ne.
Mai bine pierdută, decît găsită împreună cu Lizica. Mai
bine şi-ar vedea de bărbatul ei care a luat-o razna. Timpul,
timpul, ce-o vrea el să spună cu bastonul lui bîstîcîit prin
aer? Bine că are vîrf de cauciuc că altfel ar fi spart demult
cristalul pendulei, că-l atinge neblejnicul şi nici nu-şi dă
seama. Şi zilnic rupe cîte o frunză din rododendron ca
dintr-un calendar.

Iată-mă aşadar la Biblioteca Naţională. Mă duc glonţ
la etajul 15. Nu m-am înşelat:  S.O.C. ACTION nu s-a
terminat. Biblioteca vie a bătrîneilor protestează în tă ce -
re. Ba chiar, de data asta, bătrînul cu chelia cea mai im po -
zantă protestează din plin, căci incunabula pe care-o
întrupează a fost scoasă din raft şi cunoştinţele minţii lui
sunt folosite. În despărţitura întunecată iată-l întors cu fa -
ţa către cititorul care l-a solicitat. Între ei se află o mi nus cu -

 lă măsuţă pliantă, ingenios desprinsă din peretele bi blio -
tecii cu ajutorul unor articulaţii nichelate. Amîndoi îşi
sprijină palmele pe ea; atitudinile lor au o simetrie de parcă
între ei s-ar afla o oglindă. Dar cum cititorul e ceva mai
scund, capul lui e răsucit în sus şi ochii îi sunt fixaţi în ochii
savantului care explică, explică, explică. Mur mu re inte li -
gibile doar pentru urechea dreaptă a celuilalt ca re este
vizibil aţintită în sus, să nu piardă cel din urmă cuvinţel.

Un zdrahon de cameraman cu aparatul pe umăr
filmează scena din diferite poziţii. Pe cozorocul şepcii lui
de jocheu scrie S.O.C. ACTION şi asta îi dă dreptul şi
degajarea să mă filmeze pe mine şi pe cei doi-trei gură-
cască şi chiar să-mi facă complice cu ochiul. De altfel, în
momentul cînd „lectura” ia sfîrşit, devin fără să vreau
com plice. Cititorul şi-a luat palmele de pe măsuţă,
savantul a făcut la fel, nici un murmur nu mai leagă gura
unuia de urechea celuilalt. Măsuţa pliantă a dispărut prin
apăsarea unui buton, s-a auzit un scurt declic şi gata. În
clipa următoare savantul se va-ntoarce cu spatele, incu -
nabula se va aşeza la loc în bibliotecă şi eu o să rămîn cu
buzele umflate. Nu mai e timp de pierdut. Sar de la locul
meu şi-l prind de mînă. Agăţată de mîna lui, mîna mea îi
preia tremuratul. Îi şoptesc : N-aţi văzut o broască ţes toa -
să? The tortoise. La tortue. Die Schildkrote. Camera ma -
nul filmează scena. Mîna mea şi mîna savantului tre -
murînd împreună. Ridurile de pe fruntea înaltă în cre ţin -
du-se şi-ncălecîndu-se de efort. În liniştea care s-a aşter -
nut răzbat de undeva de departe, din golul zecilor de
scări, ariile întretăiate ale nenumăratelor telefoane mo bile
uitate deschise cu toate că peste tot se află pla car de care
interzic acest lucru. Mă gîndesc că S.O.C. ar trebui să
întreprindă o acţiune şi pe această temă. Ce aiurea gînd
bruindu-mi încordata stare de aşteptare. Căci mă-ncăpă -
ţînez să cred că de aici trebuie pornită căutarea.  

Mîna savantului se scutură brusc de a mea şi statura
lui înaltă şi gîrbovită pivotează uşor oferindu-mi spatele
unui costum gri, luciat la manşete, la coate şi la guler. Nici
n-am timp să fiu dezamăgit că din ultima des păr ţi tură a
bibliotecii, cea dinspre palmierul din dreapta mea, o voce
de stentor pronunţă : Die Schildkrote, hier…Parcă nu-mi
vine să cred. Dar cameramanul s-a şi deplasat spre bătrî -
nelul care se întoarce încet şi privindu-mă rosteşte încă o
dată: Die Schildkrote hier… Zdrahonul mă filmează cum
vin încet către savantul neamt şi şopteşte şi el cu glas
dulce, de sirenă ademenitoare: Die Schildkrote hier…

Cînd am ajuns faţă-n faţă cu bătrînelul cu ochi
albaştri, acesta a întins un deget şi mi-a arătat ceva aflat la
pi cioarele lui. M-am aplecat şi am văzut un vechi dicţio -
nar german legat în piele, cu colţare şi ferecături aurii, 
î n tru  totul aidoma cu cel al doctorului Mătuşa, deasupra
căruia îi plăcea Amaliei să gogească zile întregi. Inima 
mi-a bătut să-mi spargă pieptul. 

în căUtarea aMaliei (i)
(fragMent din roManUl Grafferul în Suedia)

Constantin Abăluță
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Poet, publicist, prozator și autor de
teatru, Liviu Ioan Stoiciu (n. 1950) este
o conștiință lucidă a ce tății; dizident,
devenit președinte al Consiliului
Județean Vrancea (decembrie 1989-
martie 1990), a urmărit actualitatea
politică și a descris-o în Jurnal stoic din
anul Revoluției (2002) și în relatarea
despre mineriade, Jurnalul unui martor
(1992).
Născut și crescut în proximitatea unui
canton aparținând de Adjudul Vechi, a
dezvoltat o ade vărată mitologie a
identității, confirmând în poezie ideea
potrivit căreia  un autor scrie de-a
lungul vieții o singură carte. Stoiciu își
joacă această carte a cantonului,
devenind un „cantonier” – adică un
poet care scrie despre cantus, despre
cantare, din ve cinătatea canzonierului –
uneori (rareori) con fun dându-se cu
autorul de ode și serenade, fie el și unul
din „dulcele stil nou”. Pentru că,
structural, Stoiciu este un
„anticanzonier”.
Dar dincolo de acest joc de cuvinte –
imaginea unei copilării la canton, a unei
existențe dominate de figurile patern-
castratoare ale cantonierului și, mai ales,
ale cantonieresei, Stoiciu alege din mistica
trenului (vehicul prin excelență al

prozatorilor, de la Caragiale la Radu
Tudoran) ceea ce este defi nito riu, esențial
pentru existența umană, translând spre
metafizic. Poetul care trăiește „la/ noi, în
bizanț, la canton” (La fanion, 1980 – volum
de debut), știe des pre sine că este un
„arlechin cu găteli”, ce intră „prin/ poarta
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Canton după canton

Ce simt? Am pierdut șirul, canton după canton, e
respingător, canton peste canton, bălăriile crescute acoperă
halta CFR Adjudu Vechi până la cer, e o pată
uriașă, la ce mă uit eu, de fapt? La 
aluatul sufletului – care a crescut, a crescut. Măi, de ce 
râzi tu când te uiți în sus? Aluat al 
sufletului locului și al celor plecați, amestecați, atârnați
în cuie, prinși în cercul amintirilor deșănțate 
din copilărie, aluat frământat în 
picioare de vizitatori ca noi... Fac poze în 20 mai 
2006 cu tata, cu surioarele Mela și Ita – 
aici a fost paradisul nostru, am pierdut tot, nici ruinele 
lui nu mai sunt, s-au furat. Cu mătură de pelin 
am măturat, aici, căile către rai... Sau mă 
înșel? Stai o clipă, concentrează-te: Cantonul 248 este viu 
înlăuntrul meu, e un organ intern în plus, are
apucături, îl recunosc întreg, mai
rău e că în fiecare zi 
el se duce de râpă o dată cu mine. Sunt

un bou nesimțitor, toată viața n-am făcut decât să imit
zeii – „luând drumul ochilor”.
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cea largă [a cimitirului]. Găteli de pro -
bă” – reală obsesie a trecerii, în care
registrul dra ma tic este imediat deturnat
de cel parodic (în „Mesaj scris de
mână” din Singurătatea colectivă, 1996).
Ruinele poemului (1997) arată
„cantonul 248”, loc al copilăriei, o
veșnică întoarcere  în opera lui Stoi ciu.
Poemul [„o mână tatuată”] exprimă o
serie de teme apo caliptice în registru
parodic, ironic, des  pre „re fu giații în
mauzolee” (falsele simboluri ale unei
co mu nități) sau despre „sticla cu
alcool eti lic a/ pictorului de biserici”,
culminând cu „o apo teoză” a
„poleitorilor (dauratores)” și cu 
„do uă spre zece lovituri de clopot la/
cantonul 248 ora 12 buf-buf coborâți/
podul «plă tim pentru tot, pentru bine
și rău».”
Multe astfel de (auto)portretizări
există în opera lui LIS, care a realizat
prima antologie de autor sub titlul
Cantonul 248 (2005). 
Pentru revista ATITUDINI, Liviu Ioan
Stoiciu ne-a oferit patru poeme
inedite (le-am putea spune:
„cantone”) despre condiția
scriitorului și des pre sine.
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Limba clopotului

Clopotul lui Dumnezeu, cât un copil de zece ani, este
coborât pe frânghii din turn, crăpat
cum e de jur împrejur. Crăpat din cauza izbiturilor limbii
lui mari, zice unul. Ba din cauza izbiturii 
limbii diavolului, crede altul. Crăpătură a Tabelor Legii, 
mai exact, bre, care trebuie lipită cu scuipat.
Profesorul de religie își face 
cruce. Mulțimea

adunată spontan îi întâmpină coborârea cu apeluri și
fluierături: că era un clopot dogit, care 
suna postmodern, se amuză poetul. Dar biserica
avea opreliști în acest sens, pentru 
ea importantă era „deschiderea unui nou mister”. Clopotul
crăpat, adică, trebuia schimbat cu unul nou. Aici

se încheie reportajul și începe 
pilda. Pilda care spune că „până și ceea ce era sigur,
azi a devenit îndoielnic” – sunetele clopotului
acesta ajungând și ele resturi
simbolice.

Din capcană

Neajunsuri, tot felul... Motive de supărare. Nu 
e zi lăsată de la Dumnezeu în care să nu găsesc motive 
să-mi închei socotelile – de aceea arăt cum 
arăt, întors pe dos. Ești un caraghios... Nu mă mai așteaptă
nimic după colț, bun, rău, merg unde duce drumul
fără să mai întorc în stânga, în dreapta, 
capul – înapoi drumul se surpă după mine, nu mi-a mai rămas
să mă uit decât în sus și să calc în gropi. Habar nu am 
unde ajung, minut de minut, o țin tot 
înainte, trebuie să fie un sfârșit, să scap din capcana
întinsă de propriu-mi creier, de perfidia
circumvoluțiunilor... Ce trăiesc în realitate, trăiesc 
și în vis. Să fii sănătos și să n-ai visuri rele!
Cred că mai degrabă mă scurg pe un canal, că sunt pe un
drum care mă trimite la origine... Nu 
înjura! Îmi pare

rău. Atât de puțin mai însemni? N-ai primit nici un 
ordin de reabilitare dinlăuntrul tău?
Vrei să ajungi iarăși cel care ai fost, la pământ? Nu duci
lipsă de nimica. Ești în stare acum să prevezi
viitorul?

„Viitorul, care vine din împărăția cerului”, bâigui în 
batjocură – și te apucă sila.

Ne strâmbăm mințile

Valuri de blană de câini, câini vagabonzi vii, ca 
noi, valuri mângâioase – care sunt în 
legătură directă cu suferința. Suferința mea de inimă.
Valuri din blană de câini vii, urmate de valuri

din blană de câini morți, îți strâmbi 
nasul. Valuri: îți fac instantaneu greață, duci mâna la 
gură – în trecerea ta periodică de la evoluție 
la distrugere. În trecerea
ta prin fața mea. În trecerea mea prin fața ta: făcând 
amândoi valuri, când ne strâmbăm 
mințile. În bibliotecă, pe când căutăm de mâncare. În 
definitiv, de ce am provocat noi toate 
astea? Uite, îmi

arăți cu pieptenul în mână, în aburul ceștii, îl
vezi? E sufletul. Un suflet galben, 
el e vinovat...
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În rândurile care urmează, am
dori să prezentăm citititorilor revis -
tei Atitudini o personalitate a vieții
culturale și literare din diaspora:
Felicia Mihali, care se exprimă şi are
performanţă în domenii multiple –
literatură, jurnalism, traduceri, în -
vă ţământ. Doamna Mihali a plecat
în anul 2000 din România (unde era
ziarist cultural la Evenimentul zilei)
și trăiește la Montreal. Din septem -
brie 2017 și până in iulie 2018 a
lucrat pentru Commission scolaire
francophone din Nunavut, la École
des Trois-Soleils din Iqaluit, singura
școală cu predare în limba franceză
din teritoriu – respectiv în Marele
Nord, la 300 km de Cercul Polar (pe
Teritoriul Nunavut, creat în 1999).
O experiență de neuitat şi o lecţie
de viaţă, în acelaşi timp. 

Într-un interviu, la întrebarea
cum a ajutat-o meseria de jurnalist
în cea de scriitor, Felicia Mihali a
răs puns: „Mi-a șlefuit hărnicia
scrisului, fiindcă acolo zilnic trebuia
să produci text. Munca de jurnalist
epurează stilul, îți educă niște sin -
tagme câștigătoare, ajungi să lu -
crezi cu fraze simple, să jonglezi cu
verbele, substantivele, adjecti vele
sau abilitatea de a pune ideile într-o
formă concisă.”

Felicia Mihali este poliglotă (cu -
noaște limbile franceză, chineză,
olan deză și engleză); printre altele
este şi autoarea unui Ghid pentru
Imi granți, în care dă sfaturi prac -
tice, într-un stil amuzant, ce dez vă -
luie realitățile, uneori dificile, ale
adap tării, ale integrării într-o nouă

comunitate. 
Cărțile sale îşi găsesc, de altfel,

sursa de inspiraţie direct în realita -
tea trăită. A publicat romane în trei
limbi. Trei în limba română – pe
care le-a tradus şi în franceză, cinci
le-a scris direct în franceză, şi alte
două în limba engleză. Ţara brânzei
(Le Pays du fromage) este unul din -
tre cele mai cunoscute şi apreciate
romane semnate de Felicia Mihali.
În Sweet Sweet China a descris ex -
pe  rienţa pe care a trăit-o, timp de
un an, în China, predând limba
fran ceză chinezilor dornici de a
pleca să muncească în Quebec. Cât
despre volumul The Darling of
Kandahar, el s-a aflat în topul celor
10 cărţi din Quebec pentru o emi -
siune celebră de la CBC Radio. 

În plus, autoarea este cunoscută
la Montreal şi pentru activitatea sa
de editor; recent, a înfiinţat Editura
Hashtag, unde își propune să
publice autori marginali, buni, dar
mai puțin cunoscuți: „Mă gândesc
ca într-o zi să deschid și în România
o «sucursală», unde să public în ro -
mâ nește autori din literatura mon -
dială, puțin sau deloc cunoscuți în
România. Știu că în România piața
literară este activă și bogată. Numai
că la nivel de traduceri consider că
se continuă o viziune europocen -
tristă, în care se vehiculează la ne -
sfârșit aceiași autori și aceleași cărți.
România nu a intrat încă în circu i -
tul literar universal; Africa, Orientul
Mijlociu, mare parte din America
Latină, țările scandinave, Orientul

Diana Rînciog

felicia Mihali – scriitoare, jurnalistă,
traducătoare şi editoare de succes în
lumea francofonă din canada
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îndepărtat, Subcontinentul indian îi
rămân străine și indiferente. Cred
că la acest nivel aș putea face ceva.”

Am avut anul trecut, pe 19 no -
iem brie, bucuria de a le oferi stu -
den ţilor şi masteranzilor de la Uni -
versitatea Petrol-Gaze din Ploieşti o
întâlnire online cu Felicia Mihali,
care le-a vorbit cu multă însufleţire
despre importanţa învăţării limbi -
lor străine, despre rolul traducerilor
în promovarea literaturii în lume,
despre viaţa intelectualului în dias -
pora, despre învăţământul din Ca -
na  da faţă de cel din Europa, din Ro -
mânia etc. A fost un moment de ex -
cepţie, s-au pus întrebări, s-au ofe rit
răspunsuri care i-au inspirat pe cei
din tânăra generaţie, dându-le oca -
zia de a reflecta la posibilităţile di -
ver se pentru a aborda o carieră de
filolog. 

Exemplul Feliciei Mihali e deo -
se  bit în acest sens: a absolvit la Uni -
versitatea bucureşteană două spe -
cia lizări: română-franceză şi olan -
deză-chineză, iar debutul editorial a
fost marcat prin volumul Ţara brân -
 zei (1998), urmat de Mica istorie
(1999) şi Eu, Luca şi chinezul (2000),
foarte bine primite de critică. În
Dicţionarul de francofonie cana dia -

nă, editat de Universitatea „Ale xan -
dru Ioan Cuza” din Iaşi în 2011 (pu -
blicat sub coordonarea profe soa re -
lor Corina Dimitriu-Panaitescu,
Ma ria Pavel, Cristina Petraş, Dana
Nica), la pagina 543 găsim un por -
tret cuprinzător al Feliciei Mihali.
Spi cuim din pagina de dicţionar
câteva date despre această scrii toa -
re considerată de criticul Alex Ştefă -
nescu „un talent de 24 de carate”: 

„În 2000 emigrează în Canada,
unde îşi continuă studiile: Istoria
artei şi Creaţie literară la Uni ver si -
tatea din Montreal. În perioada
2002-2009 publică şase romane în
limba franceză, toate la Editura XYZ
din Montreal. A obţinut burse de
creaţie de la Consiliul artelor din
Canada şi de la Consiliul artelor şi
literelor din Quebec.”

Chiar zilele acestea Felicia Mihali
s-a aflat la Bucureşti pentru o lan -
sare de carte şi alte proiecte de pro -
mo vare a creaţiei sale. Ocazie pen -
tru a afla care sunt temele domi -
nan te ale romanelor sale, precum
Dina sau A doua şansă pentru Adam,
de exemplu. Aflăm că singurătatea,
exilul, condiţia femeii, iubirea, di vor -
ţul, oraşul vs. satul tradiţional, spaţiul
balcanic vs. Occident sunt constante

în literatura Feliciei Mihali. Într-ade -
văr, e de neuitat povestea Dinei, fe -
me ia chinuită de relaţia tulbură toa -
re, şi în cele din urmă fatală, cu va -
me şul sârb. După cum nu mai puţin
impresionantă este istoria de cuplu
a protagoniştilor din A doua şansă
pentru Adam, unde o nouă viaţă
poate fi începută prin acceptare, în -
ţelegere şi iertare, experienţa amne -
ziei bărbatului fiind premisa acestui
proces cathartic…

Fără îndoială, Felicia Mihali e o
scriitoare de succes în Canada, a
reuşit nu numai să se integreze în
noul spaţiu cultural multietnic, dar
şi să menţină legăturile cu Româ -
nia, ţara sa de origine. Este impre -
sio nant felul în care se raportează la
valorile tradiţiilor din Maramureş,
de exemplu, o zonă care a marcat-o
precum un prim exil, pentru că
Felicia Mihali s-a născut într-un sat
din Oltenia. Sunt contagioase de-a
dreptul pofta de viaţă pe care o co -
munică, energia creatoare, hărnicia
şi entuziasmul cu care abordează
fiecare proiect cultural, plăcerea de
a lucra cu elevii săi, dar şi grija pen -
tru propria familie. Un om frumos,
cu zâmbetul pe buze şi cu privirea
aţintită mereu spre viitor.

De accesat şi linkurile următoa-
re pentru cei ce vor să cunoască mai
multe despre Felicia Mihali:

- https://elitaromaniei.ro/felicia-
mihali-romania-ramane-tot-ce-stiu-
eu-mai-bine-din-aceasta-lume/

- https://life.ro/felicia-mihali-
scriitoarea-care-a-dus-tara-branzei-
in-montreal/

- https://www.facebook.com/
feliciamihali.scriitor – sursă fotogra -
fii inserate în acest articol.

- https://life.ro/felicia-mihali-
scriitoarea-care-a-dus-tara-branzei-
in-montreal/

- http://www.feliciamihali.com/
www/home.html
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Ioan Popescu, Oameni de
nota 10, cu o prefață de
Ioan Groșescu, Editura
Karta Graphic, Ploiești,
2022, 274 p.

Ioan Popescu este on-line din
1958, anul în care debutează în ca li -
tate de corespondent la Sportul
popular: peste 64 de ani de activit a -
te în spiritul vremurilor, trecând pe
la legendara Flamură a Prahovei,
un de a fost fotoreporter începând
cu 1966, în decembrie 1989 partici -
pând la înființarea Prahovei libere,
succesoarea Flamurei; după 1990 a
jucat un rol activ în presa locală, în
spe cial prin înființarea săptămâ na -
lului Cheia succesului (1992-1997),
loc de formare a multor ziariști din
presa contemporană.

Cu actualul volum de interviuri
asistăm, din partea unui veteran al
presei noastre, la un veritabil debut
editorial: cele peste 40 de persona -

li tăți ce îi răspund lui Ioan Popescu
realizează o adevărată panoramă a
Ro mâniei, văzută prin experi men -
tatul său ochi de fotoreporter și
jurnalist, cu o sensibilitate deose bi -
tă pentru plaiurile moldovenești.
Oa meni de nota 10 cuprinde inter -
viuri realizate începând cu 1991 cu
personalități care au poposit la Plo -
iești sau sunt semnificative pentru
oraș: Elena Bulgaru, prima femeie-
pilot de elicopter, Mircea Dridea,
„fotbalistul simbol al echipei Petro -
lul”, politicianul Mircea Ionescu-
Quintus, oamenii de litere Eugen
Simion, Grigore Vieru, Lucian
Avra mescu, Mihai Cimpoi, Nicolae
Dabija, sau Ernest Oberlander-
Târnoveanu (director al Muzeului
Național de Istorie a României)  – la
care se adaugă nume precum Filip
Teodorescu (ambasador al Româ -
niei în Republica Moldova), Martin
Harris, ambasadorul Regatului Unit
la noi, Iurie Leancă (în ipostaza de

ministru de externe al Moldovei),
inclusiv un interviu imaginar cu
primarul urbei la finele secolului al
XIX-lea, Radu Stanian, „singurul
primar ploieștean cu statuie”.

Din februarie 2022, revista
ATITUDINI este onorată de colabo -
rarea lui Ioan Popescu cu fotografii
cu locuri și oameni din orașul
actual și cel din trecut.

Roxana Țaga & Gabriel
Țaga, De la cuvintele
matematicii la o matematică
a cuvintelor, Editura Casa
Corpului Didactic Prahova,
Ploiești, 2022, 130 p.

După Lingvistică, logică și ma te -
matică din 2019, aplicații pentru
olimpiadele de lingvistică de nivel
preuniversitar, tandemul alcătuit
din profesorii Gabriel Țaga (mate -
ma tică) și Roxana Țaga (limba și
literatura română) realizează „o
ple doarie pentru cultura generală
și transdisciplinaritate” (în sensul
lui Basarab Nicolescu) prin
concep erea unor probleme care
necesită cunoștințe și aptitudini de
logică matematică, etimologie,
lexicologie sau limbi străine – dar și
literatură română. Titlurile acestor
lecții sunt elocvente: „Să discutăm
despre pătrate și cuburi perfecte în 

islan deză”, „Un calcul în estonă fără
să știm estona!”, „Puțină neerlande -
ză”, „Sarea în bucatele europene”.
Sunt lecții „cu totul altfel”, fie că e
vorba de „O greșeală în maghiară”,

fie de o demonstrație,
de exemplu, „De la
Coșbuc la fizică”, unde
se pornește de la sen -
su rile lui vad din poe -
zia lui Coșbuc („în va -
duri ape repezi curg”)
pentru a ajunge la to -
po nime formate cu
aju to rul lui „vad”, pre -
cum Oxford, Frankfurt,
Vadu Săpat, pentru a
explica din punctul de
vedere al fizicii ce este
vadul unui râu – și e -
xem   plele ar putea con -
t i nua. O întrebare perti -
nen tă despre lumea de
astăzi – dominată de

teh  nologie sau cel puțin de o ido la -
trizare a tehnologiei – din subtitlul
acestui adevărat manual: „Google
chiar știe tot?”, la care generațiile de
ieri și de azi pot reflecta.
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Ploiești Jazz Trio a luat ființă în
toamna anului 2017, avându-i în com     -
ponență pe Sorin Zlat – pian, Răz van
Cojanu – contrabas și Lau ren țiu Ștefan
– tobe, basistul Răz van Cojanu fiind și
band liderul trio-ului.

Repertoriul trupei include stan -
dar de de jazz, dar și compoziții pro -
prii. Stilul pe care îl abordează trio-ul
este de cool jazz, latin, post-bop,
clasic. Prin această fuziune de sti luri
trupa Ploiești Jazz Trio a câș ti  gat
recunoștința pe scena jazz-ului din
România și din străinătate, bucu -
rân du-se de numeroase concerte la
diverse festivaluri de jazz din țară,
dar și de peste hotare (Elveția,
S.U.A., Spania, Israel, Belgia, Tur -
cia, Franța, Italia, Anglia, Olanda).
Au cântat în cluburi celebre pre -
cum: Vortex, Pizza Express, Ronnies

Scott din Londra, Clubul Nardis din
Istanbul, Clubul Jazz Cafe din Mon -
t reux, Clubul B-flat din Berlin și la
festivaluri precum: Montreux Jazz
Festival, Pera Fest – Turcia, Getxo
Jazz Festival – Spania, Jacksonville
Jazz Festival – S.U.A., Monaco Jazz
Festival etc.

Au cântat pe aceeași scenă ală -
turi de nume mari al jazz-ului: Lee
Ritenour, Ravi Coltrane, Brandford
Marsalis, Joey Calderazzo, Tito
Puente, Jeff Ballard. Colaboratori
internaționali: Jean-Michel Aublet –
toboșar (colaborează frecvent cu

chitaristul John McLaughlin), Lio nel
Vaudano – bass, Michael J. Par lett –
saxofon (colaborează cu Jeff Lor -
ber), Tommy Clayden, Andy Davies
– trompetă (lider al trupei care găz -
duiește Ronnie Scott's Jazz Club în
Londra), Dennis Marks – contra bas,
care concertează împreună cu Arturo
Sandoval și colaborează cu im por -
tanți muzicieni de jazz, și Clyde
Connor – tobe, care a cola bo rat cu
Dizzy Gillespie și Oscar Peterson.

Sorin Zlat a studiat vioara și
clarinetul la Liceul de Artă „George
Apostu” din Bacău. Este absolvent
al Facultății de Muzică „George
Enescu” din Iași, secția clarinet și
mas terand la Universitatea de
Muzică din București, secția jazz,
instrument - pian.

Pianistul Sorin Zlat a înregistrat
de curând albumul Endurance, la
casa de discuri „A&A Records” (pro -
ducător Andi Enache), ce con ține
piese solo, în trio și compoziții
personale. Este un album dedicat
familiei. Fiecare lucrare are poves -
tea ei, iar în ansamblu ilustrează o

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI, CONSILIUL LOCAL ȘI CASA DE CULTURĂ I.L. CARAGIALE PLOIEȘTI Atitudini 21

Ploiești JaZZ trio
Ploiești Jazz Trio vă dă întâlnire sâmbătă, 27 august,

pe terasa clădirii de sticlă în care funcționează
Primăria Ploiești (fostul sediu al OMV Petrom), unde

în perioada 26-28 august are loc cea de-a cincea
ediție a Festivalului Jazz on the Rooftop. 

sorin Zlat
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multitudine de trăiri: bucurie, tris -
tețe, renaștere, speranță, durere,
răb dare, toate acestea fiind resim -
țite de către artist alături de familia
lui de-a lungul anilor. Repertoriul
trupei include standarde de jazz,
dar și compoziții proprii. Stilul pe
care îl abordează trio-ul este de
cool jazz, latin, post-bop, clasic.
Prin această fuziune de stiluri trupa
Sorin Zlat Trio a câștigat recunoaș -
tere pe scena jazz-ului din Româ nia
și din străinătate bucurându-se de
numeroase concerte la diverse
festivaluri de jazz din țară, dar și de
peste hotare (Elveția, S.U.A., Spa -
nia, Israel, Belgia, Turcia, Franța,
Italia, Anglia, Olanda). Au cântat în
cluburi celebre cum ar fi: Vortex,
Pizza Express, Ronnies Scott din
Londra, Clubul Nardis din Istanbul,
Clubul Jazz Cafe din Montreux,
Clu bul B-flat din Berlin, la festi va -
luri precum: Montreux Jazz Festi val,
Pera Fest Turcia, Getxo Jazz Festival
Spania, Jacksonville Jazz Fes tival
S.U.A, Monaco Jazz Fes tival etc. De
asemenea, au evoluat pe aceeași
scenă cu nume mari al jazz-ului: Lee
Ritenour, Ravi Coltrane, Brandford
Marsallis, Joey Calderazzo,Tito
Puente, Jeff Ballard.

Colaboratori internaționali: Jean
Michelle Aublete – toboșar (cola -
bo rează frecvent cu chitaristul John
Mclaughlin), Lionel Vaudano-bass,
Michael Parlett-saxofon (colabo rea -

ză cu Jeff Lorber), Tommy Clayden,
Andy Davies - trompetă (li der al
trupei care găzduiește Ronnies Scott
Jazz Club în Londra). Dennis Marks
- contrabas, care con   certează împre -
u nă cu Arturo San doval, și colabo -
rea ză cu impor tanți muzicieni de
jazz, și Clyde Conner - tobe, care a
colaborat cu Dizzy Gilepsie și Oscar
Peterson.

Răzvan Cojanu este un îndră -
git basist ploieștean, membru al
Trio-ului de Jazz al Filarmonicii.

Născut la 11 iulie 1984, Răzvan a
început să studieze muzica la vârs ta
de 7 ani la Colegiul de Artă „Car men
Sylva” din Ploiești. În 2003 este
acceptat la Universitatea de Mu  zică
din București și în mai puțin de 2 ani
devine faimos și re cu  noscut ca unul
dintre cei mai buni basiști români. 

Joris Teepe, Olivier Gatto, Dece -
bal Bădilă, Mircea Tiberian sunt
mu zicienii remarcabili care l-au in -
flu ențat și l-au învățat multe secre -

te ale improvizației.
A colaborat cu artiști ai jazz-ului

cum ar fi Cristian Soleanu, Nicolas
Simion, Rick Condit, Tom Smith,
Alan Jones, Alex Harding. Colabo -
rarea pe care a avut-o cu Petrică
Andrei a fost înregistrată pe albu -
mul Dedicated Waltz. De aseme nea,
a participat la diferite festiva luri
internaționale ca Jazz Vien Tunel,
ORF Jazz Festival, Beijing Fest,
Golden Jazz Trophy Lille, Express Jazz
Club London, Vortex Jazz Club,
Nardis Club Istanbul, Opus Jazz Club
Budapesta, Barentsjazz Jazz Festival
Tromso, My Unique Jazz Festival
Berlin, Enter Enea Festival Poznan

Laurențiu Ștefan este absol vent
al Liceului de Muzică „Dinu Lipatti”,
secția percuție, promoția 2000 și ab -
solvent al Conservato ru lui din Bucu -
rești  (U.N.M.B.), secția percuție - cla -
sic și jazz, promoția 2005. 

Printre premiile câștigate se nu -
mără Premiul cel mare la Festivalul
de jazz Brașov, în anul 2000, și Pre -
miul pentru tineri debutanți cu
gru pul Jazz Challenge. 

A colaborat cu importanți artiști
de jazz, precum Aura Urziceanu,
Anca Parghel, pianiștii Ionci Korosi,
Marius Pop. De asemenea, a cola -
bo rat cu Big Band-ul Radio Difu zi -
u nea Română, condusă de maes -
trul Ionel Tudor. 

(material redactat 
de Iulia Alexandrescu, 

PR al Filarmonicii „Paul
Constantinescu” din Ploiești).
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răzvan cojanu
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Președintele de mare rușine al
Rusiei actuale, Vladimir Putin, a fo -
losit în legătură cu invadarea mili -
tară a Ucrainei nu minciuni, ci cu -
vi n te mincinoase. Diferență impor -
tan tă: dacă ar fi spus că trupele sale
nu și-au început deloc ofensiva, ar
fi mințit; însă „țarul” Putin, cum e
supranumit din cauza aberantelor
lui ambiții restauraționist-imperia -
le, a recurs la o altă denumire pen -
tru ceea ce nu putea nega și a pre -
tins că n-a declanșat un război, ci o
„operațiune specială”. Scopul: nu
ocuparea și anexarea țării vecine, ci
„denazificarea” ei.

S-a vorbit mult despre con tex -
tele istorice ale acestor perversiuni
terminologice inventate pentru a
masca oroarea: trecutul slavilor,
Rusia kieviană, sentimentele de
„fră țietate” față de ucraineni și bie -
lo ruși ș.a.m.d.; și intrarea armatei
lui Hitler pe teritoriul Uniunii So -
vie tice în cel de-al Doilea Război
Mondial, mobilizarea imperiului
co munist rusesc pentru apărare și
a poi deceniile de mitizare a victo -
riei Armatei roșii asupra Germaniei
naziste.

Toate aceste lucruri, care se pot
dis cuta publicistic sau academic,
sînt irelevante cînd e vorba despre
re lațiile dintre state în contempo -
ra nei tatea reglementată prin drep -
tul internațional. Oricît de „opera -
țiune specială” ar fi, cu orice mo -
tivații patriotice ori nostalgice,
invadarea militară neprovocată a
unei țări de către alta e tot război și
în calcă înțelegeri și tratate. Mosco -
va se mai justifică invocînd inter -
ven țiile occidentale în anumite
puncte de pe Planetă: dacă voi ați
făcut-o, de ce n-am avea voie și
noi?! Însă au fost folosite trupe cu
acceptul Organizației Națiunilor

Unite, pentru apărarea unor prin -
cipii recunoscute global ca fiind po -
zitive, umaniste, și doar după ce
eforturile de rezolvare pașnică a pro -
blemelor au eșuat. Au fost con flic te
locale generate de forțe nesin cro -
nizate (în sens lovinescian) cu ci vili -
za ția contemporană „post-beli că” nu
doar fiindcă a lăsat în urmă marea
conflagrație secundă, ci și pentru 
că am intrat în postmodernitatea
„non-belică”, în care diferendele in -
ter naționale nu mai conduc la cioc -
niri militare, ci la negocieri și com -
pro misuri, adică la soluții pașnice.

Ca un strigoi al vremurilor de
pînă la al Doilea Război, Vladimir
Putin ignoră regulile de conviețuire
planetară actuale, încît merită prins
în insectar cu un ac gros:

lComportîndu-se pre-postmo -
dern în postmodernitate, „putinis -
mul” se dovedește anacronic, retar -
dat istoric, aliniat celorlalte obtu -
zități geopolitice din lumea inegal
evoluată a zilelor noastre.

Gros și l-ar merita și cei care, din
interiorul civilizației postmoderne,
dacă n-au favorizat efectiv tragedia
grotescă a războiului din Ucraina,
au creat un context ideologico-ter -
minologic care a contribuit și con -
tri buie la diluarea principiilor bune
ale lumii globaliste contemporane.
Ultra-conservatorii occidentali au
resuscitat treptat vechile izolațio -
nis me, naționalisme, autonomis -
me, de fapt diminuîndu-și demo -
cra țiile și încercînd să dea timpul
înapoi, tot către pre-postmoder ni -
ta te. Și au recurs și ei la cuvinte
min cinoase precum „iliberalismul”
in ventat ca să pară că păstrează ce -
va din liberalism, de fapt negîndu-l
prin „i”-ul prefixual. Nu mai dez -
volt, poveștile se știu. Perversiunile
ideologico-terminologice au putut

ajunge și-n Occident la contestarea
– bunăoară – a „progresismului”,
îm pins absurd de către adversarii
ide o logici o accepție negativă, răs -
turnată, de parcă ar fi preferabil să
regresăm...

Un ac gros – așadar – pentru toți
ultra-conservatorii:

l Se iluzionează cei care atacă
în ultimele decenii și-n ultimii ani
democrația liberală și globalizarea:
nu vor reuși, fiindcă societățile oc -
ci  dentale își vor păstra – după cum
s-a văzut deja – echilibrele și vor
merge înainte pe drumul generos al
civilizației postmoderne.

Și, revenind la războiul lui Pu tin,
un ac scurt pentru propaganda
naiv-mis tificatoare a regimului
„pu  tinist”:

l Pretinzînd că face în Ucraina
altceva decît comite, „(pseudo)ța -
rul” ignoră că epoca e ultra-me -
dia tică și totul se știe, totul se află.
La fel ca struțul care-și vîră capul
în ni sip și crede c-a devenit in -
vizibil, „putinismul” se-afundă în
pasta cuvintelor mincinoase ima -
gi nîndu-și că nu i se mai văd tan -
curile și nu i se mai aud obuzele.
Comportament pre-mediatic in -
cult și penibil în vremuri ultra-
hiper-mediatice...

Ion Bogdan Lefter

cUvinte Mincinoase

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI, CONSILIUL LOCAL ȘI CASA DE CULTURĂ I.L. CARAGIALE PLOIEȘTI Atitudini 23



Cine ar fi crezut că un joc, din
India Antică, pe nume Chaturanga,
va ajunge cel mai elaborat şi iubit
joc al lumii? Plecat acum 1400 ani
din acele ţinuturi, avea să străbată
lumea, prin Mongolia, şi apoi în
Persia. Numele actual al „sportului
minţii” vine din persană, unde
cuvântul shah înseamnă rege. În
secolul al X-lea, maurii l-au adus în
Peninsula Iberică. Europenii aveau
să îndrăgească acest sport, pe care
l-au popularizat rapid. 

Ploieştiul figurează pe lista se -
lec tă a oraşelor unde se joacă şi
este iubit şahul. Cel mai cunoscut
şahist ploieştean este maestrul
Florin Gheorghiu, de 9 ori cam pi -
on al României şi campion mon -
dial, de juniori, în anul 1963. Dintre
partidele alese, ale dânsului, men -
ţio năm o victorie la celebrul şi con -
ro versatul şahist Bobby Fischer.

Articolul de faţă va scoate în
evi dență doi profesori de şah ti -
neri, dedicaţi profesiei şi entuziaşti
(ai Ploieştiului): Ţurlea Constantin
şi Petre Grigore. 

Ţurlea Constantin este antre -
nor la CSU Ploieşti, unde se ocupă
de circa 140 de copii. Anul acesta o

par te dintre ei au participat la
Campionatele Naţionale, care s-au
desfăşurat la Mamaia (Constanţa).
Evenimentul a strâns în jur de 400
de participanţi din toată ţara. De
re gulă, înainte de Pandemia de Co -
vid, participarea era şi mai nume -
roasă. Printre performerii acestui
concurs, s-au evidenţiat Alexandra
Pătru (aur, la fete, 18 ani) şi Andrei
Bulău (bronz, băieţi, 18 ani).
Atunci când nu se ocupă de copii,
antrenorul participă la turnee im -
portante. În acest an va participa la
Festivalele Internaţionale de la
Satu Mare, Iaşi, Eforie Nord şi
Miercurea Ciuc.

Al doilea antrenor, Petre Grigore
(antrenor FIDE şi maestru inter na -
ţional) activează la CSM Ploieşti
din anul 2017, unde se ocupă de
circa 50-60 de copii. Aici reuşit să
cre e ze un nucleu valoros de tineri ju -
cători. Îi amintim pe Radu Antonia
(patru medalii la Campionatele Na   -
ţionale în 2021), Raţă Ana Maria,
Herea Sergiu, Soczs Teodor, Trailă
Alexandru, Sandu Marian şi Stroe
Flavius. Nu putem să omitem că
echipa CSM Ploieşti participă, la
seniori, în Divizia B Naţională, ju -
cătorii provenind din foştii cur -
sanţi ai clubului, antrenaţi tot de

profesorul Petre Grigore. Cu o bu -
curie nedisimulată, tânărul pro fe -
sor ne-a declarat că o grupă de co -
pii, preluată acum 2 ani, a par ti -
cipat pentru prima oară, anul a -
cesta, la Campionatele Naţionale.

Revenind la CSU Ploieşti, amin -
tim că Andrei Bulău (elevul pro fe -
so rului Constantin Ţurlea) a câş ti -
gat medalia de aur la Finala Na ţio -
nală a Sportului Şcolar Gimnazial,
organizat de Ministerul Învăţă -
mân   tului la Iaşi (în perioada 20-22
Mai). Mergând pe linia promovării
şahului în şcoli, profesorul Ţurlea
ne dezvăluia că este reprezen tan -
tul şahului în şcolile din judeţul
Prahova, în următoarele localităţi :
Ploieşti, Comarnic, Băicoi, Lipă -
neşti, Vălenii de Munte, Ciorani şi
Cocorăştii Colţ. Faptul că s-au dis -
tribuit şi 1000 de manuale (de şah)
gratuite copiilor este un start pro -
miţător.

Aşa stând lucrurile, se poate
observa uşor că tinerii ploieşteni
pot călca pe drumul anevoios, dar
fermecător al „sportului minţii”.
Ne-am bucura tare mult ca Ploieş -
tiul să dea un nou campion de an -
vergura şi talentul maestrului Flo -
rin Gheorghiu. Orice joc începe
sim plu. Albul mută, neapărat…
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