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Fundamental legat de ceea ce el
însuși numea „spiritul ploieștean”,
for mat la liceul „Sf. Petru și Pavel”, de
pe bulevard, în teribilii ani 1944-1948,
coleg de clasă cu Nichita Stănescu,
Eugen Simion a simțit permanent ne -
vo ia să dea înapoi ceva locului în care
s-a format.

Dincolo de vizitele periodice, de
participări la unele evenimente cul -
tu rale, lansări, evaluări ale unor lu -
crări de grad didactic sau de doctorat,
pot fi notate câteva date; astfel, în
anii deschiderii regimului comunist,
la sfârșitul lui 1968, a încercat să orga -
nizeze la Palatul Culturii din Ploiești
un cenaclu literar, aducând aici per -
so nalități din centrul lumii literare,
precum Marin Preda sau Ștefan Bă -
nu lescu, dar, după câteva ședințe, se
retrage din această postură de „ani -
mator”; tot în 1968, vorbește în mod
curajos despre cenzura care stăvilise
apa riția unei reviste literare a Ploieș -
tiului: „consider că este nevoie și, în
același timp, este posibil ca în orașul
dvs. să apară o revistă de literatură.
Ar fi vorba de o publicație bine făcu -
tă, care să grupeze forțele literare din
această parte a țării [...] Cred că acest
vechi centru de cultură merită o ase -
menea publicație”.

Criticul universitar care a desenat
ierarhii și situații din literatura ro mâ -
nă în cea de-a doua jumătate a se co -
lului trecut, ilustrate și în prezent de
programele școlare, a contribuit de -
cisiv la interpretarea în cheie lumi -
noa să a unor nume precum Nichita
Stănescu sau Marin Preda, pe care i-a
apărat permanent, într-un pariu pro -
babil existențial, de cei numiți d e -
trac  tori sau de interpretări conside ra -
te nefavorabile, în special după 1990;
la numele lui Eugen Simion trimite în
mod constant, cu o anumită admir a -
ție, și generația optzecistă, care s-a
ex  primat despre postmodernism în

Caietele critice coordonate de critic în
momentul apariției faimosului nu -
măr din 1986.

În presa culturală locală, ploieș -
tea nă, Eugen Simion nu a scris decât
târziu, după ce și-a încheiat man da -
tul de președinte al Academiei Ro -
mâne (2006). La revista ATITUDINI,
singura revistă locală unde semnea ză,
scrie datorită istoricului literar Cons -
tan tin Hârlav, care coordona pu  bl i ca -
ția ploieșteană. Aici participă cu texte,
interviuri și declarații, începând cu
2006, până în ianuarie 2021; este o
par  ticipare intermitentă în primii ani,
determinată în special de festivalul
„Nichita Stănescu”, ai cărui laureați,
cel puțin în ultimii aproximativ 20 de
ani, vor fi fost stabiliți de critic. În
acest interval, scrie la revista urbei
alături de o serie de personalități pe
care criticul a mizat întotdeauna, oa -
meni de litere care vin în oraș, uneori
fiind laureați ai marelui premiu „Ni -
chi ta Stănescu”: Fănuș Neagu, Ni co -
lae Breban, Adrian Păunescu, Nicolae
Băciuț, Carolina Ilica – un adevărat
canon al criticului.

Dincolo de Scriitori români de azi
(vol. I-IV, 1974-1989), de Timpul tră i -
rii. Timpul mărturisirii (1977), În toar -
cerea autorului (1981), Fragmente cri -
tice (vol. I-IV, 1997-2000), Ficțiunea

jur nalului intim (vol. I-III, 2005), ră -
mâ ne opera instituțională a lui Eugen
Simion. În calitate de președinte al
Academiei Române, apoi de director
al Institutului de Istorie și Teorie Li -
te rară „G. Călinescu”, a coordonat co -
lec tive de autori, alcătuite din mai
mul te generații, pentru editarea Dic -
țio narului General al Literaturii Ro -
mâne (vol. I-VII, 2003; ediția a doua,
în curs de apariție), a Cronologiei
vieții literare românești (XII tomuri
pentru a doua jumătate a secolului al
XX-lea), a manuscriselor eminesci e -
ne în facsimil (Caietele Eminescu,
vechiul vis al lui Constantin Noica) și
a ediției de tip Pléiade din clasicii
literaturii noastre, aceasta din urmă
ajunsă la peste 200 de volume gru -
pate pe autori, curente sau ideologii,
în formula de „opere complete” sau
în cea antologică.

Sunt instrumente indispensabile
cercetării, perfectibile, firește, dar re -
pre zentând premiere și modele  pen -
tru cultura română, pentru literatura
noastră, instrumente care au născut
discuții, admonestări, polemici și
obstacole de-a lungul timpului, ins -
tru mente pentru care Eugen Simion
s-a luptat întotdeauna, cu cea mai
ma re energie, o energie care a fost
însă prea puțin valorizată.

Dan Gulea

Eugen Simion (1933-2022)
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Războiul continua cu înverșunare
pe Frontul din Est. Veștile proaste
ve  neau de peste tot. Nici cele de aca -
să, de la el din sat, nu erau prea gro -
zave. Iar ale de prin lume, adică de
pe la Craiova, ce treabă să aibă el cu
Berlinul și Moscova, vai de mama lor.
A auzit el de orașe din astea, dar nici
mă car la Bucurșeti nu a ajuns vreo -
da tă. Îi place să lenevească la mar gi -
nea pădurii de salcîmi și să privească
cerul. Nevasta tot îl bombăne și zice
că e leneș, dar mama soacră îi place
de el că e tăcut și nu prea bea. Răpo -
satu tata socru le trăgea tare la mă -
sea. De la asta i s-a și tras. Și fuma ca
un turc. N-a văzut nici un turc cum
fu mează, dar așa vine vorba. Femeile
se cam tem de chestii din astea. Erou
de război din Războiul cel Mare. Așa
s-au pricopsit ei și cu ceva pămînt.
Acum e și al lui, zestrea nevestii, Flo -

rica. Ea duce casa și are grijă de co pii.
El face de toate, îi place să ro bo tească,
nu se dă în lături de la ni mic. Dar nu-
i place să se bată cu pum  nii în piept.
Că e muncitor, harnic și om gospo -
dar. E așa cum e și basta. E un om
sim plu, nu moare de foame, dar nici
nu face moarte de om pentru doi saci
de porumb. O să încerce să pună și
pepeni. Nu e multă muncă pentru ei,

dar e balamuc pînă îi dai. Ce rost are
să te dai peste cap dacă nu te doare
capul? Nici pe front situația nu era
mai grozavă. După Stalingrad totul a
fost dat peste cap. Vorba vine, a fost
mult mai rău. Au luat-o nemții pe
coa jă, nici la români nu le-a mers
mai bine. Iar bucuria Mareșalului că
a trecut Prutul și a eliberat Basarabia
nu mai încălzea pe nimeni. Nici de
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Bogdan Severin Hojbotă,
„Pomul vieții”, 2018
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mîn care nu prea mai aveau, chiar
dacă mai făceau pierdut cîte un porc
unguresc din vagoanele nemților.
Erau și ei înghesuiți, vîrîți mereu în -
tre două regimente nemțești, ca să
nu se rupă frontul în dreptul lor. Și
cu italienii la fel era, ai dracu nemți,
numai în ei aveau încredere. Atunci
de ce i-a tot dus și pe amărății de ro -
mâni și italienii ăștia la mama dra -
cului de casele lor? La Cotul Do nului
a fost prăpăd, ce mai. Care a murit, a
murit, care a scăpat, a scă pat. Nu e
pe alese, cum se nimerește. Poate n-
o mai dura mult războiul. Nu mai
sunt nici vite, nici cai, de mîn ca re și
țigări ce să mai vorbim, oamenii mor
ca proștii. Deștepții în patul lor la
căldurică.

Unii cu decorație, alții fără.
Așa. 
Acum e liniște. Nu se vede mare

lu cru în jur cînd stai în tranșee. Mai
o pasăre, mai un nor. Și în pușcărie o
fi  la fel, Ptiu, ferească Dumnezeu.
Sau ca duminica în pat. Florica se du -
ce să dea mîncare la animale. El mai
șade nițel. Nici în biserică nu-i rău.
Stai și te rogi, asculțI pe preot cum le
tot zice, și te rogi și apoi vezi ce se
mai întîmplă. Lui îi place la marginea
pădurii. Are locul lui acolo, de cînd
era băietan și mergea cu vitele la păs -
cut. Nu aveau multe. Cîteva vite și
cîteva capre.

Vin gîndurile peste tine. Oriunde
te-ai afla. Cînd vin, vin. Alteori plea -
că. Și nu mai vine nimic.

Stă în tranșee și fumează. Nu se
știe exact ora atacului. Știe doar că
vor trebui să atace ca să iasă din în -
cercuire. Rușii îi toacă cu katiușele,
nemții nu le mai dau nici un sprijin
de artilerie, muniție puțină, toamna
se încheie prost pentru el. Tocmai a
primit o scrisoare că băiatul cel mic,
Iliuță, o să înceapă școala. Oare cum
mai arată, o fi crescut, nu l-a mai vă -
zut de un an. Copiii cresc repede,
mama ei de viață! Doamne ajută, ce
poți să spui mai mult, dacă scapă în -
treg o să dea și el acatiste la M ă năs -
tirea Bistrița și niște bani pentru pic -
tura bisericii. Poate să aranjeze și o

sluj bă cu Popa Tănase pentru frati-su,
a murit anul trecut la Odesa. N-au
mai găsit nimic din el. Mama ei de
viață. Vine, vine încet, apoi o ia la
goa  nă și pînă se te obișnuiești cu
gos podăria. Cu muierea și copiii s-a
și dus. Pfff. 

Lui nu-i place să se grăbească. La
ce bun? Trage un scuipat cu năduf în
pămîntul uscat. Bine că nu plouă.
Altă belea pe timp de război. Cînd e

pace  e bine. Se face porumbul și toa -
tă lumea rîde. Toamna se numără
bo  bocii și încep nunțile. Dacă te
mul   țumești cu puțin, se poate trăi și
în România. Nu era nici cald, nici
frig. Stă în tranșee alături de ceilalți
camarazi și așteaptă semnalul. Două
rachete albe si una roșie, la interval
de 20 de secunde. Domn sergent e
din Filiași. Domnul Căpitan din
Craiova. Sergentul e aspru, mereu
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zbiară la ei. Domnul căpitan are mai
multă minte. D-aia e căpitan. Poate
ajunge și colonel sau mai știi general.
El nu poate ajunge. N-are școală. Dar
erou ar putea ajunge, de ce nu. Îi su -
rî de ideea. Cine dracu mai stă să nu -
mere secundele cînd trebuie să o iei
la fugă înainte, să te ferești de gloan -
țe, să bagi baioneta în vre-un prost
care stă în fața ta, să te arunci în vreo
groapă dacă începe vreun bombar -
da ment de aviație. Să nu calci pe o
mină ca un prost. Frunzele copacilor
au început deja să se înroșească, e
fru mos pe lumea asta cînd stai de -
gea  ba. Cum treci de Sf. Marie deja va -
ra s-a dus. Toamna e frumoasă oriun -
de. Pe front nimic nu e frumos. Clipe
răzlețe și atît. Mereu îl boscorodește
nevasta că nu face mai nimic, că nu
se descurcă și el ca cei din jur. Dă
me reu exemplu pe alde Purcaru.
“Âștia cum poate?”, strigă și Florica și
mama soacră cînd îți este lumea mai
dragă. Își aprinde o țigară, mai are
ju ma de pachet, pe urmă, Dumnezeu
cu mila, de unde țigări dacă mori sau
dacă e să cazi, Doamne ferește, pri -
zo nier. Mai bine mort decît prizonier
la ruși, puah, a auzit și el destule de
cîte blestemații știu să facă rușii ăș -
tia. Comuniști fără frică de Dum ne -

 zeu, măcar de i-ar bate odată Hitler
Adolf, neamțu ăsta cu mutra aia de
brînzar din zona Sibiului și să-i ter -
mine cu totul. Stă și fumează în tran -
șee. Liniște. E bine, nu se aude mai
nimic, cîte unul mai tușește, se aud
șoapte, mai trage cîte unul o bășină.
Fasole, fasole și fasole. I s-a acrit. Nu
are de ales. Mîncare proastă, de unde
carne sau brînză sau roșii cum îi pla -
ce lui să mănince cu pîine. Doarme
pe apucate. Pe unde și cînd apucă. E
război. Nimic nu e la lcoul lui.Țigara
e bună. Cînd o ai. Cînd n-ai, e jale
mare. N-o să mai rîdă de țiganii care
iau mucuri de pe stradă. A văzut și în
gară la Slatina, și la Craiova. Cînd a
fost după oarece acte. Țigări Plugar.
Și tata fumează, tot Plugar și bunicu,
toți plugarii din familie fumează Plu -
gar. Domnul învățător Ardeleanu fu -
ma Mărășești. De Ada Kaleh, bune
țigări fac turcaleții de acolo. Cînd
dracu o începe atacul, i se face cam
somn, e obosit, toți sunt obosiți. 
N-au de ales. Ce să faci cînd nu ai ce
să faci și trebuie să faci ceva? Nimic.
Nu faci nimic. Aștepți să vezi ce se
în tîmplă. El a adormit sprijinit în pa -
tul ZB-ului. Ce grele sunt și puștile
astea. Mai ai și grija lor! Ai uitat puș -
ca pe undeva, ai belit-o. N-a auzit

nimic, n-a văzut nimic, a adormit. Și
a dormit.Nu a auzit nimic din ce s-a
întîmplat în jurul lui. S-a chircit și
acolo a rămas. Una cu pămîntul.
Cînd s-a trezit era deja noapte. Fum
și frig, ardea mocnit cîte ceva, întu -
ne ric, încotro s-o iei, cer fără lună
cînd urlă lupii și latră cînii a jale și
moarte. A avut noroc. Cum-necum,
nici nu știa bine încotro s-o ia, ce
hartă, ce puncte de reper, ce căprar
care să zbiere la tine ordine pe care le
ai de executat. 

Culcat soldat! Drepți! 
Culcat soldat! Drepți!
Ce ai dracu sunt și gradații ăstia!
A nimerit printre liniile frontului,

nici el nu știe bine unde ce și cum la ro -
mânii lui. Bucuria lui. Jale mare, alt fel. 

Din tot plutonul lui n-a scăpat
de cît el. 

Restul? Nu se știe. A zis că a ple -
cat la atac și apoi a căzut de la suflul
unui proiectil de artilerie. Și a arătat
cum a căzut la pămînt. Are și o rană
la mînă.

Restul? Morți.
Nici măcar un rănit? Nu.
Căzuți la datorie.
Cum, necum faptul că a rămas în

viață a fost apreciat. L-au citat prin
ordin de front și decorat cu medalia
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„Ochiul, poarta sufletului”, 2021



„Pentru Țară, pentru Rege.” 
Și i-au dat trei zile de permisie. În

sat a fost întîmpinat ca un erou. Pri -
ma dată în viață cînd a simțit și el că
e cineva. La școală nu a prea învățat
bine, patru clase, ce dracu  să înveți
cînd toată ziua faci treabă prin gos -
podărie. Abia dacă poate să semneze,
de citit, greu, pe silabe. Și nici mai
tîrziu n-a avut parte de vorbe bune.
Florica voia să se mărite să nu-i trea -
că vremea, n-a fost nevoie de prea
multe gingășii. Au trecut anii și a cum
avea un sentiment aparte, prima da -
tă cînd nu l-a mai boscorodit nimeni.
Și toată lumea era bucuroasă să dea
mîna cu el. Un bărbat de ispravă al
satului, ce mai. Și a dormit în pat cu
Florica lui fără să-l mai deranjeze
unul, altul.

Iliuță a stat toată ziuă și noaptea
cu mă-sa mare. Un erou rămîne apre -
ciat orice s-ar întîmpla. Pînă la sfîr și -
tul războiului  a stat ascuns într-o șu -
ră din spatele casei. Ploaie, frig, ger,
nimic, a stat ascuns. Greu, greu de
tot să te ferești să nu te vadă lumea.
Ce viață mai e și asta? Parcă stă ci -
neva să te întrebe. Nu știa nimeni de
el, au zis că e plșecat pe front. Doar
Florica știa. Ii aducea de mîn care în
crucea nopții. Ea a decis că așa e mai
bine. Are nevoie de bărbat, nu de de -
corații. Nu l-a mai lăsat să plece pe
front. N-a știut nimeni, nu l-a văzut
nimeni. Ieșea doar nopțile să facă doi
trei pași în aerul rece și să fumeze.
Palmat, nu care cumva să-l vadă ci -
ne va. Nu l-a văzut nici mama soacră,
nici Vasile a lu Toader, ajuns milițian
în locul lui nea Paraschiv, jandarmul.
Pe cine să intereseze existența lui?

Marin Hinoveanu.
Ceva neamuri pe la Vînju Mare.

Altele pe la Vînjuleț și Calafat. Nu
prea avea treabă cu ele. Singur la pă -
rinți. Dezertor, nedezertor l-a prins
sfîrșitul războiului în viață. Iliuță de -
ja împlinea opt ani și mergea la școa -
lă. Apoi a ieșit și el din ascunzătoare,
a bălmăjit ceva că a pierdut oarece
acte, că mai nu știe ce, a dus și două
găini și trei sticle de țuică la comis a -

riatul militar, a dat și de un neam
acolo, a înviat din nou. Cu acte. Flo -
ri ca lui era mîndră că n-a rămas vă -
du vă. Așa a a ajuns Marin la colectiv.
Viața a mers înainte, comuniști, ne -
comuniști, asta a fost. Ce să mai so -
cotești acum? Și nu se mai știe ce s-a
întîmplat cu el. Dar nimeni nu-i pu -

tea scoate din cap că a fost și el mă -
car o data-n viață, un erou.

Se pare că a murit în 1953, în vara
de după moartea lui Stalin. Începuse
secerișul și l-a călcat un tractor.
Ador mise în lanul de grîu. Recolta în
anul ăla chiar a fost bună. Pe Iliuță
l-au făcut pionier anul următor. 
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Matei, băiatul chilug își face vea -
cul în funicular. Orașul Sinaia, Perla
carpaților – cum  putem citi pe afi -
șul curcubein ce împânzește șosea -
ua și câteva străzi principale – e în -
tot deauna plin de vizitatori. În orice
anotimp, pe ploaie ori pe zăpadă, pe
arșiță ori ger de crapă pietrele, fu ni -
cularul geme de oameni. Când intri
în cabină, imediat în dreapta ușii,
parcă pe post de liftier, vezi un băiat
în geacă de vinilin roșu și cu scăf â  r -
lie lucitoare. Cu ochișorii lui de vie -
zu re somnoros acesta te studiază fă -
ră să bagi de seamă. Când ușa cabi -
nei s-a închis, poți să fii sigur că
Matei și-a trecut în revistă toți muș -
teriii. Ca să ai spor trebuie să por -
nești cu dreptul. Și ca să pornești cu
dreptul trebuie să-l descoperi pe
tipul cel mai slab de înger, cel care
nu rezistă unei priviri directe și lasă
sfios ochii în jos. Încă din primul
filtru băiatul a redus numărul celor
ușor de fraierit la mai puțin de cinci.
De regulă doi sau trei. Întotdeauna
bărbați. Femeile ori copiii sunt ca -
pricioși, pot să-ți joace festa. Dar un
bărbat între două vârste, cu och e -
lari, iz de naftalină în îmbră căminte
și găuri de molii în pălărie, e miza
cea mai sigură. Ei nu-și îngăduie să
refuze un băiat aflat la anaghie. Da -
că din micile lui economii a fost în
stare să-și plătească o plimbare cu
funicularul, își zice că ar fi păcat de
Dumnezeu să nu miluiască pe cel
nevoiaș.

Aşa că băiatului nu-i rămâne de cât
să se posteze lângă cel ales ca bun să
facă safteaua şi, privindu-l drept în
ochi, să-i dea drumul psalmo diei piţi -
gă iate ia melodia - ia melodia - ia
melodia ... ia melodia - ia melodia - ia
melodia... În terţine urcătoare şi
sco borâtoare. De obicei acesta nu
re zistă mai mult de trei terţine. Face
un semn creştinesc de capitulare şi
se scotoceşte în buzunar. Atunci

Matei îşi scoate de la gât cartonaşul
pe care-l poartă ca pe-un medalion.
Cu un gest curtenitor i-l întinde
dom  nului, în timp ce şopteşte parcă
numai pentru el: Alegeţi-vă melo -
dia. Pe cartonaş este înscris reper -
toriul, în total şapte cântece, toate
şlagăre internaţionale. Domnul vrea
să-i dea nişte bani ignorând carto -
na şul. Dar băiatul insistă: Alegeţi-vă
melodia! Ca să nu-l jignească pe bă -
iat, degetul uscăţiv al domnului in -
di că melodia preferată. Matei îşi
petrece din nou cartonaşul pe după

gât, apoi scoate din buzunar ceasul
electronic, îi manevrează rapid bu -
to naşele şi, cu mâna întinsă în sus, îl
apropie de urechea domnului. Su -
ne tele argintii de boite a musique
mo  dulează gingle bell, ori yester day,
ori bandiera rosa. Un ţiuit mu zi cal
la limita auzului se răspândeşte în
toată cabina funicularului şi oame -
nii întorc o clipă capul spre băiat.
Apoi continuă să admire peisajul în -
cântător, să savureze efectul de
înălţime, beţia zborului. Şi sunetele
melodiei atât de cunoscute li se par

Constantin Abăluță

IA MELODIA
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a fi emanaţia directă a acestor mis -
te rioase perspective aeriene, izvo -
rând deopotrivă din pereţii de stân -
că ai defileului şi din şuviţele scă -
moa se ale norilor lungi purtaţi de
vânt. Aşa că atunci când melodia se
sfârşeşte, frustrarea este aproape
co lectivă, golul creat în sufletele oa -
menilor este de nesuportat. Urma -
rea e că, unul câte unul, pasagerii se
apropie de băiat şi-i cumpără mereu
câte o altă melodie, grijulii să nu la -
se să se-ntrerupă vraja care i-a cu -
prins. Şi dacă în răgazul traversării,
câtorva pasageri nu le mai rămâne
timp să cumpere şi ei un cântec, a -
tunci e sigur că la coborâre se vor
îm bulzi să fie primii care să-şi în -
drep te greşeala.

Afacerea lui Matei prosperă de la
o zi la alta. Când îl întâlneşte, Oarţă,
aurolacul îi lălăie cu glasul lui dogit
un cântecel compus ad-hoc: Matei,
Matei / De la etajul trei / Puşcă
lei-paralei...

De la o vreme, nu se ştie cum, s-a
răspândit un zvon ciudat. Mulţimea
celor ce călătoreşte cu funicularul a
fost cuprinsă de acel gen de su -
perstiţie căreia nu-i poţi găsi vreo
explicaţie, dar care funcţionează
fără greş. Ca un ceas electronic, zice
Matei făcându-i cu ochiul lui Oarţă.
Cu botul vârât în punga lui de plas -
tic, acestuia nu-i arde de starea de
spirit a funicularezilor, dar dă din
cap ca să nu-l dezamăgească pe Ma -
tei, singurul lui prieten, cel la care
apelează când e la strâmtoare. Hei,
s-a deschis cantina? Îi spune băgând
o clipă capul pe uşa funicularului.
Matei îi scrâşneşte printre dinţi un
DA şi-i face semn s-o şteargă cât
mai repede: nu trebuie văzut cu un
aurolac că-i scade cota.

Mai ales acum, când datorită
zvo nului sau superstiţiei, cum vrem
să-i zicem, cota băiatului chilug a
ajuns la înălţimi ameţitoare. Ca să
evite busculada şi vociferările celor
mai arţăgoşi, Matei a trebuit să-şi ia
un carneţel, i-a pus pe muşterii să
stea la coadă şi, când le venea rân -
dul, le nota acolo numele împreună
cu melodia aleasă. Mă, parcă-ai fi
contesa din film, aia care-i înscria

pe amorezi în carnetul de bal, glu -
meşte Oarţă. Bine zici, îi răs punde
Matei, azi am valsat cu-o bătrânică
ce mi-a strecurat o babană. Minţi
de-ngheaţă apele, face Oarţă care-i
gata să se înece cu un dumicat de
pizza. Păi altfel cum înfulecai tu
pizza de la semi-preparate, hai?
Aurolacul se vede redus la tăcere,
dar îşi exteriorizează în continuare
mirarea prin semne largi cu mâinile
prin aer, de-ai crede că ceva uluitor
i s-a intâmplat chiar lui personal. Şi
într-un fel chiar i s-a întâmplat, căci
n-a mai mâncat pizza de nu ştiu
când. În orice caz, după ce-şi ter mi -
nă porţia, şi înainte s-o şteargă din
odăiţa lui Matei, nu se poate abţine
să nu-şi exprime, cu vocea lui do -
gită, verdictul: Mă, să ştii că a dat
strechea-n funicularezii tăi.

Pentru prima dată în viaţă Matei
se gândeşte cu adevărat la moarte. A
auzit de războaie, de cutremurul
din ‘77, dar nu şi-a bătut capul : erau
prea îndepărtate şi nu-l atingeau. În
anume seri ploioase îşi închipuia
chiar că părinţii lui - pe care nu i-a

cu noscut, căci e un copil abandonat
la vârsta de trei luni - poate că au
murit. În vreun accident, ori de vreo
boală - în ziua de azi se pot în tâm -
pla multe. Însă era mai curând un
exerciţiu de imaginaţie şi o subtilă şi
naivă încercare de a scuza gestul
urât al părinţilor, decât o meditaţie
propriuzisă asupra acestui subiect
atât de covârşitor.

Acum însă e cu totul altceva. Şi
nici măcar nu mai e vorba de gân -
durile lui, care, la o adică, mai pot fi
trecute cu vederea, căci fiind atât de
tânăr are destul timp să le vadă cum
sunt înlocuite de la sine cu altele.
Nu, acum e vorba de plasa con cen -
trică de gânduri ale funicularezilor,
pe care o simte cum se strânge îm -
prejuru-i tot mai ameninţătoare. Şi
gândurile lor - îşi dă seama - sunt
gân durile unor oameni în toată fi -
rea, ori ale unor bătrâni, aşadar gân -
duri mai ferme, dacă nu chiar rigide,
pe a căror schimbare e bine să nu te
bazezi. Iar tema lor, a tuturor gân -
du rilor - aţi ghicit - e una singură:
tema morţii.
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Însă lucrul cel mai înspăi mîn tă -
tor abia acum începe. Capul chilug
al lui Matei nu e îndeajuns de chilug
pentru această idee. Perişori deşi îi
înţeapă creierul, de parcă pilozita tea
refuzată înafară ar fi început să-i
crească înăuntru. Da, nebunia este
că toate gândurile legate de moarte
ale funicularezilor (îi e ciudă că a
preluat fără să vrea vocabula cara -
ghioasă a aurolacului) sunt legate în
acelaşi timp şi de persoana lui. În
asta constă de fapt zvonul lansat de
la un timp şi care prinde tot mai
mult teren. Muşteriii nu mai sunt
senini ca odinioară, nu mai admiră
peisajul dezinteresat, adică doar
pentru splendoara lui, Perla Carpa -
ţilor e însoţită şi umbrită de-un abur
ce vine din zone subterane. Oa -
 menii au început să creadă că, în tot
timpul traversării cu funicularul,
este oricând posibil un accident. Şi -
nu se ştie de ce - puterea de a-i salva
de această iminentă ameninţare i-a
revenit în întregime băiatului chi -
lug. Nimeni nu-şi mărturisea teme -
rea, dar după graba cu care se-aşe -
zau la coadă să fie înscrişi în car -
neţel, după privirile languroase pe
care i le adresau lui Matei, ca şi du -
pă extazul în care cădeau atunci
când se trezeau la ureche cu ceasul
mi raculos, şi mai ales după oftatu -
rile de uşurare scoase când se termi -
na melodia lor, era evident că se

con  siderau izbăviţi de-un mare pe ri -
col. Banalele note piţigăiate ale
arhicunoscutelor yesterday, gingle
bells ori bandiera rosa, strecurate în
urechile lor, constituiau unica asi -
gu rare personală împotriva oricărui
posibil accident petrecut în timpul
traversării cu cuşca de sticlă.

Sigur ca acest dever neaşteptat îl
umple de bucurie pe Matei. Dar îl şi
îngrijorează. Se simte ca un im pos -
tor. Beneficiază de pe urma unei
minciuni sfruntate. O minciună pe
care nici măcar n-o poate para căci e
una subterană, insidioasă. Nimeni
n-ar recunoaşte deschis că se teme.
Cu atât mai mult că îi cumpără b ă -
iatului o melodie ca pe-o asigurare.
Iar Matei, la rândul lui, îşi dă seama
cât de necreştinească e postura în
care se găseşte. Profită de credu li ta -
tea stupidă a oamenilor. Bănuţul pe
care înainte şi-l câştiga cinstit, este
azi mânjit de duplicitate. Se simte ca
un profet de bâlci, promiţând mul -
 ţimilor ceva în care el însuşi nu
crede. Are zile când îi vine să se
ducă în mijlocul cabinei şi să ţipe:
Oameni buni, eu vă vând melodii şi
nimic mai mult, să vă bucuraţi
urechile şi sufletul. Dacă funicularul
cade s-a zis cu noi, nimeni nu scapă:
nici cei ce-au cumpărat melodii, nici
cei ce n-au cumpărat. Şi eu şi ceasul
ăsta amuţim pe veci. Să nu ziceţi că
nu v-am spus! N-am nici o putere, să
vă intre în cap, sunt un biet orfan şi

atât!
Dar n-o face. Îi e teamă şi ruşine.

Şi frică. O frică înspăimântătoare.
Nu vrea să aibe de-a face cu destinul
- nici măcar în felul acesta sucit. Nu
vrea să provoace soarta care, slavă
Domnului, a fost destul de vitregă
cu el. Acum câştigă bine, e o răs pl a -
tă meritată, de ce să dea cu piciorul
norocului? 

Coșmarul pe care l-a avut acum
câteva nopți i-a adus, paradoxal, li -
niș tirea tuturor acestor frământări.
Se făcea că a scăpat în vâltoarea u -
nui unui fluviu ceasul muzical. De
fapt, așa cum se întâmplă în vis, flu -
viul era o entitate înspăimântătoare,
un fel de dragon uriaș care i-a smuls
ceasul și i l-a înghițit plescăind și
râgâind fericit. 

Dimineața, cu mintea-ncețoșată
încă, Matei s-a pus să-l caute de zor,
răscolind toate  cotloanele. Când l-a
găsit nu i-a venit să-și creadă ochi -
lor. Era la locul lui, pe polița de sti -
clă, așteptând cuminte, fără să aibe
habar de peripețiile lui din vis, lângă
periuța de dinți. 

Băiatul și-a zis că nu va mărturisi
nimănui coșmarul lui ― nici măcar
lui Oarță ―  de parcă ar fi fost un lu -
cru rușinos. În schimb de atunci în -
coace, zi și noapte, ceasul muzical
este nedeslipit de încheie tura mâinii
sale drepte. Asigurare la purtător
pen tru viață și moarte deopotrivă. 
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Cercetări recente efectuate în
Fondul Prefectura Prahova, păstrat
de Serviciul Județean al Arhivelor
Naționale Prahova au scos la iveală
mai multe informații interesante des -
 pre istoria acestei instituții la înce pu -
tul anilor 1920, după revenirea vic -
torioasă a Casei Regale, administra -
ției și armatei române din exilul
temporar din Moldova (1916-1918).
În mai 1921, Prefectura Prahova ac -
cep ta oferta lui Vidali Temistocle de
inscripționare a numelor tuturor
pre  fecților pe care Prahova îi avu -
sese de la înființarea instituției, adi -
că din 1859, ca urmare a eforturilor
de reformarea noului stat român, în -
treprinse sub domnia lui Alexandru
Ioan Cuza (primul prefect fusese
Ștefan Greceanu, numit în această
funcție în ianuarie 1859), în holul de
la intrarea în Palatul Prefecturii
(„inscripții gravate și vopsite cu alu -
miniu pe plăcile de marmură
artificială de pe pereții din vesti bu -
lul prefecturii”). Costul fiecarei lite -
re era de 4 lei, suma totală ridi cân -
du-se la 4.000 de lei. Sculptorului îi
fusese încredințată și lista cu pre -
fecții pe care îi avusese Prahova din
1859 până în 1921, inclusiv cu datele
„mandatelor” lor.1 Probabil că, după
desființarea prefecturilor, în anul
1950, și acest perete de onoare a fost
înlăturat de noile autorități comu -
nis te.

Inițial sediul Prefecturii Prahova
a fost într-un local care există și
acum, Casa Avram Ergas Mamaciu,
fostul Teatru pentru Copii Ciufulici,
în momentul de față berărie cu tera -
să. După 1900, administrația jude -
țului a căutat un local mai încăpă -
tor, instituția fiind deservită de un
per sonal mai numeros, pe măsura
dez voltării infrastructurii, a indus -
tri ei și comerțului în Prahova, dar și
o clădire care să impună respect, a -
vând în vedere importanța județului

în regatul condus de Carol I (în afa -
ră de București, cel mai industria li -
zat din Vechiul Regat). La 23 aprilie
1910, Prefectura Prahova s-a mutat
în fosta reședința a comerciantului,
bancherului și fostului primar li be -
ral al Ploieștiului, Ghiță Ionescu, cu
două mandate (în intervalul 1883-
1898), care a fost cumpărată de auto -
ri tățile județene de la moștenitorii
săi, devenind cunoscutul în epocă
drept Palatul Prefecturii Prahova,
una dintre cele mai impozante ast -
fel de clădiri administrative din Ve -
chiul Regat. Construcția, în stil fran -

țuzesc, a fost ridicată după planurile
arhitectului bucureștean Leonida
Negrescu, în perioada 1885-1894, de
meșteri italieni. Negrescu fusese
format la École des Beaux Arts din
Paris, fiind profund marcat de per -
so nalitatea lui Charles Garnier (1825
- 1898), creatorul Operei Mari din
Paris (1861) şi cel mai important re -
pre zentant al stilului Second Empire
din perioada împăratului Napoleon
al III-lea, care a avut o contribuție
deloc de neglijat la formarea sta tu -
lui român modern. Interiorul clădi -
rii este marcat de decorații neo-ba -

Literele prefecților de Prahova
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ro ce. Ghiță Ionescu nu a apucat să
se bucure de impozanta clădire de -
cât vreo patru ani. Finalizarea tran -
za cției a avut loc în timp ce prefect
al județului era C.D. Anghel (prefect
cu un mandat scurt, din iunie 1908
până în ianuarie 1910). Anghel ab sol -
vise Facultatea de Drept de la Paris,
revenise în țară devenind judecător
de instrucție la Tribunalul Ilfov,
subdi rector și director în ca drul Mi -
nis t erului Finanțelor, avocat al sta tu -
lui (procuror, în termino lo gia de azi)
după 1903. În 1907 a fost numit pre -
fect de Olt, iar anul ur mător prefect
de Prahova2. În fon dul Bibliotecii
Județene Nicolae Iorga s-a pastrat in -
clus iv o Dare de seamă prezentată Con -
 siliului Jude țean de către C. D. Ang hel3,
o radio grafie completă a stării jude -
tului în primul său an la conducerea
ju de țului Pr ahova. 

Vidali Temistocle a fost o altă
per  sonalitate complexă a Prahovei.
Născut la București în 1873, a fost
fiul sculptorului grec Lazar Vidali, și
și-a făcut studiile primare la Bu cu -
rești și Ploiești, iar apoi a urmat
Școa la Comercială din capitala Pra -
hovei și Școala de Arte Frumoase
din București, absolvită în 1896. Și-a
desăvârșit studiile la Munchen și
Roma. În 1899 s-a stabilit definitiv la
Ploiești unde a început să se eviden -
țieze prin sculpturile realizate, pri -
mind diverse comezi publice de la
diverse insituții prahovene, după cum
a fost cazul și cu cea a Pre fec turii Pra -
hova. Cel mai cunoscut bust realizat
de Vidali este cel al fostului om politic
(primar al Ploieștiului și deputat)
Radu Stanian, bust care a supra viețuit
miraculos până azi, în Plo iești.

Și-ar fi amenajat atelierul pe Ca -
lea Câmpinei, care a rămas în pi cio a -
re, deși întreaga zonă a fost siste ma -
ti zată de urbanismul comunist. La
so  licitarea primăriilor unor comune
din Prahova a realizat mai multe
mo   numente dedicate eroilor pra ho -

veni care și-au dat viața pentru țară
în timpul Primului Război Mondial
(la Măneciu-Pământeni, monument
inaugurat în martie 1920, la Pucheni
- la inaugurarea acestuia ar fi vorbit
inclusiv un reprezentant al Prefec -
turii Prahova, un anume Costache
Petrescu, Poiana Vărbilău, Râncezi –
actualul sat Nucșoara de Jos din
comuna Posești, Homorâciu, Bucov,
Nedelea, Hârsa.) Alte sculpturi fu -

ne rare sunt realizate de el în ci mi -
tirele Viișoara și Bolovani, din Plo -
iești. A murit în anul 1940. Fiul său,
sculptorul Ioan Th. Vidali (născut la
12 iulie 1906) a executat sculptură
fu nerară și plăci comemorative, a
re staurat la Ploiești Monumentul
Vânătorilor și a executat soclul pe
care a fost așezat bustul lui Cara gi -
ale, operă a sculptorilor Gheorghe
Damian și Gheorghe Coman.
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1 SJAN Fond Prefectura Prahova, Dosar 17/1921. Unii prefecți au avut chiar mai multe, precum Dertmann (3), Istrate Negulescu (3) sau Luca
Elefterescu (4).
2 Personalități prahovene. Dicționar biobibliografic de Marian Chirulescu, Paul D. Popescu și Mihaela Radu, Biblioteca Județeană Nicolae Iorga,
Ploiești, 2021, p. 23.
3 Institutul de Arte Grafice Progresul, 1909.
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În spațiul românesc primul mu -
zeu își face apariția în Transilvania, la
Sibiu după dorința baronului Samuel
von Brukental. Era anul de grație
1817, iar opera filantropică a dona to -
ru lui imita un curent care apăruse
deja de ceva timp în Europa Occi -
den  tală. Curând, muzeul devine o
ins  tituție tot mai atractivă, iar pe mă -
su ră ce statul român se încheagă
insti  tuțional, prin munca neobosită a
unor intelectuali, apar și în Principa -
te le Române, iar mai apoi în Vechiul
Re gat. În județul Prahova și la Plo -
iești, istoria muzeelor începe mai târ -
ziu, cu toate că în prima jumătate a
se  colului al XX-lea au existat câteva
timide încercări în acest sens. În fapt,
mai toate muzeele locale au apărut
în vremea regimului comunist. Ele își
datorează cumva existența neobo si -
tului Nicolae Simache, omul care și-a
dedicat integral a doua parte a vieții
sale acestui proiect, lăsând  în urma
sa o salbă de muzee. Rolul profe so ru -
lui Simache a fost unul determinant.
Într-o țară în care respectul față de
trecut, de păstrarea urmelor  acestuia
lasă de dorit, munca profesorului Si -
mache a însemnat salvarea de la dis -
pariție ori distrugere a numeroase
mărturii ale istoriei locale și națio -
nale. A trebuit plătit și un preț pentru
asta ― construcția unei narațiuni
mili tante național ― comuniste, iar
acest lu   cru s-a reflectat cu precădere
în prin cipalele muzee ale Ploieștiului
ca  re serveau ideologia vremii.

Încremenirea 
în matricea 

național-comunistă

Căderea regimului comunist nu a
adus schimbări radicale. Nu a fost o
ruptură de trecut, doar o liniară con -
tinuitate cu farduri noi. Au fost eli mi -
 nate doar portretele dictatorului
Cea u șescu, mențiunile PCR. Însă na -
ra țiunea național-comunistă a ră mas.
E drept a fost și încurajată de po li ti -

cienii locali care și-au însușit doar
partea mercantilă a noii lumi, în timp
ce la nivel discursiv au pro mo vat
aceeași istorie cu mici amenda mente:
lupta de clasă și partidul au dispărut.
În plus, având vechea reto rică a ac -
tiviștilor de până mai ieri, au înțeles
că muzeul poate fi o tribună de unde
pot extrage voturi, ex   ploa tând nos -
tal  gia trecutului și fri cile de politicile
dure ale anilor tran ziției: ,, și ce i-am
mai bătut pe turci, cât sân ge au supt
moșierii și cât ne-au ex ploatat și furat
pe noi str ă i nii...” Așa au apărut bus -
turi și cărți, iar func țio narii din mu -
zee au înțeles de unde bate vântul și
s-au con format. Reto rica aceasta a
fost benefică doar pentru unii. Pen -
tru muzee a fost pă gu boasă.  Au ur -
mat  decenii, nu de îm pliniri mărețe,
ci de subfinanțare cronică a mu ze e -

lor locale. Panotajul și poveștile mu -
zeului au rămas ne schim  bate. Mu -
zeo grafi, arheologi ti neri, care aveau
și au știința de a a du ce muzeul în
secolul XXI, au devenit blazați grație
încurajărilor primite: “nu este a cum
vremea, nu sunt bani de cercetare, de
săpături, de expo zi ții”. Unii au plecat,
alții au rămas și încearcă să facă
apostolat... 

Două modele: Muzeul
contemporan - 2 Meta
de la... Slon. Expoziția
Muzeul Brandurilor

Ploiești

Am fost luna trecută la Slon. Un
mare pictor contemporan a ridicat
acolo prin eforturi proprii un spațiu

Miguel Isla (Spania),
„Ușa spre Troia”, 2019

Călător prin Muzeele noastre
Dorin Stănescu
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muzeal. Arată fix ca unul din Occi dent.
Da, la Slon!  A fost inaugurat pe 17 sep -
tem brie 2022 cu expoziția „Snapshot
contemporan/ Timeline tra  dițional –
Arta este întotdeauna în altă parte”
Expoziția  aduce în același loc nume
im portante ale artei con tem porane:
Vioara Bara, Radu Com șa, Călin Dan,
Teodor Graur, Stela Lie, Petru Lucaci,
Sorin Neamțu, Marilena Pre da Sânc,
Carmen Rasovszky, Gheor ghe Rasovszky,
Roxana Trestioreanu, Adrian Uncrut,
Dan Vezentan, Simona Vilău. 

Vara aceasta un ploieștean en tu -
zi ast și pasionat, Bogdan Stoica, a or -
ga nizat pe  timpul și cheltuiala sa și a
unor sponsori o minunată expoziție,
“Muzeul Brandurilor Ploiești”, pe ca -
re a expus-o în centrul orașului. Pu -
bli cul a fost încântat! Nevoie este, in -
te res la fel.

Am vizitat de curând și două mu -
zee însoțit de niște profesori din stră -
i nătate. O concluzie se desprinde lim     -
 pede: muzeele noastre locale nu sunt
pregătite mai deloc pentru a in tra
într-un circuit care să aducă vi zi tatori
din străinătate. Pe de o parte e o pro -
blemă de  finanțare ― să achi zi ționezi
căști și să înregistrezi ghidajul în trei
limbi de circulație costă ceva, să pre -
gătești doi ― trei ghizi să fie abilitați
să susțină prezentări în limbi de cir -
cu  lație internațională, pe de altă par -

te e o problemă clară de lipsă de
viziune a managementului, care ține
cu disperare de scaun și preferă să nu
deranjeze... 

Și încă ceva: printre rarii vizitatori
s-a aflat și un grup de  tineri din stră -
i nătate veniți într-un program Eras -
mus și  unul dintre ei a scris undeva
că din cele 10 lucruri afirmate, trei
erau neadevărate. Sigur ghidajul era
tributar aceluiași trecut și retorici la
care m-am referit anterior.

Muzeul modern cu
impact în comunitate
- un hub  educativ,
centru de cercetare și
conservare a istoriei
locale și nu numai

Dezinteresul pentru cultură al
oficialităților locale e vechi, constant
și notoriu.  Nu l-au inventat politi cie -
nii actuali. Cu umor, un memorialist
al perioadei interbelice ne oferă și
jus tificarea: “politicienii pe la școală
nu vor mai trece, pe la tribunal, da”.
De aici și ,,alergia” pentru instituții și
manifestări care înghit bani, nu aduc
voturi și vizibilitate, iar defectul a ces -
tora este că efectele se văd în timp
peste 10 ani, peste 20. E inutil, deci. E

suficient să depunem două coroane
la statuie în fiecare an! Structura bu -
ge telor muzeelor prahovene, meca -
nis  mele de numire a manage men tu -
lui cultural local și județean reflectă
din plin lipsa de angajament față de
cultură și clientelismul de partid.
Poate că așa trebuie să fie! O insti tu -
ție prăfuită, care colecționează vechi -
turi pe care o vizităm doar când sun -
tem elevi?

Istoria orașului Ploiești, mo no gra fii
ale localităților județului au fost scrise
și publicate sub auspiciile Societății
Culturale Ploiești Mileniul III, iar alte
două ONG-uri, Atom și Re  publica Plo -
iești, au completat cer ce  tarea isto riei
locale. Au acoperit, astfel, lipsa u nui
departament/birou/serviciu de cerce -
tare din zona mu zea lă și nu nu mai, dar
nu au putut suplini lipsa unui servi -
ciu/bi  rou de programe și proiecte edu -
cative, de voluntariat etc. Succesul a -
ces tor ini țiative ale societății civile de -
 mons trea ză nevoia urbei de inst itu ții
și de programe culturale. 

În mod clar este nevoie de muzeu,
iar vocea sa trebuie să conteze în co -
mu nitate. Pentru asta trebuie să fie
mai prezent în agora, să câștige sus -
ținători și să conteze pe sprijinul lor.
Doar așa se va schimba și para dig ma
finanțării culturii locale. 
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Cântăreața cheală în regia lui Cristian Ban este un p -
ariu câștigat împotriva oricărui conformism: cea mai re -
cen tă premieră a Teatrului „Toma Caragiu” (20 octom brie
2022) confirmă tradiționala deschidere a instituției că tre
experimental, inițiată, de pildă, de un Lucian Sabados și
de colaborarea cu Radu Afrim(și Cristian Juncu) la înce pu -
tul anilor 2000.

Uriașa cutie-ambalaj (inscripționată Teatrul „Toma
Ca ragiu” – Ploiești) din care ies și intră personajele, soluție
a scenografei Raluca Alexandrescu, este un mesaj așteptat
despre export-importul culturii (române) într-o piesă de
Eugène Ionesco: totul pare să fie „sub control”, doar me -
na  jera Mary (Ioana Farcaș) poate să iasă „dincolo” și să in -
ter preteze, acțiune stereotipă a unui raisonneur suficient
de analitic – care va intra însă, la rândul său, „înăuntru”.

Cunoscut din avangarda Reactor – Cluj, regizorul Cristian
Ban alege o traducere modernă (Vlad Russo și Vlad Zografi)
pentru criza comunicării din clasica piesă a lui Ionesco,
cuplurile Smith (experimentații Ioan Coman și Ada Si mi o -
 nică) și Martin (Andrei Radu și Theodora San du) alternând
pauzele cerute de rol cu o vivacitate bine temperată.

În fond, piesa este o adevărată „rupere de ritm” în sta -
giu nile teatrului, mai degrabă conservatoare, pentru că
adu ce pe scenă și nume cunoscute mai ales din roluri de
revistă (Robert Oprea, competentul Căpitan de pompieri),
precum și o necesară trupă de figurație, alcătuită din ma ni -
pulatorii cutiei „de consum” a personajelor: Răzvan Băltarețu,
Constantin Ionescu, Andrei Frîncu, Mircea Dragomir, Octavian
Gheorghe, corect susținuți de Ionuț Aldea (light design).

Dar mai ales pentru că Ionesco debutează, în sfârșit, pe
scena „Toma Caragiu”, în conducerea Mihaelei Rus, conti -
nuând astfel importanta tradiție a scenei locale în privința
colaborărilor cu tinerii artiști. (Dan Gulea)
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Cântăreața cheală la debut

Pe scena premierei,actori, scenograf și regizor(de la stânga la dreapta): Ioan Coman, Ada Simionică,
Raluca Alexandrescu, Theodora Sandu, Andrei Radu, Cristian Ban, Ioana Farcaș, Robert Oprea
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Harta și legenda. Mircea
Cărtărescu în 22 de
lecturi (ed. Oana
Fotache, Cosmin
Ciotloș) este una dintre
cele mai noi apariții de
la Editura Muzeul
Literaturii Române; deși
volumul a apărut inițial
în 2020, a avut un tiraj
confi den țial, grevat de
restricțiile bugetare ale
pandemiei, astfel încât
tirajul este continuat
abia acum, în 2022.

Întotdeauna divizată în trei părți
(poezie, proză, eseu), opera lui Căr -
tă   rescu este și aici interpretată din
trei perspective, dar  cu titluri meta -
fo rice, preluate de la volumul de de -
but, versurile din Faruri, vitrine, fo -
to grafii (1980).

Sunt perspective diverse, pre -
pon derent ale celei mai tinere gene -
rații de intelectuali (universitari),
for mați mai ales în jurul Facultății
de Litere, unde Mircea Cărtărescu a
fost profesor până de curând: critici
și istorici literari, teoreticieni pre -
cum Magda Răduță, Cosmin Ciotloș,
Delia Ungureanu, Roxana Eichel,
Oana Fotache, Ion Manolescu, Cris -
tina-Ioana Dima; dar și cu parti ci -
parea unor teoreticieni de felul
Ioanei Bot, alături de istoricul reli -
giilor Eugen Ciurtin, de arhitectul
Lorin Niculae, arheologul Cătălin
Pavel, editorul, poetul și prozatorul
Bogdan-Alexandru Stănescu. Lor li
se adaugă perspective din generația
lui Mircea Cărtărescu: o analiză sti -
lis tică de Rodica Zafiu, o evaluare
mu zicală de Valentina Sandu-Dediu, una
traductologică de Radu Paraschivescu, o
discuție despre pu bli cistică semnată
de Mircea Vasilescu. Note memoria -
lis tice au texte semnate de Ion

Vianu, dar și mai multe din sec ți -
unea de „fotografii”: Florin Bican,
Adrian Guță, Toma Pavel, Ioana
Pârvulescu.

Interpretări diferite, dar ase mă -
nă toare prin perspectiva novatoare
pe care o incumbă numele profeso ru -
lui de la Harvard, David Damrosch,
autor al conceputului de „literatură
mondială”, cel care analizează r a -
por tul Proust – Cărtărescu în „Du
côté de Ștefan cel Mare. Universa li -
ta tea perifericului în Orbitor I”; sau
numele Deliei Ungureanu, profe -

soa ră la București și la Harvard
Institute for World Literature, au -
toare a studiului „Forța revoluțio na -
ră a periferiei: Levantul, Nostalgia și
literatura mondială”.

Volumul este „obiectualizat”
prin  tr-o hartă a Bucureștiului bazată
pe locurile din poezia lui Mircea
Cărtărescu (redate la „Legendă” prin
citate), realizată de Silvia Niculae,
Theodor Niculae, în colaborare cu
Anca Dubălaru și Olga Niculae – sub
coordonarea conf. dr. arh. Lorin
Niculae. 
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Premiul Nobel pentru Literatură
a fost obţinut anul acesta de către
scriitoarea  franceză Annie Ernaux,
datorită «curajului şi acuităţii cli -
nice», puse în slujba efortului de a
descoperi «rădăcinile, înstrăi nările
şi constrângerile colective ale me -
mo riei personale», după cum îşi jus -
tifică Academia suedeză alegerea.
La rândul său, cea căreia i s-a de cer -
nat râvnita distincţie a răspuns: «Je
considère que c’est un très grand
honneur qu’on me fait et, pour moi,
en même temps, une grande res  pon -
 sabilité, une responsabilité qu’on me
donne en me donnant le prix Nobel»,
accentuând ideea de responsabilita -
te. «C’est-à-dire de témoigner  d’une
forme de justesse, de justice, par ra -
pport au monde», a adăugat Annie
Ernaux, într-un interviu oferit tele -
viziunii suedeze SVT („Nobelul acor -
 dat înseamnă onoare, responsa bili -
tate, dar şi dreptate în raport cu lu -
mea”). Preşedintele francez Emma -
nuel Macron a salutat şi el atribuirea
pre miului, considerând-o pe laureată
o voce a libertăţii femeilor şi a celor
uitaţi în acest veac.

Autoare de succes, fără îndoială
(cu alte două premii importante în
carieră, Premiul Renaudot în 1984 şi
Premiul Femina în 1992), Annie
Enaux îşi avertiza cititorii, încă din
1984, în legătură cu tipul de scriitură
adoptat: «Depuis peu je sais que le
roman est impossible. Pour rendre
compte d’une vie soumise à la né ce -

ssité, je n’ai pas le droit de prendre
d’abord le parti de l’art. [...] L’écriture
plate me vient naturellement, celle-
là même que j’utilisais en écrivant
autrefois à mes parents pour leur
dire les nouvelles essentielles.»  (De
puţină vreme ştiu că romanul este
imposibil. Pentru a descrie o viaţă
su pusă necesităţii, nu trebuie nea -
pă rat să dau prioritate artei. Scriitu -
ra plată îmi vine în mod firesc, este
aceea pe care o foloseam altădată
scriindu-le părinţilor mei pentru a
le da veştile importante - traducerea
noastră”). În paginile revistei Lire,
Annie Ernaux acorda în aprilie 2000
un interviu, mărturisind că scriitura

ei este un act politic, ce acţionează
asupra conştiinţei. Un mod de gân -
dire amintind de cel al lui Jean-Paul
Sartre, dar şi o evocare a mentorului
său, Pierre Bourdieu. În plus, o ase -
mă nare evidentă cu atitudinea scrii -
toarei Simone de Beauvoir.

Într-adevăr, pentru Annie Ernaux
(acum în vârstă de 82 de ani) – ple -
ca tă dintr-un mediu modest, din
Yvetot, Normandia, pentru a ajunge
în lumea citadină care să-i arate
calea spre succes – a vorbi cu şi des -
pre părinţi este un lucru esenţial. De
aceea, în cărţile ei, autoarea devine
vocea celor mulți şi neînsemnaţi,
găsind un real nucleu de inspiraţie

AnnIE ERnAUx, 
câştigătoarea premiului nobel

pentru literatură în 2022
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într-o cafenea-băcănie din universul
copilăriei sale. Menţionăm câteva
dintre titlurile apărute la Editura
Gallimard: Les Armoires vides (1974),
Ce qu’ils disent ou rien (1977), La
Femme gelée (1981), La Place (1983),
Une Femme (1987), Passion simple
(1991), Journal du Dehors (1993), La
Honte (1997), Je ne suis pas sortie de
ma nuit (1997), L’Événement (2000),
Se perdre (2001), L’Occupation (2002),
L’Usage de la photo (în colaborare
cu Marc Marie, 2005), Les Années
(2008), Mémoires de fille (2016). La
Editura Stock i-a apărut volumul
L’Écriture comme un couteau (con -

vor biri cu Frédéric-Yves Jeannet),
iar la Seuil, Regarde les lumières,
mon amour, în 2014.

În limba română există volumul
Pasiune simplă. Locul (în tălmăcirea
lui Vasile Zincenco, la Editura Pan -
dora-M, 2004, romanul La Place adu -
cându-i autoarei şi Premiul Renaudot).
Inspirat din istoria pro priei familii, car -
tea semnată de Annie Ernaux vor beş -
te despre evoluţia generaţiilor, des -
pre mobilitatea tinerilor, reperul
morţii şi înmormântării tatălui de ve -
nind, astfel, simbolic pentru perso -
najul aflat între două lumi («passeur
entre deux rives»). Annie Ernaux

explică în interviul de care amin -
team mai sus: «Ce ne sont ni des
romans ni de l’autofiction. Ce sont
des récits véridiques. Je ne fictio na -
lise pas ma vie, c’est un parti-pris. Je
travaille plutôt dans la mémoire, ou
la chose vue, à partir de deux déter -
minations pro fon des: la première,
c’est l’injustice sociale, les diffé ren -
ces de classe. La se conde, l’injustice
entre les hommes et les femmes».
(„Nu sunt nici romane, nici autofic ţi -
une. Sunt povestiri veridice. Nu imi
fictionalizez viaţa, ar fi ceva părti ni -
tor. Mai de gra bă lucrez asupra me -
moriei sau asupra lucrurilor văzute,
pornind de la două deter mi nări
profunde: prima se re feră la nedrep -
tatea socială, diferenţele de clasă. A
doua este nedreptatea dintre băr baţi
şi femei”. – traducerea noastră)

Pasiune simplă, probabil cea mai
apreciată de către cititori, este car -
tea pentru care autoarea a primit
Pre miul Femina, având în cen tru o
poveste de iubire, des tul de surprin -
ză toare prin grija pentru detaliu,
pentru rememorarea unor episoade
trăite de personajul feminin, em ble -
matic pentru toate căr ţile scriitoa rei.
În  roma nul Une femme (1986),
Annie Ernaux îşi evocă mama, du pă
moartea recentă a acesteia, iar în Je
ne suis pas sortie de ma nuit (1997),
scriitoarea porneşte de la ex -
 perienţa bolii. Experienţe dure roa -
 se, topite în «scriitura plată» ca re a
consacrat-o. O scriitură neo bo sită,
încearcând – frază după fra ză, carte
după carte – să acceadă la înţe -
legerea şi exprimarea unui ade văr al
existenţei, altfel inaccesibil, după
cum mărturisea chiar autoa rea. O
scriitură aflată la intersecţia dintre
literatură, sociologie şi isto rie.

Cercetătorul, eseistul şi criticul
Dominique Viart afirmă, în volu mul
Annie Ernaux: le temps et la mémoire
(Stock, 2014), că este vorba de o scri -
i toare atentă la «marile proble ma -
tici sociale – diferenţe  de clasă, dis -
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tinc ţii socioculturale, revendicări
feminine […] subiecte privind me -
mo ria şi cotidianul, moştenirea
gene raţiilor. Profund implicată în
dis cuţia fenomenelor literare im -
por tante precum autoficţiunea, par -

ti cipă la dezbateri despre literatură
şi ştiinţele umane». (traducerea
noas tră)

Capodopera scriitoarei Annie
Ernaux rămâne romanul Les Années,
din care reţinem două fraze su ges ti -

ve: «Toutes les images disparaî -
tront» şi «Sauver quelque chose du
temps où l’on ne sera plus jamais»,
cea de a doua comunicând speranţă
şi un rost indubitabil al literaturii,
acela de a salva clipa trăită.
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În revista „ATITUDINI” a Casei de
Cul tură I. L. Caragiale a munici piu lui
Ploiești din luna septembrie 2022, serie
nouă, nr. 16 (186), a apă rut un grupaj
documentar, inedit, dedicat lui Geo
Bogza. L-am citit cu interes, dar am de
adus un amen dament. La pagina 3, în
sectorul „Cro nologia familiei lui Geo
Bogza (fragmente)”se precizează: „La
data de 6 februarie (1908), în Blejoi, un
sat din Prahova, se naște scriitorul ro -
mân, jurnalist, poet, teoretician al a -
van gardei, inovator al reportajului,
Geo Bogza, căs. cu Elisabeta Bogza
(1910 – 2005, București)”.

În toate referințele bibliografice
consultate [1 – 8], în care se pre ci zează:
anul sau data nașterii și lo ca litatea în
care s-a născut Geo Bogza (enciclo pe -
dii, dicționare și istorii ale literaturii
române), am găsit doar orașul Ploiești
și nu localitatea Blejoi, ca loc de naș te -
re a acestuia.

Probabil confuzia a fost creată de
faptul că Nicolae Bogza, fratele mai
mic al lui Geo Bogza (devenit ulte rior
cunoscutul scriitor Radu Tudoran), s-a
născut în ziua de luni 8 martie 1910, la
Blejoi [10], unde se mutase familia lui
Alexandru Bogza.

În documentarea efectuată pen tru
relizarea serialului dedicat scrii torului
uitat Stelian Constantin – Stelian (1904
– 1944), publicat în re vis ta ATITUDINI
(aprilie 2019 – no iem brie 2019), am
iden tificat la Ser viciul Județean Pra ho -
va al Arhivelor Naționale (S.J.Ph.A.N.)
actul de naștere al prietenului acestuia,
Geo Bogza [9].

Pe baza acestui act (vezi fig. 1), vă
propun să reconstituim desfășura rea
acestui eveniment:

Sâmbătă  9 februarie 1908, la ora 10
dimineața, Alexandru Bogza, de 44
ani, întreprinzător de lucrări, do mi -
ciliat în strada Romană nr. 14o din Plo -

iești, însoțit de martorii: Tache Ștefă -
nescu, de 64 ani, co mer ciant, domi ci -
liat în strada Regală (în prezent strada
Neagoe Basarab [13]) la nr. 32 și Ioan
Cojan, de 24 ani, func ționar, domiciliat
în strada Mir cea Basarab (în prezent
strada Mir cea cel Bătrân [13]) la nr. 14,
se pre zin tă în fața „oficerului Stării
Civile (delegatul primarului urbei
Ploești)” C. Vorobchievici, pentru a a -
nunța naș terea fiului său Gheorghe,
„în zi ua de șease curent”, la orele zece

di mi neața. Mama copilului era Elena,
născută Vasile Georgescu, soția lui
Alexandru Bogza. Actul de naștere are
nr. 176 din Registrul Stării Civile pen -
tru născuți al orașului Ploiești, dosar
1/1908, fila 91 verso [9].

Pe manșeta din stânga a actului
(vezi fig. 1), pe care este trecut nu me le
nou-născutului Bogza Alexan dru
Gheorghe, se menționează: că să toria
lui Geo Bogza în ziua de 3 ianuarie 1936
cu Elisabeta M. Enes cu, în București

Un amendament: Geo Bogza 
s-a născut în „urbea Ploești”

Alexandru H. Popa
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(sectorul) II, pre cum și decesul
acestuia atestat prin actul 3847 din 16
septembrie 1993, înregistrat la
Primăria Sectorului 1 din București.

Din planul cadastral al Muni ci piu -
lui Ploiești, realizat de Institutul
Geografic al Armatei, în perioada 1902
– 1904, se poate constata că, pen tru
locuința de la numărul 140 a străzii
Romane (vezi fig.2), este trecut
proprietar Dr. Negulescu (re zultă că
familia lui Alexandru Bogza stătea cu
chirie la această adresă). În acest plan
sunt trecuți proprietarii pentru
locuințele de la numerele 138 și 142:
Zamfir Buricea, respectiv Gg. Negu -
lescu. În acea perioadă, în Plo iești,
casele având număr cu soț erau cele
din stânga străzii, iar ca sele cu număr
fără soț erau cele din dreap ta străzii,
invers cum sunt nu merotate astăzi.
Vizavi de casa cu numărul 140, la
numărul 131 se află o casă a cărei
proprietară era Nina Niculescu.

Probabil că afacerile antrepre no -
rialeale lui Alexandru Bogza n-au
mers prea bine, astfel încât familia se
va muta în satul Blejoi, unde în ziua
de luni 8 martie 1910 se va naște ul -
timul copil al familiei: Nicolae Bogza
[10]. Acesta va deveni un scrii tor
prolific cu pseudonimul Radu Tudo -
ran, iar în anul 1988 își schim bă nu -
mele din Bogza în Tudoran și pre nu -
mele din Nicolae în Radu [10]. Radu
Tudoran a decedat în ziua de20 no -
iembrie 1992 [10].

În ziua de 8 septembrie 1920, Ale -
xan dru Bogza a fost înmormântat în
cimitirul din satul Blejoi ([12], pag. 54).
În ziua de 26 ianuarie 1926, fa milia
Bogza s-a mutat definitiv din Blejoi în
satul Buștenari, probabil tot din

motive economice ([12], pag. 65).
George Călinescu în Istoria lite ra -

turii române de la origini și până în
prezent, menționează că Geo Bogza 
s-a „căsătorit cu Elisabeta Enescu zisă
Bunti din Buștenari” ([2], pag. 891).
Din curiozitate am că utat și identifi cat
la S. J. Ph. A. N. actul de naștere al so -
ției lui Geo Bogza [11]. În registrul Stă -
rii Civile pentru născuți a comu nei
Telega din anii 1910 – 1911, se gă seș te
actul No. 65 din 28 februarie 1910 din
care rezultă că în ziua 27 fe brua rie 1910
la orele 10 post-meri di ane, s-a născut
copila Elisaveta, de sex feminin, în
casa părinților săi din satul Buș te nari,
fiică a D-lui Marin Sterie Enes cu, de
ani 30, de profesie muncitor și a D-nei
Paraschiva, de ani 28, de pro fesie
mun citoare. Mar tori la de clararea

naș terii copilei au fost: Gheorghe
Minea Manta, de ani 55, de profesie
muncitor, din comuna Telega, satul
Buștenari și  Tache Ion Petre, de ani
50, de profesie mun ci tor, din comuna
Telega, satul Buș te nari [11]. (vezi fig. 3).

Și pe manșeta actului de naștere
al Elisavetei Marin Sterie Enescu
este menționată căsătoria acesteia
cu Geo Bogza, dar din cauza se cu -
rizării registrului de stare civilă (re -
gistrul a fost găurit și legat cu sfoa -
ră) informația este puțin vizi bilă
(vezi fig.3).

Autorul dorește să mulțumească
personalului care deservește „Sala de
studiu” de la S. J. Ph. A. N. și dom nului
profesor Eugen Paveleț pentru ajuto -
rul oferit în timp, la do cu men tarea
necesară realizării acestui articol.

1) Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea – Material românesc, oameni, înfăptuiri – Editura Georgescu – Delafras, București, (1940), pag. 112;
2) G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini și până în prezent, ediția a II- a, revăzută și adăugită, ediție și prefață de Al. Piru, Editura
Minerva, București, 1982, pag. 891;
3) * * *, Dicționar enciclopedic, vol. I, literele (A – C), Editura Enciclopedică, București 1983, pag. 236;
4) Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu – Dicționarul scriitorilor români, vol. I (A – C), Editura Fundației Culturale Române, (1995), pag.310;
5) Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu – Dicționarul esențial al sciitorilor români, Editura Albatros, București, 2000, pag.94;
6) Academia Română, Dicționarul general al literaturii române – vol. I (A/B) – Editura Univers Enciclopedic, București, 2004, pag. 581;
7) Alex. Ștefănescu, Istoria literaturii române contemporane, 1941 – 2000, Editura Mașina de scris, București, 2005, pag. 188;
8) Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol. I, Editura Semne, Bucureși, 2009, pag. 606;
9) * * *, S.J.Ph.A.N. – Colecția de Condici și Registre de Stare Civilă (C.C.R.S.C.) – Ploiești, născuți, dosar 1/1908, fila 91 verso;
10) * * *, S.J.Ph. A.N. – C.C.R.S.C. – Blejoi, născuți, dosar 2/1910 – 1911, fila 10 verso;
11) * * *, S.J.Ph.A.N. – C.C.R.S.C. – Telega, născuți, dosar 19/1910 – 1911, fila 15 verso; 
12) Geo Bogza, Jurnal de copilărie și adolescență, Editura Cartea Românească, București, 1987, pag. 54, 65;
13) Ing. Jean Paltane, Ghidul străzilor vechi și noi și al cartierelor de locuit – Ploiești, Editura Alt Vision, Ploiești, 2002, pag. 57,53.
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Ajuns la cea de-a XVII-a ediție,
mult așteptatul Ploiești  Jazz Festival
2022 a revenit în inima orașului luna
trecută, între 04  și 30 octombrie, și a
oferit ploieștenilor și nu numai un
rendez-vous muzical prelungit!

Desfășurat după formatele deja
con solidate și bine cunoscute pu bli -
cului ploieștean, Festivalul a dăruit o
multitudine de evenimente derulate
și în acest an sub înaltul patronaj al
Majestății Sale Margareta, Custodele
Coroanei Române și sub egida Minis -
terului Culturii, în parteneriat cu Pri -
mă ria Ploiești. O altă performanță
remarcabilă a Ploiești Jazz Festival
este faptul că Filarmonica ploieș tea -
nă a devenit, începând cu anul 2022,
membru cu drepturi depline al
Europe Jazz Network.

După succesul înregistrat în edi -
ții le precedente, proiecte precum
Jazz in the Bus sau Caravana Ploiești
Jazz Festival s-au impus în anul a ces -

ta ca o prezență puternică și stabilă
în peisajul urban al Ploieștiului. Ast -
fel, ZoomTrio a adus din nou muzica
de jazz aproape de publicul călător
printr-o serie de concerte inedite,
ofe rite pe „scena” autobuzelor TCE
Plo iești. În zilele de 11, 13, 18 și 20 oc -
tom brie, Jazz-ul a prinds roți și s-a
au zit, în toată splendoarea lui, în au -
to buz! 

În completarea acestor acțiuni,
Zoom Trio a concertat într-o formulă
mobilă și în datele de 15, 16, 22 și 23
octombrie, odată ce tirul special a -
me najat pentru Caravana Ploiești
Jazz Festival a început să cartogra -
fieze muzical principalele artere ale
Ploieștiului.

Dansatorii Vertigo Dance School
s-au întîlnit cu ploieștenii pe 15 oc -
tom brie la Ploiești  Shopping City și
pe 23 octombrie la AFI Ploiești, cu
două sesiuni de Swing și Charleston,
două dintre cele mai populare stiluri

de dans ale anilor 1920.
Ploiești Brass Ensemble a oferit

iubitorilor acestui gen muzical două
concerte dixieland deosebite pe 15
octombrie în AFI Ploiești, și pe 23 oc -
tombrie în Ploiești  Shopping City.

Din ambițiosul program al Fes ti -
valului au făcut parte, de asemenea,
concertele educative „Roboțelul
Zappa”, care l-au avut în prim plan pe
saxofonistul Catalin Milea. Tot pe 20
octombrie, Ploiești JAZZ Trio a sus -
ținut un concert educativ în mijlocul
elevilor de la Colegiul National Mihai
Viteazul - Ploiești. 

Conferința ROJAZZ 50+3 s-a des -
fășurat pe în 21 octombrie, printre
invitați numărându-se oficiali ai Si -
biu Jazz Festival, Gărâna Jazz Festi val
2022, București Jazz Festival ș.a.m.d.,
membri de onoare ai faimosului Club
de Jazz din Ploiești, dar și reprezen -
tanți ai Mutual Musicians Founda -
tion International (SUA).

PLOIEștI JAzz FEStIvAL
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Pe 22 octombrie, în fața Prefectu -
rii Prahova a avut loc „Funky White
House”, apreciatul spectacol de sunet
de lumină care v-a prilejuit tuturor
întâlnirea cu DJ Alex in case și saxo -
fo nistul Brezeanu Zefir. 

Pe 23 octombrie, turneul ansam -
blului Violoncellissimo a dăruit pu -
bli cului, în cadrul Ploiești  Jazz Fes ti -
val, un repertoriu inedit, care a venit
să confirme spusele liderului Marin
Cazacu: „A crea muzică şi a te bucura
de ea este ţelul suprem al oricărui in -
terpret sau compozitor”.

În programul ediției 2022 a Plo -
iești  Jazz Festival s-au remarcat, de
asemenea, expoziția „Jazz Roots—US
to ROMANIA”, organizată cu spriji -
nul strategic al partenerilor New
Orleans Jazz Museum și Mutual
Musicians Foundation din Kansas
City (SUA), ce a constituit un prilej
special de întâlnire a muzicii jazz cu
fotografia și educația. „Jazz Roots—
US to ROMANIA” s-a alăturat unei
alte expoziții inedite ce a reunit  afișe
ale concertelor de jazz organizate în
ultimii 53 de ani la Ploiești  și în țară.
Ambele au putut fi vizitate în perioa -
da 01-31 octombrie în AFI Ploiești.

Deja tradiționala expoziție de pic -
tură „Jazz în Colors” v-a așteptat, în
perioada 15-31 octombrie, cu o serie de
lucrări ale celor mai talentați din tre
elevii ploieșteni ai Colegiul de Arta
“Carmen Sylva” Ploiești, Roma nia. 

Între 05 și 31 octombrie, muzica de
jazz a răsunat, în fiecare week-end, de
pe acoperișul clădirii Primăriei Plo -
iești, proiectul „Muzica de pro me na -
dă” fiind inclus, de asemenea, în
programul Ploiești  Jazz Festival. 

Piața Festivalului s-a deschis și în
acest an pe esplanada Palatului Cul -
turii din Ploiești, în perioada 27 – 30
oc tombrie. Pe scena amenajată aici,
trecătorii au putut urmări urmări
spectacole live, iar pe ecranul LED au
putu fi vizionate concertele pe care
artiști de talie internațională le-au
susținut pe scena sălii „Ion Baciu”.
Tot Piața Festivalului a găzduit și o
ex poziție auto care a adus la un loc
autovehicule noi Audi, puse la dis -
poziție la Porsche Bucuresti Vest 2, și
automobile de colecție, reunite de

Retromobil Club România. 
Curtea Berarilor a fost din nou

gazda serilor Jam Session, între 28 și
30 octombrie, când ploieștenii au pu -
tut asista la câteva concerte ex cep -
ționale susținute de laureați ai Sibiu
Jazz Competition.

Seria concertelor a fost deschisă
miercuri, 26 octombrie, de către Or -
chestra Simfonică a Filarmonicii, ală -
turi de  Ploiești JAZZ Trio (Răzvan
Cojanu - bas, Sorin Zlat - pian, Lau ren -
țiu Ștefan - tobe), sub bagheta Simonei
Strungaru și cu Sebastian Burneci  la
trompetă, ca solist. 

A doua zi de festi val, 27 octom -
brie, i-a avut în prim-plan pe Nicolas
Simion Quartet (Antonis Anissegos -
pian, Oliver Lutz - e-bass, Benjamin
Henocq - tobe, Nicolas Simion - sax), un
concert des fă șurat sub egida Ambasa -

dei Germa niei București și Orchestre
National de Jazz, sub direcția artistică
a lui Frédéric Maurin. Acest al doilea
eve ni ment a fost organizat sub egida
Am basadei Frantei și a Institutului
Francez la București .

Vineri, 28 octombrie, publicul i-a
putut asculta pe cei de la Maria João
Quartet (Maria João - voce, Mário
Laginha pian, António Quintino - bas,
Alexandre Frazão - tobe) și Benito
Gonzales Trio (Benito Gonzalez - pian,
Jeff “Tain” Watts  tobe, Will Slater -
bas), eveniment organizat sub egida
Ambasadei Braziliei.

Kristin Asbjørnsen Trio (Kristin
Asbjørnsen voce, Olav Torget chitări,
Suntou Susso - kora), cu proiectul
„Traces of you”, și Romain Pilon -
Jazz Guitarist  Trio (Romain Pilon -
chi tară, Jason Brown - tobe, Géraud
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Portal - bas) s-au întîlnit cu publicul
ploieștean sâmbătă, 29 octombrie.

Cea de-a XVII-a ediție a Ploiești
Jazz Festival s-a încheiat duminică, 30
octombrie, cu „By the sea of Galilee”,
un proiect Daphna Levy Jazz  (Daphna
Levy Jazz - voce, Tamir Miller - pian,
Leon Habib - tobe, Răzvan Cojanu -
bas), derulat sub egida Ambasadei
Israe lu lui în România, urmat de
headliner-ul festivalului, Joris Teepe
Trio (Joris Teepe - bas, Owen Hart jr.

- tobe, Don Braden - sax).
Cei mai mulți dintre artiștii invi -

tați în ediția din acest an au fost câști -
gători ai unor Premii Grammy. 

Ploiești  Jazz Festival s-a bucurat
și la acestă ediție de aportul unor
spon s ori generoși, „maeștri de cere -
mo nii” fiind Cramele Ego – Dome nii -
le Săhăteni Dealu Mare și Școala de
Flori. Toate vinurile sunt produse în
ediție limitată, iar Ploiești Jazz Festi -
val s-a bucurat de o versiune dedica -

tă. Cramele Ego produc patru tipuri
de vin: Cuvée Elegance 2019, Cuvée
Sophie 2019, Cuvée Rose 2019 și
Cuvée Alexander 2019. La rândul său,
Școala de Flori, care dă suflet fiecărui
fir de floare și fiecărui buchet, în spi -
ri tul dragostei pentru simplitate,
pen tru eleganță, pentru firesc și pen -
tru bucuria de a face plantele o parte
a vieții de fiecare zi, s-a aflat și la
această ediție alături de Filarmonica
ploieșteană. (Iulia Alexandrescu)
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Prin multă dorință și implicare, cenaclul
„ATITuDInI" a prins din nou formă și culoare,
întrunindu-se pentru prima dată după mult
timp, într-o nouă formulă și o nouă structură,
ca și cenaclu literar dedicat tinerilor! 

Cenaclul „ATITuDInI" l-a avut ca fondator
pe poetul Ion Stratan, iar redeschiderea a ces -
tuia a avut loc exact în ziua în care scriitorul 
și-ar fi serbat aniversarea. În cadrul primei
ședințe, membrii s-au cunoscut, atât prin po -
veș tile de viață cât și prin scrierile lor. S-a citit,
dis cutat, povestit și s-a prezentat structura vii -
toare a proiectelor, ele fiind vaste, de la scriere
de texte și până la îmbogățirea culturii gene -
rale. A fost o atmosferă minunată, unde tinerii

participanți au pus bazele viitoarelor activități
și au legat prietenii încă din aceste prime ore.
Iubitorii de scriere creativă și de lectură care
au luat parte la eveniment sunt: Ioana Dumi -
tru, Alexandra Tudura, Lavinia Bucur, Cristian
Constantin, Adriana Georgescu, Răzvan Alecse,
Maria Ionescu, Ariana Bădicioiu, Daniela
Purcari, Bianca Dinu, Alexia Iordan și Sorana
Frâncu. Participanții au fost acompaniați de
moderatorul cenaclului Așer negoi, sub în dru -
mările lui Mihai Ioachimescu și ale direc to -
rului Casei de Cultură a municipiului Ploiești,
poetul Marian Dragomir, cenaclul aflându-se
sub egida acestei importante instituții.
(Alexandra Daniela Tudura)

A fost zi de sărbătoare sâmbătă,
1 octombrie 2022, în Ploiești! 
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Traversăm de mai bine (sau mai...
rău...) de două decenii vremuri tulburi,
cu momente de tragism intens și cu
cri ze succesive, uneori și multiple, si -
mul tane, suprapuse. Aleg ca „punct
ze ro” ziua de 11 septembrie 2001, a ata -
cu rilor asupra unor puncte-cheie din
Statele Unite ale Americii (ca să nu
mer gem acum și mai în urmă pe firul
terorismului internațional al ultimei
ju mătăți de secol, cît a trecut de la ma -
sa crarea sportivilor israelieni partic i -
panți la Olimpiada de la München, din
vara lui 1972...).

Privit retrospectiv, intervalul dintre
prăbușirea regimurilor comuniste din
Europa Centrală și de Est și din Uniu -
nea Sovietică, în 1989, respectiv 1991, și
11 septembrie 2001 pare aproape idilic.
Sigur că n-a fost chiar așa! În ce ne pri -
veș te, n-o să uităm c-am trăit în anii
1990 o „tranziție” complicată, cu mari
ten siuni sociale și cu confruntări teri -
bile, „mineriade” și altele, cu violențe,
mutilări și pierderi de vieți omenești.
Știm astăzi că au fost convulsiile înso -
țitoare ale facerii unei lumi noi din cea
ve che: democrația postcomunistă n-a
avut o naștere ușoară, însă priveam
îna  inte cu mari speranțe care s-au și
îm plinit odată cu transformările co lo -
sale ale țării, intrate pe parcurs în
NATO și-n Uniunea Europeană (lă -
sând acum deoparte și nemulțumirile,
precaritățile, dorințele noastre încă ne -
îm plinite...).

Din păcate, s-au învolburat între
timp orizonturile planetare: prăbușiri
de piețe și de instituții din sistemul
ban car și de creditare (fenomene f i -
nan ciare), criză generală derivată (eco -
no mică), migrații (demografice), ilibe -
ra lisme (politico-ideologice), pan de -
mia COVID 19-20-21-22 (criză sanitară)
și iarăși multiple reverberații socio-
economice, apoi criza aprovizionării și
a prețurilor din domeniile combus ti -
bililor și-al energiei, plus agresiunea
militară a Rusiei asupra Ucrainei, cu

în călcarea regulilor postbelice de con -
vie țuire internațională și cu înfri co șă -
torul potențial de escaladare, cu ame -
nințări nucleare proferate dinspre
Mos cova. În prim-plan s-au instalat
pro  blemele politice și economice, boa -
la răspîndită global și războiul. Exce -
sele religioase despre care am vorbit în
precedentul meu articol din ATITUDINI
par să nu mai fie de actualitate.

Sunt în continuare! Dintre figurile
care s-au „remarcat” în cercurile din
ju rul președintelui rus declanșator al
răz boiului n-a lipsit patriarhul creștin-
ortodox Chiril al Moscovei, susținător
declarat al invaziei din Ucraina și al
teoriei anti-occidentale improvizate de
Vladimir Putin din resturile ideolo gii -
lor totalitare ale secolului al XX-lea. 
N-a trecut mult timp nici de la restau -
ra ția din Afganistan, în august 2021, a
re gimului „talibanilor”. În Iranul gu -
ver nat și el „fundamentalist” s-a răs -
pân dit recent revolta populară față de
uciderea unei protestatare de către re -
prezentanții unui stat violent și vio -
lent-sexist. Și-a mai fost, pe 12 august
2022, tentativa de asasinare a lui Sal -
man Rushdie.

Formidabilă figură! Dintr-o familie
musulmană, dar gînditor liber, indian
britanizat și cetățean al lumii postmo -
derne, mare scriitor, plăsmuitor de po -
vești în sfidarea oricărei dogme, in clu -
siv a religiei în care s-a născut. În at -
mos fera emancipată a lumii occi den -

ta le, cu atare profil identitar și cu o
per sonalitate atît de independentă, a
fă cut și pasul către erezie în Versetele
satanice, al patrulea roman al său. În
februarie 1989, la cîteva luni de la pu -
bli  carea cărții, liderul religios al Ira nu -
lui a ordonat executarea lui Rushdie,
care a trăit de-atunci încoace sub pro -
tecția autorităților britanice, apoi ame -
ri cane. Și iată că, după 33 de ani, s-a gă -
sit un fanatic care să profite de o con -
junc tură relaxată și să-l înjunghie pe
scena unui centru de conferințe, într-o
mică și pașnică localitate de pe harta
Statelor Unite... Știre-șoc, provoca toa -
re de revoltă a spiritelor libere în fața
unei asemenea agresiuni barbare –
dar, vai!, și de satisfacție între ex tre -
miș tii religioși. Să ne amintim și reac -
ții le la caricaturile profetului islamic
Ma homed: violențele și victimele din
2005, după ce cotidianul danez
Jyllands-Posten comisese „blasfemia”,
și masacrul din 2015, din redacția re vis -
tei satirice franceze Charlie Hebdo...

Salman Rushdie a supraviețuit. A
fost transportat la spital și s-a anunțat
că are răni serioase, dar starea sa e
stabilă. Timp de mai bine de două luni
n-au mai fost vești. Și tocmai în du mi -
nica în care închei acest mic text, presa
internațională anunță că autorul Ver -
se telor satanice şi-a pierdut în urma
atacului un ochi şi are o mînă inertă...

Îngrozitoare – fanatismele religi oa -
se! Ele – „satanice”!

Pentru Salman Rushdie
Ion Bogdan Lefter
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România a celebrat în luna octom -
brie a acestui an 100 de ani de la marea
în coronare de la Alba Iulia a regelui
Ferdinand şi a reginei Maria. Îndrăz -
nesc să spun că acest eveniment a pri -
lejuit momentul de vârf al istoriei re -
cente a României. 

Alteţele lor, oameni de înaltă ţinută
morală, s-au aplecat asupra mai multor
domenii pe care le-au încurajat şi sus -
ţinut. Figura luminoasă a reginei Maria
fascinează şi atrage şi acum, la 100 de
ani de la celebrul eveniment. Dovedind
o abilitate şi o diplomaţie rar întâlnite,
regina Maria a dorit sa creeze un sis -
tem de relaţii internaţionale cu aju to -
rul legăturilor matrimoniale. Astfel,
prin cipesa Mărioara a României, fiica
Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria,
avea să se mărite cu Alexandru I, Rege -
le Iugoslaviei. Unul dintre cadourile de
nuntă avea să fie organizarea meciului
amical, de fotbal, dintre Iugoslavia şi
Ro mânia, meci disputat pe 8 iunie 1922
la Belgrad şi încheiat cu 2-1 pentru Ro -
mânia. Fotbalul s-a schimbat mult. Şi
harta Europei la fel. Iniţiativa de a crea
o punte, peste timp, a „Alianţei Naţio -
na le pentru restaurarea Monarhiei din
Ro mânia” a găsit ecou şi a fost sus ţi nu -
tă şi de către „Asociaţia pentru Re gatul
Serbiei”, Federaţia Română de Fot bal şi
Primăria Municipiului Plo ieşti.

Meciul dintre selecţionatele Case -
lor Regale ale României şi Iugoslaviei
şi-a derulat episodul trei, la Ploieşti, pe
stadionul „Ilie Oană”. Timpul a fost
pro pice, gazonul a fost bun, iar jucăto -
rii celor două selecţionate au fost la
înăl ţime. Prezent la meci, Alteţa Sa Re -
gală, Principele Radu, a fost conectat la
tensiunea meciului şi pe final de parti -
dă a coborât din lojă şi a vibrat, la firul
ierbii, la intensitatea partidei, alături de
viceprimarul Ploieştiului, Daniel Nico -

dim. Jucătorii ambelor echipe au avut,
pe spate, imprimate numele jucătorilor
care au jucat acum un veac, la Belgrad.
O, tempora!…

În primul nostru 11 am avut plă ce -
rea să îl revăd pe fostul nostru interna -
ţio nal, Răzvan Raţ, dar şi pe foştii pe -
tro  lişti, Florin Pîrvu şi Bogdan Miron. În
echipa noastră au jucat şi câţiva tineri de
perspectivă ai judeţului şi îi enumăr,
aici, pe Alexandru Ionel Trifan, Stanciu
Andrei, Dragoş Dumitru, Claudiu Bu tu -
rugă şi Alexandru Dumitru. Bineîn ţe les
că nu îl putem omite pe antre no rul
Daniel Paul Boruga, omul care a „dic -
tat” tactica acestei întâlniri.

Desfăşurarea partidei a fost una
cap  tivantă, iar scorul a fost unul pe mă -
sură. Tricolorii noştri au câştigat cu 4-3
(0-2), golul victoriei fiind marcat în mi -
nutul 93. Brigada de arbitri a fost com -

pusă din Marin Marcel (la centru) şi tu -
şi erii Adrian Calestru şi Alice Geor gia -
na Vasile. Pen tru amatorii de statistici
trebuie să pre cizez că tricolorii au be -
neficiat de patru lovituri de pedeapsă,
dintre care numai două au fost fruc ti -
ficate. Aşadar, mar ca torii noştri au fost
Răzvan Raţ (2), Alexandru Dumitru şi
Alexandru Ionel Trifan.

Cam asta a fost povestea unei dimi -
neţi de octombrie, o dimineaţă care
ne-a adus aminte că suntem una dintre
naţiunile care au făcut istorie în fotbal.
Prezenţa României, la primul Mondial
din Uruguay, din 1930, sprijinită fi nan -
ciar tot de Casa Regală, avea să sem -
neze actul de naştere al Tricolorilor.
Deşi nu suntem prezenţi la Mondialul
din Qatar, din iarnă, povestea fotba lu -
lui românesc de performanţă trebuie
neapărat să continue.
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