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„AM LUCRAT, ÎN AMERICA,
LA TREI UNIVERSITĂŢI...”
… Mi-aduc aminte de toate locurile din jurul satului, am umblat prin toate părțile, mai aveam
și câte un ogor pe ici-colo, și mergeam, când eram mai mare, și la plug. Era Valea Amarei, un
mic râuleț care se vărsa în Jijia. Pe acest râuleț era așezat satul, fiind despărțit în două, partea de
sud și partea de nord. Mai era o vale unde mai era și câte o livadă sau măcar câțiva pomi
fructiferi pe la marginea ogorului. Un alt loc bun pentru agricultură era podișul – sute de hectare
de suprafață plată, mergea până la Jijia; toate acestea le-am colindat…
(p. 12-13)
Sabin BĂLAȘA, Springtime

ISTORIE… DE ÎNCHIRIAT!
(pag. 3)

A N D R E I ȘE R B A N
LA OPERA ROMÂNĂ IAȘI
(pag. 18)

„În două ore şi jumătate, cu
răbdare mănăstirească, Mungiu
explică lumea asta exotică de la
capătul hărţii, în care oamenii „îşi
cârpesc” existenţa veşnic, ca să o
facă posibilă, ca să mişte un
milimetru mai departe. Totul stă sub
semnul improvizaţiei, toate personajele sunt „copii de pripas”, nimic
nu e reglementat, nu se supune
unei ordini, viaţa lor e sub semnul
necunoscutului (numai Dumnezeu
ştie, hotărăşte, numai că Dumnezeu
nu le spune şi lor ce şi cum)”.

pag. 12‐13

(în pag. 23: DAȚI UN LEU PENTRU SABIN BĂLAȘA)

COPY PASTE LA REALITATE

(pag. 17)

FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU
(pag. 14-15)

CRONICA IDEILOR versuri de
VIRGIL IERUNCA
„Acceptat cu rezerve ca luptător
anticomunist (antistalinist) de către americani, Ierunca a obţinut însă, mai lesne,
încrederea oficialităţilor franceze. (…) Cert
este că, în 1960, adeziunea lui Ierunca la
ideile troţkiste (comunismului de extremă
stânga) slăbise, avea tonuri nostalgice.
Anticomunismul său începe să se fundamenteze mai mult pe ideile democraţiei
occidentale, iar americanii de la „Europa
liberă” vor renunţa la rezerve primindu-l ca
aliat de încredere”.

MIHAIL RALEA
„Vara lui 1964 a fost, pentru Ralea,
vara în care i se pregătea ceva. Casa îi era
plină de microfoane, era monitorizat 24 de
ore, relatările începeau de la ora trezirii și
cafelei, până la ora culcării, dar veghetorii
rămâneau în continuare la post, să
surprindă, dacă era cazul, evenimente
nocturne. Nu era ascultat doar Ralea, ci și
soția, fiica sa, Catinca, actorul Emanoil
Petruț, toți vizitatorii; erau chestionaţi
menajera, șoferul, vecinii, colaboratorii, i se
făceau fotografii pe stradă”.
(pag. 18)

MIHAELA GRĂDINARIU
ADRIAN MUNTEANU
GEORGE POPA

proză de
IOAN ȚICALO

(pag. 19)

C R O N I C A
LITERARĂ
de Nicolae TURTUREANU
(pag. 8)
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CRONICA ACTUALITĂŢII

scrisori

PREMIILE U.S.R., FILIALA IAȘI

ecouri
reacţii
DIN REZERVAŢIA CULTURALĂ
SCYTHIA MINOR
scrisoare de peste râu

„VĂ INVIT LA DANS!”
Dragă prietene,
Sper să nu te fi supărat tăcerea mea. Crede-mă, am avut motive
obiective. Unul fiind şi faptul că... cineva, cândva, mi-a refuzat un dans.
Nu ţi-am scris de pe când ne-am căpătuit cu un nou preşedinte. Să
ştii că pentru mine a fost o surpriză care mi-a trezit amintiri din anii
studenţiei (ca să nu zic din adânca tinereţe...). E o întâmplare banală,
dar marcantă... Era ultima vacanţă studenţească, după care urma şi
ultimul an de facultate. Venisem la mare, la tabăra universităţii, zisă
„Ceaica” (á là Cehov – „Pescăruşul”). Pe atunci chiar mă credeam
frumoasă şi... irezistibilă. Demnă de un prinţ! Pe care, fireşte îl aşteptam,
îl căutam cu inima, cu gândul, dar mai ales cu privirea. Şi, iată, într-o
seară, la dansurile de pe plajă, l-am văzut. Era el! Se deosebea de
ceilalţi cavaleri. Am rămas fascinată, încât nici n-am căutat să urmăresc
spre cine îşi îndrepta el privirea şi dacă mă vedea. Când a fost anunţat
Dansul domnişoarelor („Invită fetele”!), m-am strecurat printre dansatori
până m-am văzut lângă el. „Vă invit la dans!”, aşa trebuie să îi fi zis sau,
poate, altcumva, bâlbâindu-mă de emoţie. M-a privit pentru o clipă mirat,
deşi părea că nu mă vede, apoi mi-a zis cu voce blândă, dar hotărâtă:
„Mă scuzaţi, nu pot...” Cred că în clipa aceea aş fi preferat să intru în
pământ de ruşine, dar am rezistat. În tinereţe rezişti la toate! Cu orgoliul
rănit m-am retras, ca după câteva clipe să-l văd (pe prinţul meu!)
zâmbitor, dansând cu o fată frumoasă ca o zână şi care îi răspundea cu
aceeaşi lumină îndrăgostită în privire. Se vedea de la o poştă că se
iubesc! Cum de n-o observasem până atunci?! Aş fi fost mai împăcată,
dacă interveneam eu, ca o hoaţă, între aceste priviri? Oricum, a fost o
lecţie bună pentru mine: prinţul nu era al meu!
Peste ani s-a întâmplat să lucrez în acelaşi colectiv (Biblioteca
Naţională pentru copii „Ion Creangă” din Chişinău) cu aleasa inimii
cavalerului pe care l-am crezut prinţul meu şi care mi-a refuzat invitaţia la
dans. Margareta! O femeie frumoasă – brunetă, cu ochii albaştri.
Deseori, pe furiş, o admiram (şi n-am avut curajul să-i povestesc
întâmplarea de pe plajă). Calmă, înţeleaptă, blândă... I-a dăruit alesului
ei trei prinţişori. I-a mers prinţului! Doar se spune că e ferice de bărbatul
în spatele căruia stă o femeie puternică. E cea mai preţioasă avere o
asemenea soţie. Mai şi având o mare dragoste de neam! De obicei,
acest sentiment îl sesizezi reflectat în vorbele, în faptele odraslelor. Am
avut ocazia să-l ascult pe mezinul familiei Timofti – pe Ştefănel (acum
cavaler şi el), cântând cu mare mândrie un cântec despre Ştefan cel
Mare. Eram într-o excursie la cetatea Neamţ. Cânta cât îl ţineau
baierele: „Noi suntem români!” Atunci am aflat că în familia Timofti
domină spiritul românesc şi se cântă cântecele străbune. Cu drag şi fără
teamă. De aceea nu m-am mirat când, la Ziua Limbii Române, prima
doamnă – Margareta Timofti, fiind pe Aleea Clasicilor, intervievată, a
declarat: „Am venit şi venim la Sărbătoarea Limbii Române din dragoste
şi sfântă datorie...” Astfel, era de aşteptat ca şi soţul dumneaei, în
postură de preşedinte al Republicii Moldova, să-i riposteze unui
parlamentar mancurtizat (rusificat şi maldavinizat) până în măduva
oaselor, precum că „va vorbi în limba mamei – în Română”. A rostit fraza
tranşant şi convins că ceea ce spune e purul adevăr. Fără a se gândi la
cele ce vor spune unii ori dacă nu-i va dezamăgi pe alţii prin convingerile
sale, afectându-şi viitorul ca om politic. Modestia şi sinceritatea domnului
Nicolae Timofti e demnă de toată admiraţia. De când e preşedinte,
niciodată n-a trişat, n-a mimat un fals patriotism, n-a făcut promisiuni
deşarte, precum alţi politticieni şi guvernanţi...
Aş putea să-i port pică unui asemenea om, doar pentru că n-a vrut
(cândva!) să danseze cu mine? Să ştii, dragă prietene, că, demult, chiar
din clipa când l-am văzut împreună cu aleasa inimii, mi s-a spulberat
supărarea. L-am iertat şi l-am înţeles. Am rămas doar cu sentimentul că
era (totuşi, era!) un adevărat prinţ (cavaler!), doar că fusese destinat
alteia... Ochiul meu a văzut în imaginea acelui cavaler o fiinţă nobilă.
Timpul mi-a demonstrat-o!...

Claudia PARTOLE
P.S.: Dragă prietene, să ştii că până acum această întâmplare a
fost o mică taină a mea. N-am spus-o nimănui. Nu ştiu de ce mi-a
venit să ţi-o spun ţie?! Poate pentru a dezvălui chipul unui om printr-o
banală întâmplare...

Cu firească recunoştinţă, vă mulţumesc pentru că mi-aţi semnalat
apariţia numărului din octombrie al Cronicii vechi, unde am redescoperit
aceeaşi lumină de gardă, pe care această revistă se străduieşte s-o ţină
încă aprinsă, dincolo de ce vor ei să ştim.
De exemplu, incitante şi bine temperate sentimental mi s-au părut
reportajul doamnei Aurora Dabija despre pelerinajul la Moaşte (chiar dacă
eu le-aş împărţi pelerinilor furci şi topoare şi i-aş îndruma spre Bucureşti),
apoi, scrisoarea alegorică Anticomunismul de ziua a şaptea, în fericit
context cu o cronică despre Spovedania lui Istrati.
Remarcabile, între altele, sunt şi poeziile domnului Eugen Axinte sau
cronicile de teatru. Însă, utilă şi perfect justificată, mi s-ar părea o paginăsemnal despre principalele reviste literare din Nord, recenzate măcar paravion, pentru că ele nu mai apar cam de multişor la difuzarea presei din
sudul ţării. Astfel, la Medgidia, Năvodari sau Constanţa, eu, personal, nu
le-am mai văzut nici măcar copertele. Ceea ce ar însemna că, premeditat,
poate, literatura română este mai divizată geografic decât la 1840, când
apărea totuşi Dacia kogălniceană. Dacă n-ar fi internetul ne-am învârti
surdo-muţi printr-o ceaţă culturală aproape totală. De aceea am şi socotit
că trebuie să vă mulţumesc atât de excesiv-sentimental pentru mâna de
prieten pe care mi-aţi întins-o, peste spaţiu şi timp.

Ioan Florin STANCIU

ALTĂ SCRISOARE PIERDUTĂ...
Am găsit pe trotuar, în faţa unui oficiu poştal, o scrisoare trimisă de un
tânăr german, aflat în vizită în România, părinţilor lui din Germania. Pe
cutia poştală scria: „Atenţie, nu are fund!”, dar neamţul, necunoscând
limba română, a aruncat probabil, cu candoare, plicul în cutie.
Reproducem scrisoarea în traducere:
Dragii mei, am ajuns cu bine în România. De la aeroport până la
Bucureşti am făcut cu taxiul, judecând după aparatul de taxat, 180 de
kilometri. Plasarea aeroporturilor la distanţă mare de aglomerările urbane
mi s-a părut o dovadă de înţelepciune.
În cele două zile de când mă aflu aici, am făcut câteva constatări
pe care mă simt dator să vi le comunic. Românii o duc foarte bine,
atât de bine încât aici aproape nimeni nu mai trebuie să muncească.
Poate că în viitorul îndepărtat vom ajunge şi noi, germanii, la acest
nivel de civilizaţie. Deocamdată, cu o seriozitate lipsită de graţie,
mergem în fiecare zi la serviciu.
Avem multe de învăţat de la acest popor despre care eu, până acum,
nu ştiam aproape nimic. În autobuze, troleibuze şi tramvaie nimeni nu
trebuie să se obosească prezentându-şi biletele la control. Controlorii,
constituiţi în echipe, verifică discret buzunarele şi poşetele pasagerilor.
Automobiliştii organizează spontan, pe străzi, originale concerte de
claxoane, aşa cum noi facem, în familie, prin tradiţie, muzică de cameră.
Sunt momente de comuniune sufletească de neuitat. Unii şoferi ies din
maşini şi adaugă la această muzică instrumentală propria lor voce,
transmiţându-şi unii altora mesaje scurte, dar energice.
Toate canalele TV, nu numai cele pentru adulţi, difuzează emisiuni cu
femei dezbrăcate. Un singur canal, TVR Cultural, a refuzat să-şi
îndeplinească această datorie faţă de tineri ca mine şi a fost, pe bună
dreptate, desfiinţat.
Demnitarii ţării apără cu fermitate limba română de invazia limbii
engleze (aşa cum ar trebui să facem şi noi). La o întâlnire cu trimişii FMI
preşedintele interimar al României a vorbit, în semn de protest, într-o
limbă engleză caricaturală. Efectul a fost atât de puternic încât oaspeţii,
dezgustaţi de engleză, au renunţat să o mai folosească vreodată, urmând
să se înţeleagă la viitoarele întâlniri numai prin gesturi.
Plagiatul se pedepseşte în România într-un mod subtil, nu cu
brutalitate, ca la noi. Plagiatorilor li se dă o palmă morală, fiind numiţi
prim-miniştri sau miniştri, ca să se ruşineze de fapta lor.
Poliţiştii sunt oameni cultivaţi, schimbă idei între ei în săli cu multe
mese, nu-şi pierd timpul cu criminali, tâlhari şi violatori. Miniştrii de Interne
vorbesc în mod curent de Socrate şi Platon.
Bătrânii din România se ocupă cu mare grijă de sănătatea lor. Nu fac
excese alimentare, ca oamenii în vârstă din Germania. Îşi cumpără în
fiecare zi doar o pâine, un iaurt şi eventual câţiva cartofi.
Fetele de aici se îndrăgostesc uşor, nu ca nemţoaicele noastre,
cărora poţi să le reciţi opera lui Goethe în întregime şi abia dacă reuşeşti
să obţii o aplecare a pleoapelor în semn de aprobare. O româncă a venit
astă-noapte în camera mea de hotel şi mi-a declarat că mă iubeşte
nebuneşte. Era naivă, nu ştia cum arată bancnotele de 100 de euro şi
i-am dat una ca să o studieze în linişte acasă.
Nu înţeleg, dragii mei părinţi, de ce v-aţi arătat îngroziţi când v-am
anunţat că urmează să plec în România.
Vă îmbrăţişez pe amândoi,

Hans
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La Casa cu Absidă „Laurenţiu Ulici” a avut loc, în ziua de 2
noiembrie a.c., adunarea generală a scriitorilor, Filiala Iași, prilejuită
de acordarea premiilor anuale ale Filialei şi de înmânarea carnetelor
noilor membri ai U.S.R. În acest an, Comitetul Filialei a acordat
următoarele premii speciale:
Premiul Opera Omnia: – Ştefan Oprea, dramaturg, prozator,
reputat critic de teatru și de film;
Premiul de Excelență – Aura Mușat; Emil Nicolae.
Un juriu alcătuit din: Vasile Spiridon (preşedinte), Adi Cristi,
Nicolae Panaite, Marius Chelaru și Nicolae Corlat, a stabilit, pentru
volume apărute în anul 2011, următorul palmares:
Poezie – Nichita Danilov, pentru volumul Imagini de pe
strada Kanta;
Proză – Sterian Vicol, pentru Memoria lui Femios;
Debut în poezie – Vasile Tudor, pentru Pietre curgătoare;
Debut în critică și istorie literară – Doris Mironescu, pentru
Viaţa lui M. Blecher – Împotriva biografiei;
Istorie literară – Cristian Livescu, pentru Eminescu şi enigmele
Caietului vienez; Constantin Parascan, pentru Istoria Junimii
postbelice;
Critică literară – Emanuela Ilie, pentru Dicţionar critic al poeziei
ieşene contemporane; Șerban Axinte, pentru Definiţiile romanului,
de la Dimitrie Cantemir la G. Călinescu;
Eseu – Theodor Codreanu, pentru Ion Barbu şi spiritualitatea
românească modernă; Mircea Platon, pentru Conştiinţa naţională şi
statul reprezentativ;
Cartea de teatru – Aurel Andrei, pentru Teatru 2011;
Traduceri – Dragoș Cojocaru, pentru Trei laureați Cervantes
într-o carte: Camilo Jose Cela, Juan Marse, Francisco Ayala;
Alexandru Pascu, pentru Versified Theather Plays;
Restitutio – Adrian Alui Gheorghe; Florin Faifer, pentru
publicarea postumă a lui Aurel Dumitrașcu (Carnete maro I şi II –
Jurnal, 1982-1990), respectiv, Laurențiu Faifer (Infernul şi alte scrieri).

Foto: Dan Luca (Ziarul de Iași)
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CRONICA ORAȘULUI

SCANDAL LA NAȚIONAL
Eveniment fără precedent în lunga istorie a Teatrului Naţional din

DE ÎNCHIRIAT... ISTORIE
J

alnic! De luni de zile, faţada fostului Muzeu al Teatrului, clădire aflată
pe lista monumentelor istorice, este ornată cu inscripţia imensă „de
închiriat”. Proprietarul n-a avut măcar buna cuviinţă să acopere firma
„Muzeul Teatrului”– oaspeţii Iaşului ar putea crede că în fosta capitală
s-au scos muzeele la mezat! Înfiinţat în 1976, când se împlineau 160
de ani de la prima reprezentaţie teatrală în limba română, Muzeul
funcţiona, cât se poate de firesc, în casa ce a aparţinut vornicului
Alecsandri, unde a copilărit (şi poate s-a născut) poetul. Clădirea a fost
retrocedată unui anume Theitler din Israel, zice-se, fost cămătar prin
Paşcani, care mai solicită, la Iaşi, încă trei hoteluri (inclusiv marele
hotel „Traian”, construit după planurile lui Eiffel), trei cinematografe
(două nici nu mai există), zeci de hectare în intravilan şi alte câteva
clădiri reprezentative (unele le-a şi primit). Nu-i cum lua în discuţie
legitimitatea retrocedărilor în sine, deşi, poate, era mai cu glagorie să
se prevadă în legislaţie anumite limitări şi exceptări, cum, de altfel, s-a
procedat în alte ţări – cu precădere în cazul obiectivelor de valoare
istorică. De discutat însă, cu certitudine, rămâne situaţia clădirilor de
interes cultural-istoric, unele cu statut oficial de monument, precum şi
corectitudinea deciziilor în cauză. Casa Alecsandri, unul dintre puţinele
edificii laice din sec. XVIII păstrate la Iaşi, a fost reconstruită în
întregime de municipalitate, fiind clădirea ce a ocrotit copilăria poetului,
în oraşul în care s-a născut teatrul românesc. Dacă la Weimar,
citadelă culturală oarecum similară (păstrând proporţiile) cu Iaşul,
cineva şi-ar permite să afişeze pe Schillerhause inscripţia „de
închiriat”, cu siguranţă că ar exploda întreaga Germanie! La noi,
merge! După izgonirea Muzeului Teatrului (care adunase peste
10.000 de exponate şi documente!), clădirea a rămas mulţi ani
închisă, părăsită şi oferită spre închiriere. Geamuri sparte, mucegai,
casă pustie. Aşa cum a fost gândită funcţional, cu destinaţie
muzeistică adică, este improprie pentru orice utilizare în afară de bar
de noapte, restaurant, cazinou. Ceea ce, probabil, urmează să se şi
întâmple. Închipuiţi-vă o crâşmă deschisă în casa lui Schiller! Când s-a
iniţiat procedura de retrocedare, autorităţile locale au asigurat că
respectiva incintă, chiar dacă îşi schimbă proprietarul, va rămâne cu
aceeaşi destinaţie culturală. Vorbe! Statul nici n-a cumpărat casa, nici
n-a închiriat-o. Urmează ca aceeaşi procedură să fie aplicată în cazul
Casei Sadoveanu din Copou. O solicită (din Germania) o moştenitoare
îndepărtată, actriţa S. Herford. Şi aici funcţionează un binecunoscut
Muzeu, iar clădirea poartă amintiri unice: a construit-o Kogălniceanu,
l-a găzduit pe George Enescu, Sadoveanu şi-a scris, în casa de la
Copou, cea mai mare parte a operei. Cum actriţa face, totuşi, parte din
familia Sadoveanu, este de sperat că Muzeul va rămâne; se va
vedea în ce condiţii... Sediile unor instituţii de cercetare academice
din Iaşi, unele încărcate de amintiri preţioase pentru istoria urbei, au
fost de asemenea retrocedate. Drept pentru care ne întrebăm dacă
art. 5/5 al Legii nr. 18/1991, care interzice scoaterea monumentelor
din domeniul public şi „dezafectarea” lor, nu s-ar cuveni completată cu
prevederi exprese privind înlocuirea retrocedării directe cu
despăgubiri. După lege, casa Alecsandri n-a fost dezafectată; moral
însă, da. O a doua chestiune, teribil de spinoasă, priveşte
corectitudinea retrocedărilor. Ajunse în justiţie, astfel de cazuri sunt
apărate de avocaţii statului. Nu ştim câtă sârguinţă depun, da-i demn
de interes să menţionăm că Theitler a solicitat retrocedarea casei de
pe str. Alecsandri nr. 5, pe când proprietatea revendicată, atestă
documentele, se afla la nr. 3. Petentul cere o casă construită în 1870,
iar edificiul cu pricina a fost ridicat la sfârşitul sec. XVIII – ş.m.a. În
ţară, sumedenie de astfel de întâmplări cu tâlc. Casa în care funcţiona
o secţie a Muzeului de Artă din Bucureşti, parte a averii imobiliare a lui
Take Ionescu, este acum locuită de ţigani, fiindcă noul proprietar,
C.M. Popescu-Nastea, n-a izbutit să obţină şi actele în virtutea cărora
s-o poată vinde. În prag de evacuare se află Institutul Naţional de
Etnografie şi Folclor. La Sinaia, căminul de copii ce funcţiona într-o
casă monument istoric, retrocedată, a cumpărat-o fotbalistul Rednic,
deşi, cândva, a fost donată de proprietar Bisericii Kretzulescu – deci,
n-avea cum fi retrocedată. Foarte frecvente astfel de situaţii; sar în
ochi dacă zgârii cât de cât pojghiţa sub care se ascunde, probabil, o
adevărată mafie. Şi-i vorba despre obiective aflate în atenţie publică.
Ce s-o fi întâmplând prin desişul dosarelor de retrocedare în care-s
implicaţi simpli cetăţeni, de regulă pensionari lipsiţi de mijloace? ... Şi
uite-aşa, peste istoria românilor se aşterne banner-ul cu inscripţia „De
închiriat”. Jalnic!

cronica veche

Iaşi: un spectator a întrerupt reprezentaţia, în semn de protest faţă de
violenţele de limbaj şi trivialităţile din spectacol. S-a dovedit a fi un
profesor de liceu care-şi adusese clasa la teatru în cadrul programului
„Valori culturale româneşti”. În sală se mai afla şi un grup de seminarişti
de la Mănăstirea Neamţ. Reacţiile, apărute imediat, se situează simetric
de-o parte şi de alta a unei dispute pe cale de a deveni ea însăşi trivială.
N-am văzut spectacolul cu pricina şi-i mai bine: în locul unui „studiu de
caz”, încercăm câteva referiri la generalităţi şi principii. „Huliganismul
verbal” (apud Mioara Avram) sau „teroarea mitocăniei” (apud Dan Puric)
nu particularizează nici pe departe spectacolul ieşean, ci-i prezent din
belşug în talk-show-urile televizate, în discursurile parlamentare, în
limbajul presei scrise, pe mai toate scenele instituţiilor de spectacole şi,
din belşug, în filmul românesc; doar radioul (mai) manifestă oarecare
reţinere şi moderaţie. Probabil că diagnoza lui George Pruteanu îşi
păstrează actualitatea: „Violenţa de limbaj e un reflex al violenţei fizice şi
psihice din societatea română de azi.” Rămâne de văzut cât poate fi
acceptat, unde, cum şi de ce. Nu sufăr de sindromul pudicului ipocrit:
între altele, am publicat pentru prima oară în România cărţile
Marchizului de Sade (Justine, 1991, Juliette, 1993), scrise într-un limbaj
pe cât de deochiat, pe atât de justificat: îl pretindea însăşi unicitatea
respectivelor scrieri. Chiar regret că am mai potolit, ici-colo, violenţa
unor exprimări; editările ulterioare, lipsite total de prejudecăţi, sunt mai
aproape de elocvenţa damnatei opere. Ceea ce nu înseamnă că
depăşirea limitelor tolerabilului trebuie acceptată în toate cazurile ca un
dat al veacului şi că atât literatura, cât şi limba, n-ar fi îndreptăţite să-şi
ia măsuri de protecţie. John Stuart Mill credea că „cenzura de acest tip
este un pericol la adresa libertăţii de exprimare a indivizilor”, în vreme
ce alţi autori, la fel de prestigioşi, văd în practicarea limbajului suburban
„o încălcare a libertăţii şi drepturilor celorlalţi cetăţeni.” Astfel fiind
percepute lucrurile, demersul profesorului care a întrerupt spectacolul
poate fi şi aplaudat, şi dezaprobat. Din păcate, a fost urmat de o reacţie
regretabilă a unui actor din distribuţie, care a postat pe internet o
adresare suburbană către „bibiloii care se autointitulează pompos
<cadre didactice din învăţământul pre-universitar>”, numindu-l pe
intempestivul profesor când „dobitoc”, când „gagiu” ş.a.m.d. Publicul a
fost tratat cu ceva mai multă îngăduinţă: „elefanţii din sală” – ceea ce
vorbeşte de la sine despre un anumit nivel al bunului simţ, aflat la anilumină de îndemnul înaintaşilor („Podoabă limbii noastre daţi/ cu
româneşti cuvinte” – Iancu Văcărescu, 1819...). Est modus in rebus –
spunea Horatiu, şi cam pe aici se află, de fapt, miezul discuţiei, fiindcă,
neîndoielnic, în toate cele lumeşti s-ar cuveni să-şi afle locul măsura.
Anumite instituţii de spectacole au fost investite, prin tradiţie şi
exemplaritatea prestaţiei prin veac, cu un statut special. Ceea ce merge
la (să spunem) Ateneul Tătăraşi s-ar putea să nu suporte scena celui
mai vechi Teatru românesc – şi nu din ipocrizie, ci din respect faţă de
temeiurile şi ţelurile în virutea cărora funcţionează o astfel de instituţie.
În fine, s-ar mai cuveni avută în vedere şi componenţa publicului –
fiindcă şcoala nu numai instruieşte, ci şi educă. Argumentul internautului
precum că „elevii de liceu nu sunt străini de înjurături şi cuvinte
obscene” vine ca nuca-n perete şi aduce în discuţie legea cauzei şi
efectului, precum şi principiul acţiune/reacţiune, aşa numitul „efect
bumerang”: culegi ce-ai semănat. Cu siguranţă că elevii n-au deprins să
vorbească buruienos din spectacolele Teatrului Naţional; mai degrabă
invers. Odată urcat pe scenă, limbajul suburban capătă prestigiu şi
validare. Din acest punct de vedere, ecologizarea lingvistică în spaţiul
public este legitimă şi necesară. Cât despre reacţia profesorului: mi se
pare îndreptăţită, dar mult exagerată: nu tragi semnalul de alarmă dacă
s-a înfundat closetul vagonului.

IEȘENI ÎN VOIAJ
Tren intercity. Vagon comun, de clasa I-a. Cum am plecat din
Iaşi la 5 dimineaţa, încerc să aţipesc. Două doamne stau de vorbă.
Aşezate de-o parte şi de cealaltă a culoarului, m-au prins, captiv, la
mijloc. Deşi înţeleg că-s colege de catedră, doamnele (ambele de
incerta vârstă a doua) încă mai au multe să-şi spună. Şi o fac. Cu vârf
şi-ndesat. Timp de şapte ore, cât durează călătoria până la Bucureşti,
au ciripit (ca să nu spun răcnit) fără contenire. Probabil că performanţa
necesită oarece antrenament, altfel greu de crezut că un om normal, ce
nu vine după o recluziune de şapte ani pe Insula Diavolului, poate răsmitralia miliarde de vorbe în câteva ceasuri de tête-à-tête. Evident, e
treaba lor, e dreptul lor. Numai că şi-au luat întreg vagonul ca martor.
Universitare fiind, au pronunţie îngrijită şi tonalitate de aulă (de reproşat
doar idiotul „ca şi”, pus cu lopata când trebuie şi când nu-i cazul):
nimeni n-a ratat o vorbuliţă. Astfel, am aflat în detaliu cât de meschine
au fost „concluziile” bahice după doctoratul lui X. Cum era îmbrăcată
colega Y, care, altfel, arată bine, aproape că nu se cunosc urmele
liftingului. Ce necazuri intestinale are doamna A, care-s purgativele cele
mai viguroase („Dulcolax e un fâs!”). Doamna B s-a jeluit că, la casa ei
de vacanţă, i s-au furat castraveţii şi comunitatea pe roţi a primit
informaţii detaliate în legătură cu tipurile prefabricate de gard recomandate
în astfel de împrejurări („am instalat şi camere de vederi false, de-alea, de
ornament, dar s-au prins, nu păcăleşti profesionistul cu jucărele!”). Oricum,
castraveţi nu mai pune în veci, prea tentează, va semăna gazon. Temele
vieţii de familie revin ciclic, cu intimităţile de rigoare.

Şi fiindcă a venit vorba de ciclic: Mioara, deşi n-are decât 12 ani, dă semne
că... (aici s-a coborât în sotto voce, mă-ncearcă frustrarea că n-aud). După
câteva secunde de şoaptă, s-a revenit la decibelii iniţiali. Tema doctoratelor:
„Apoi, dragă, de s-ar lua la puricat toate doctoratele... Uită-te la Z: ştie
meserie, nu plagiază, parafrazează. Fură ce-i mai important, ideea, dar dacă
bagă sinonime şi mută virgulele, ţine.” De pe la Buzău încolo, discuţia n-a
prea coborât în banalitate, nu s-au dat reţete de borşuri, nu s-au recomandat
mărci de sulimanuri, nici n-am mai aflat noutăţi despre „ăla” şi „aia”; tema
principală a devenit divorţul doamnei B, aflată la a doua înfăţişare. Martori,
mărturii, comentarii privind tenul judecătoarei („... nu c-aş agrea discriminările,
dar...”). Dincolo de Mizil, când speram c-a fost spus tot ce era de spus,
universitarele au trecut la politică. Schimbarea temei a prilejuit câteva reacţii
mute, fiindcă 78% din vagon părea a fi de cealaltă parte a baricadei. Finalul
a fost mai paşnic: doamnele au devoalat scopul călătoriei în Capitală: după
susţinerea unui doctorat (erau, pare-se, în Comisie) vor participa la o
excursie oferită de nu ştiu cine, cum şi de ce: „Află că, la Beijing, se schimbă
lei româneşti!”. Ceea ce înseamnă că, la întoarcerea cu acelaşi intercity, îmi
va lipsi distinsa companie şi-oi aţipi un pic, după nesomnul adunat, plus
osteneala de peste zi. Mi-e milă, însă, de vecinii din avion ai doamnelor:
călătoria până-n China durează 19 ore... N-a fost să am parte de tihnă nici la
întoarcere. Vecina mea, care s-a nimerit să fie o jună uşor trecută, afectată,
preţioasă şi răs-pomădată, a început, pe la Buftea, să umble cu o sârmă pe
sub scaunul meu: căuta priza. Poseda o tabletă şi trebuia să se vadă că are
tabletă, nu banal telefon mobil. A vorbit fără clipă de contenire de la Ploieşti
până la Buzău; s-a oprit doar când interlocutoarei i s-a descărcat bateria
mobilului, dar a format alt număr şi a luat-o de la capăt. Ştiu acum ce face,
ce-i place, ce nu-i place, cum procedează când şeful e prea insistent, cum a
fost micul dejun la Kushadashi, cât de dornică este să aibă un copil, care-i
stadiul insistenţelor („şi Sorin, bietul, ar vrea, dar văd că...”), cât de idioată
este vecina (şi-au construit vilele zid în zid, au aceeaşi marcă de televizor, şi
când madam cutare schimbă programul cu telecomanda, se schimbă şi la
ea...), într-un cuvânt, ştiu tot. Doamne, cât de ciudată este această totală
abandonare a rigorilor intimităţii, cum s-a mistuit pudoarea în neant şi s-a
făcut ţăndări buna cuviinţă strămoşească a românilor! Cei din jur nu
interesează şi nu există, o adevărată maree de neruşinare (ăsta-i termenul
exact!) ne năpădeşte de pretutindeni. Şi câtă mare dreptate a avut
Theodoctus când spunea că „Toate sunt făcute să îmbătrânească la oameni,
afară de neruşinare. Asta, cu cât creşte neamul muritorilor, cu atâta devine
mai mare pe zi ce trece”... De la Buzău, m-am mutat la clasa a doua.

DUMITRACHE
G

enerația mea începe să dea târcoale promisului „loc cu verdeață”.
Torpedoul mașinii mi-e plin cu batiste. Albe, picurate cu ceară. De la
înmormântări. Iar cea mai de neclintit lege a firii, marea nedreptate imposibil
de contestat, datoria ce-o plătește fiecare la ceasul cuvenit, ne surprinde
mereu nepregătiți. Cu mulți ani în urmă, răposatul Al. Dumitrache îmi spunea
zâmbind că i s-au diagnosticat 13 boli, fiecare gravă în felul ei. Și totuși, a
rezistat. În toate cele, a fost un rezistent. Până când… Numai că nu-i vorba
despre o simplă moarte înscrisă-n legile omenești: plecarea lui definitivă
poartă și alte triste conotații. El este cel care a construit „din iarbă” imensul
Combinat de Utilaj Greu din Iași, unitate reprezentativă, cu 10.000 de
salariați și cu export în 66 de țări. „Grămada de fier vechi” CUG era dotată cu
utilaje performante de ultimă generație: cea mai mare presă din această
parte a Europei, iar restul mașinilor, importate din Japonia, RFG, SUA,
prezentau un grad de tehnicitate și automatizare de invidiat. Combinatul a
murit înaintea fostului său director general; pe Dumitrache l-a răpus cancerul
– megauzina tot de cancer a răposat, acel cancer care a ronțăit toată floarea
industriei românești. Amândouă uzinele prestigioase conduse cândva de
Dumitrache, „Nicolina” și CUG, găzduiesc acum supermarketuri: un Kaufland
și un Selgros! Produceau valori, acum înghit bani. Dumitrache a fost
înmormântat în cimitirul CUG („Buna Vestire”) din cartierul CUG – combinatul
dând naștere unui nou oraș cât Pașcanii, dotat cu toate cele cuvenite,
desigur, și cu un loc al plecărilor definitive. Fostul director general odihnește
într-o criptă aflată aproape gard în gard cu uzina a cărei trudnică ridicare a
„nășit-o” de-a lungul unor ani extrem de grei, în care s-a muncit ziuă-noaptezi și-n edificarea căreia și-au îngropat tinerețile sute și mii de ieșeni. Mulți
dintre foștii salariați, cândva școliți temeinic la fața locului pentru a mânui
performantele utilaje, au ținut să-și conducă fostul director pe ultimul drum.
Acum, unii vând șuruburi și mutelci la tarabe din Bazar, alții s-au aciuat pe
unde și cum au putut, în slujbe mărunte, deloc pe măsura înaltei lor calificări,
unii sunt pensionari, alții, șomeri. Anunțul pe care l-au dat la gazete la
moartea directorului lor conține fraze puțin obișnuite: „A trăit în vremuri grele,
dar a găsit forța necesară să sădească în sufletul colaboratorilor dragostea
de adevăr, frumos și dreptate și, mai presus de toate, dragostea față de
orașul Iași. Acum, după o viață trăită nu în zadar, se alătură marilor săi
prieteni George Lesnea, Corneliu Sturzu, Alexandru Ivasiuc, Ilie Dodea,
Marin Sorescu, Ion Alexandru și mulți alții…” Cum se vede, într-un ferpar la
moartea unui inginer, se amintesc numele unor cunoscuți oameni de cultură.
Fiindcă Dumitrache, cu vocația construcției pe tărâmul concretului industrial,
a prețuit și sprijinit ca nimeni altul faptul de cultură, astfel înscriindu-se într-o
tradiție ieșeană de excepție. Odată răposat Combinatul „lui” și al nostru, s-a
călătorit și el din această lume nedreaptă. Poate cândva, cineva, se va
învrednici să descâlcească ițele suspectei ucideri a megauzinei. Să zicem că
pe Dumitrache l-a răpus „o moarte bună”, grăbită, desigur, de decesul marii
ctitorii în care a fost profund implicat; dispariția Combinatului (de la care a
pornit și flacăra revoluției din 1989) va trebui să primească adevăratele
explicații. Până atunci, să ne amintim strofa unuia dintre prietenii cu numele
menționat în ferpar: „Cum e să știi că nu ai nici un rost/ Să nu mai crezi, să
speri, să nu mai vrei! Că nu mai ești de-acum necesar/ Mai bine-un salt
decis către… ehei!”

Mircea Radu IACOBAN
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UN EPISOD FRANCO-ROMÂN
DIN ISTORIA MODERNĂ: BERTHELOT
Istoria românilor din ultimele trei secole,
lucru unanim admis, s-a desfăşurat în strânsă
conexiune cu aceea a lumii franceze, fapt ce a
nutrit o vastă literatură istorică şi memorială,
sistematizată bibliografic din când în când şi
capabilă a stimula noi exegeze. La Grande
Guerre, cum i s-a spus primei conflagraţii
mondiale, constituie un eveniment de extremă
însemnătate. Din anii respectivi (1914-1918)
până azi, el provoacă studii tematice, analize
secvenţiale, monografii, sinteze, toate alcătuind
o bibliografie practic inepuizabilă pe cont
propriu. Mai sunt posibile lucruri noi în acest
domeniu? Ar fi prezumţios să căutăm exemple
de studii care, de aproape un secol, au sporit
exponenţial cunoaşterea complexului fenomen,
fără a-l epuiza totuşi. De curând, a intrat în
circuit public o carte excepţională despre unul
dintre actorii de seamă ai Marelui Război:
Henri-Mathias Berthelot (1861-1931): du culte
de l’offensive à la stratégie globale, de JeanNoël Grandhomme1, autor al cărui palmares
conţine deja destule titluri ce indică studii mai
vechi, unele în colaborare cu alţi specialişti,
dovadă a convingerii că teme de o asemenea
complexitate reclamă adesea o muncă de
echipă şi o metodologie pe măsură.
Masivul tom (aproape o mie de pagini) a
fost supus unei dezbateri ştiinţifice, nu demult,
la Centrul Cultural Francez din Iaşi (13
noiembrie a.c.), din iniţiativa ambasadei şi cu
participarea unor specialişti veniţi din
Hexagon, unul din ei asumând rol de
moderator, împreună cu profesorul Gheorghe
Cliveti, director al Institutului de Istorie „A.D.
Xenopol”. S-au desprins din alocuţiile
introductive elementele necesare unui portret
plin de nuanţe, pe fundalul unei epoci care
acumulase prea multe contradicţii şi era grăbită
să le rezolve cu orice preţ. A crezut că o poate
face prin război, ca de curând în zona
Balcanilor, însă problemele prezentului erau
prea complexe, lumea fiind împărţită în blocuri
cu interese divergente, astfel că războiul,
început în toamna lui 1914, a devenit o
conflagraţie mondială şi a pătruns iute în
conştiinţa lumii ca Marele Război. Pe seama
acestuia, chiar de la debut, s-au dat tot felul de
explicaţii, oameni politici, diplomaţi, militari şi
istorici deopotrivă, schiţându-se chiar şi o
„sociologie a războiului” (D. Gusti).

Disputele se prelungesc până azi, când se
tinde (Ernst Nolte, Neagu Djuvara ş.a.), spre
o tratare a secolului XX ca fiind traversat de
un singur mare război, finalmente un război
civil cvasi secular, care a silit bătrânul
continent să-şi regândească interesele pe linia
unei posibile unificări geopolitice.
În „economia” Marelui Război, ca şi în
căutările postbelice, rolul generalului
Berthelot se vădeşte a fi emblematic, după
cum observă Catherine Durandin, în prefaţa
volumului, luând în seamă totodată
problemele statului francez şi valoarea unei
personalităţi cu un traseu profesional şi
deontologic aparte. S-a scris deja mult şi
competent pe seama acesteia, încă din timpul
vieţii, până la preţiosul studiu monografic
Henri-Mathias Berthelot: Soldier of France,
Defender of Romania, publicat de Glenn E.
Torrey (2001), ca să cităm un singur titlu
dintr-o vastă bibliografie, care în cartea lui
Grandhomme ocupă un bun număr de pagini,
sugerând prin ea însăşi interesul şi
dificultăţile temei.
Autorul face parte din acea direcţie a
istoriografiei care a ştiut să împace mereu
erudiţia şi metoda, puse la lucru într-un
orizont teoretic integrator, lesne de sesizat
chiar şi în subtitlul cărţii (De la cultul
ofensivei la strategia globală), care sugerează
şi un traseu biografic, de militar excepţional,
ajuns să se ocupe de numeroase probleme de
ordin politic şi administrativ, în anii de după
război, până la stingerea sa din viaţă (1931).
Îndemnul de a se ocupa de un asemenea
personaj, o spune singur, i-a venit de la Jean
Nouzille, istoric şi militar de ţinută (19262007), căruia autorul îi şi dedică masivul
opus. Contextul, implicând un bun număr de
ani, din faza crepusculară a regimului ceauşist
până în 2008, când studiul era gata, iar
Catherine Durandin îl recomanda, în prefaţă,
ca pe „o carte savantă, o lucrare palpitantă,
sub multe unghiuri”.
Prefaţa subscrisă de celebra „românistă”,
profesoară la INALCO, dedicaţia făcută în
memoria lui Jean Nouzille, pe care eu însumi
am avut bucuria de a-l cunoaşte, la institutul
ieşean de istorie, au fost pentru mine motive
în plus de a participa la dezbaterea în jurul
noii cărţi a lui Jean-Noël Grandhomme.

Fără a fi un specialist în temă, am avut
totuşi ocazia să urmăresc, ca istoriograf, unele
aspecte ale epocii şi chiar privitoare la Marele
Război, dedicând un amplu capitol din Istorie
şi istorici în România interbelică (1989,
2003) atitudinii istoricilor faţă de războiul
întregirii noastre statale. În plus, atenţia
acordată între timp literaturii memoriale mi-a
sugerat o cheie de lectură a cărţii lui JeanNoël Grandhomme despre generalul
Berthelot, încă una indispensabilă celor care
se ocupă, sub diverse unghiuri, de relaţiile
româno-franceze.
Pe cât de salutară i-a fost prezenţa în
România (1916-1918), ca militar de elită, dar
şi ca diplomat, ca om politic, ajuns în situaţia
de a contribui la redresarea societăţii noastre,
începând cu armata, pe atât de semnificativă
se arată a fi şi posteritatea lui Berthelot în
spaţiul carpato-danubian. A revenit aici
mereu, fiind onorat de toată lumea pentru
ceea ce făcuse în vremuri de grele încercări
naţionale. Statul român i-a acordat cetăţenia
de onoare şi o moşie în jud. Hunedoara, pe
care generalul o va testa Academiei Române,
al cărei membru de onoare a fost ales la 5
iunie 1926 (cf. Dorina N. Rusu, Patrimoniul
Academiei Române. Donatori şi donaţii,
1860-1948, Bucureşti, 2008).

CÂTE CEVA DESPRE
ROMÂNII DIN UCRAINA
Despre românii din Ucraina nu se aud/scriu prea multe în peisajul
mass-media contemporan. Viaţa, realizările lor, dificultăţile pe care sunt
nevoiţi să le înfrunte nu prea au şanse de a deveni subiecte de ştiri.
Într-o societate românească tot mai avidă de diverse fapte care
rezonează cu preocupările idiocraţiei mioritice, prezentarea unor
asemenea chestiuni, nerentabile pentru rating, nici nu intră în discuţie.
În rare momente, când este cazul, mai sunt amintite, în treacăt, unele
aspecte legate, într-un fel sau altul, de zonele româneşti aflate, astăzi,
în cadrul statului ucrainean. Trecutul relativ recent a ceea ce înseamnă
Ucraina este, în mare, cunoscut. Nu la fel se poate spune, însă, despre
situaţia românilor trăitori acolo.
Ucraina ar putea fi caracterizată drept un stat nervos. La propriu şi
la figurat. Raportat la durata istoriei, este un stat nou, tânăr, care îşi
caută identitatea sau, mai bine spus, care încearcă să (îşi) impună o
anumită identitate. Nu neapărat fiindcă ucrainenii nu ar şti cine sunt, ci
pentru că în componenţa statului ucrainean se află destule teritorii
unde altor etnii li se poate atribui calitatea de autohtoni – polonezi,
maghiari, români, ruşi. Adică, în termenii utilizaţi de ceva vreme,
minorităţi naţionale. Or, Ucraina îşi caută trecutul. Are nevoie de un
trecut, spre a-şi justifica prezentul şi a-şi edifica o garanţie istorică
pentru viitor. Are nevoie de aşa ceva, cu atât mai mult cu cât, după
1991, Ucraina, fiind o beneficiară teritorială importantă a dispariţiei
Uniunii Sovietice, a moştenit şi anumite probleme cu trimitere la realităţi
istorice şi etnice care păreau a fi, la un moment dat, eliminate pentru
totdeauna… Una din aceste probleme este cea legată de situaţia
minorităţilor naţionale din actualul stat ucrainean.
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În Ucraina se manifestă, de ceva ani, un curent protocronist, cu
nuanţele de rigoare. Astfel, din motive binecuvântate politic, s-a ajuns chiar
să se considere că există o legătură între aşa-zişii tripolieni (locuitorii
eneolitici din arealul culturii Cucuteni-Tripolie) şi ucraineni, cei dintâi fiind
vizualizaţi în ipostaza de strămoşi ai celor din urmă. Nu mai aducem în
discuţie argumentele invocate pentru justificarea stăpânirii unor zone aflate
în componenţa Ucrainei. Încă din anii ’90, după destrămarea imperiului
roşu, în diferite lucrări, dar şi în manuale şi în atlase istorice şcolare, la
categoria „teritorii etnice ucrainene”, au fost trecute nu doar cele aflate în
componenţa actualului stat ucrainean, ci şi unele regiuni aflate în statele
vecine. În ceea ce priveşte România, e lesne de înţeles că tezele privitoare
la „imperialismul românesc”, la „pretenţiile teritoriale ale Bucureştiului”,
precum şi (da, oricât de demodat ar părea!) la „fasciştii români” care
urmăresc destrămarea Ucrainei găsesc un oarecare ecou atunci când e
necesar ca arsenalul antiromânesc să fie pus, din diferite motive, în
funcţiune – a se vedea, de exemplu, contextul politic ucrainean de la
sfârşitul anului 2007, când un personaj precum liderul ultranaţionalist
Aleksandr Zadorojnîi acuza „eforturile României de a ştirbi statalitatea
ucraineană”1, sau declaraţiile ministrului apărării, Iuri Ehanurov, care, în
contextul litigiului pentru platforma continentală a Mării Negre, arăta, în
anul 2008, că România se numără printre inamicii potenţiali ai Ucrainei2...
În mod artificial, a fost creat şi promovat un climat de suspiciune şi de
reticenţă faţă de România, inoculându-se ideea că revizionismul teritorial
reprezintă principala preocupare a statului român în relaţiile cu Ucraina…
Să mai adăugăm la toate acestea că, în Ucraina, există „români” şi
„moldoveni”. Având la îndemână tezele moldovenismului reactivat, factorii

Berthelot boyard roumain, aşa sună un
segment bine plasat din preţioasa monografie,
la care se cuvine a fi semnalat încă unul, nu
mai puţin semnificativ, despre „omagiul
solemn al naţiunii române”, prestat în timpul
vieţii, ca şi postum, până în zilele noastre.
Preţioasă, în cartea lui Jean-Noël
Grandhomme, între altele, rămâne concluzia
că noile competiţii interstatale se cuvin
rezolvate nu doar pe calea armelor şi nu
neapărat pe baza doctrinelor tactice la modă.
Experienţele consumate în diverse zone ale
planetei, ca militar şi ca analist al vieţii
sociale, i-a permis să manifeste rezerve faţă
de „cultul ofensivei”, dominant în epocă,
pentru a da curs unei „strategii globale”.
Scena românească, atât de complexă şi de
contradictorie, a făcut ca soldatul să-şi
depăşească limitele, condiţia de executant
supus, pentru a deveni un om politic demn de
stimă, unul care a ştiut să extindă oriunde
idealurile naţiunii sale, privite acestea sub
multiple unghiuri. Este şi un exemplu de
reuşită a unui om de origine modestă, care a
izbutit să pună în valoare, pe cont propriu,
spiritul meritocratic adus în lume mai ales de
Franţa modernă.
Nu se poate rezuma, fireşte, o carte ca
aceasta, în care un istoric de vocaţie şi de
mare hărnicie profesională, studiază minuţios
inefabila ţesătură dintre istoria unei epoci şi
biografia unui personaj emblematic, unul a
cărui posteritate onorabilă se prelungeşte până
la noi şi promite un mâine. Anunţat în
program, ambasadorul Franţei, E.S. Philippe
Gustin, şi-a exprimat regretul că nu poate fi
prezent la dezbaterea în jurul unei figuri ca
Berthelot, rămas un simbol menit să împace
nevoia de apărare naţională cu spiritul
integrativ. Francofonia e chemată să asigure,
cu metode specifice, un asemenea viitor2.

Alexandru ZUB

•
1

Jean-Noël Grandhomme, HenriMathias Berthelot (1861-1931): du culte de
l’offensive à la stratégie globale, Ivry-surSeine Cedex, 2011, 968 p.
2
Gabriela Adameşteanu, Interviu cu E.S.
Philippe Gustin, ambasadorul Franţei în
România, în Bucureştiul Cultural (supl. rev.
22), nr. 114 (29 mai 2012), p. 6; cf. şi Larisa
Amihăesei, Ambasadorul Franţei nu a putut
ajunge la Iaşi, în Flacăra Iaşului, 14 nov.
2012, p. 2.

de conducere de la Kiev au înţeles rapid să se folosească de conjunctură.
Adevăraţii autohtoni sunt nevoiţi să suporte un proces de treptată şi sigură
ucrainizare. Şcolile cu predare în limba română devin adevărate utopii,
însă nici cele de „moldovenească” nu stau senzaţional. Limba română
este oaspete în propria casă. Patrimoniul istoric românesc (atâta cât a mai
rămas) se deteriorează lent, dar sigur…
Într-un context de o asemenea natură, este lesne de înţeles că simpla
prezenţă a unui tricolor românesc sau a unei maşini cu număr de
înmatriculare românesc în nordul Maramureşului, în jumătatea nordică a
Bucovinei, în ţinutul Herţa sau în sudul Basarabiei poate ridica (dacă este
cazul) semne de întrebare, poate provoca întrebări şi nedumeriri, poate
deveni deranjantă pentru diriguitorii statului vecin. Iar atunci când vine
vorba de organizarea sau de găzduirea unor evenimente care să implice
şi o componentă naţională românească, situaţia capătă diverse accente,
dintre care unele aduc aminte de câteva din romanele lui George Orwell…
Doar un exemplu recent – modul în care au fost nevoiţi să se descurce
organizatorii şi participanţii la Simpozionul Internaţional intitulat Românii din
afara graniţelor ţării. Iaşi-Cernăuţi: legături istorice, desfăşurat în perioada
7-11 noiembrie 2012, în organizarea Despărţământului ASTRA „Mihail
Kogălniceanu” Iaşi, în trei state (România, Ucraina şi Republica Moldova).
Datorită eforturilor „meritorii” ale autorităţilor ucrainene, lucrările de la
Cernăuţi nu s-au putut desfăşura (pentru a câta oară, oare…) în incinta
Universităţii (numită, actualmente, „Yuri Fedkovici”). Să mai adăugăm că nici
Primăria din Cernăuţi (cu care, apropos, Primăria din Iaşi ar trebui să aibă
relaţii cel puţin cordiale, cele două oraşe fiind şi „înfrăţite”…) nu a manifestat
câtuşi de puţin solicitudinea pe care ar fi fost de aşteptat să o arate şi nu a
răspuns pozitiv solicitării celor veniţi din România de a li se oferi o sală într-o
instituţie unde să se poată desfăşura în bună ordine lucrările simpozionului.
În aceste condiţii, participanţii au fost nevoiţi să îşi prezinte o parte din lucrări
într-un loc, totuşi, impropriu pentru aşa ceva (sediul Societăţii „Mihai
Eminescu” din Cernăuţi), iar restul… în aer liber, la Herţa, lângă bustul lui Gh.
Asachi, amplasat în parcul oraşului.

Mircea-Cristian GHENGHEA
(continuare în pagina 22)
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CRONICA LIMBII

sfioșenii
Cam până în urmă cu un deceniu, vorbitorul
obişnuit (poate chiar şi cel mai cultivat) al limbii
române recunoştea în arierat doar o parte din numele
unei insuficienţe mintale, mai precis o carenţă
(psihologii i-ar zice şi „tară”) în ceea ce priveşte
dezvoltarea psihică şi intelectuală, categorisită, cu
oarecare eleganţă eufemistică, o rămânere în urmă sau
retardare (psihiatrii mai vorbesc de „întârzierea
mintală” sau „retardarea mentală”). Cuvântul în
discuţie, sinonim şi cu debil (mintal), a rezultat prin
acomodarea la sistemul morfologic al limbii române a
unui împrumut din franceză.
Decisiv concurat de urmaşul unui termen de la
cursele de cai, handicap, cu largă aplicabilitate la
numeroase categorii de infirmi (handicapaţi
locomotorii, mintali etc.), substantivul arierat părea că
va părăsi fără onoare terenul, mai ales după ce
adjectivul handicapat a coborât printre invective, în
locul lui fiind pus în circulaţie, cu larg suport
internaţional, termenul defavorizat (ştiţi, persoane
defavorizate) Dar revirimentul s-a produs: arieratului
i-au venit în ajutor „societăţile” de tot felul, persoane
juridice care, rămânând datoare la bugetul de stat, i-au
revigorat utilizarea, în forma de plural şi cu mutaţia
spre finanţe (există însă şi arierate ale Statului!).
Deşi în acest lunecuş lingvistic un rol deosebit
l-a avut alinierea (!) la terminologia din lexiconul
tehnic al FMI şi al altor asemenea foruri
internaţionale, nu este mai puţin adevărat că
arieratele au înflorit metastazic pe terenul limbii
române, căci termenul maschează, chiar
involuntar, penibile datorii, restanţe (mai vechi,
cusururi) ca nume ale unei metehne publice mereu
la ordinea zilei. Oricum, până la urmă, mulţi aud,
dar mai puţini pricep imediat ce vor să zică aceste,
ceva mai sfioase terminologic, arierate.
Dar nu toţi rămân, vorba aceea, de... lemn
Tănase. Şi iată cum reacţionează (pe net) cei care
pricep cum devine chestiunea, în diferite registre
şi categorii de înţelepciune: [a] didactic: Finanţele
pregătesc soluţia pentru arierate: amnistie fiscală
„întârziată” - îngheţate, şterse sau refinanţate cu
bani de la bugetul statului; [b] paremiologic:
Arieratul dulce mult aduce; [c] categoria «dacă-i
bal, bal să fie»: Foaie verde pe la spate/ Da-ţi-aş
cinci arierate/Ca să faci atac de cordu’/Şi să
deraiezi Acordu’.
Dacă în cazul precedent şi-a spus cuvântul
presiunea racordării la jargonul lumii bune a
afacerilor (căci engl. arrears provine tot din fr.
arriéré „restanţă la plată”), avem şi noi resurse
proprii spre îndulcirea exprimării. Şi-a făcut
apariţia, din nou, în discursul public, termenul
reaşezare, cu referire la preţuri. În secolul al XIXlea, lexemul numea „reîntronarea” unui domnitor
(la Asachi) sau repunerea cuiva „în drepturi”, dar
în limba de lemn a fostului regim comunist
reaşezare era un eufemism pentru creşterea
preţurilor (de obicei la cele mai multe din
produsele alimentare de bază). Nu, nu era nici
permis şi nici nu se putea vorbi de „scumpire”, de
vreme ce, paralel, alte preţuri erau diminuate (de
exemplu, cel al scobitorilor sau al blacheurilor).
Aşa că, pe ansamblu, preţurile a diferite produse
erau re-aşezate.
Dar se vede că nu CC-ul se implica direct;
terminologia era şi ea tatonată de economiştii de
„la vârf” şi de pragmaticienii pe terenul
comunicării ai regimului, unii dintre primii în
funcţie şi azi, aşa că nu e de mirare că şi-au adus
aminte de termenul salvator de imagine de pe
vremuri. Îmi amintesc că prin anii ‘80, aflându-mă
la Berlin, am fost prezentat de colegii de la
Institutul de Lingvistică Aplicată unei colaboratoare din aparatul tehnic al partidului (mai mult
sau mai puţin) frăţesc de pe acolo. Aceasta
învăţase limba română pentru a citi zilnic
„Scânteia”, spre a pătrunde (aşadar printre cuvinte
şi rânduri) dincolo de feţuiala variantei naţionale a
limbii de lemn. Între termenii neînţeleşi, deşi
nemţoicuţa consulta conştiincios dicţionarele, s-a
aflat şi această reaşezare pidosnică, pe care
Fräulein Gross (?) nu o putea transla în ideologic
(e drept, respectiva era atentă şi la alte subtilităţi,
de exemplu, se întreba ce înseamnă „s-a suit
scroafa-n copac”, expresie ce nu avea ca sursă
„Scânteia”, deşi adresa era, totuşi, la un foarte
important personaj din viaţa politică!).

cronica veche

Iată numai un exemplu privind reaşezarea în
enunţuri lansate de cei cărora ciudăţenia le
prieşte; un titlu de ziar sună „Se scumpeşte gazul
metan”, dar un reprezentant al Societăţii Gaz
XYZ susţine că este vorba de... „aliniere” (alt
termen-pansament) a preţului pentru gaze la
nivelul Uniunii Europene şi ne mai spune, spre
consolare, că „de doi ani de zile preţurile nu au
fost reaşezate iar diferenţa de preţ la gaze a fost
suportată de operatori”. Şi iată şi un reflex
publicistic de bun-simţ: „Interesant, deci, dacă
totul se scumpeşte cu 3-5% la câteva luni, nu e
vorba de o scumpire, ci de o «reaşezare» a
preţurilor” (/gandul.info/).
După toate sursele de încredere, îndulcirea
exprimării cunoscută în retorică sub numele de
eufemism ar avea doar două specii: una de
autoprotecţie, de mentalitate ancestrală, ce
reflectă o perspectivă „magică” (folosind
substitute, evităm pronunţarea numelor unor
forţe malefice, pentru a nu le „chema” pe
purtătoarele acestora să ne viziteze!), iar alta de
protecţie
a
interlocutorului,
perspectiva
„civilităţii”, a „gentileţii” (nu folosim cuvinte
obscene sau numai vulgare, din respect – măcar
– social). Iată, însă, că în discursul public (şi nu
doar de la noi), a apărut o nouă categorie de
cuvinte care ocolesc, sfielnic, anumite realităţi şi
care sunt, de fapt, un altfel de eufemisme [= E],
de factură vinovat-manipulatoare, categorie pe
care, pornind de la o sugestie a lui César Du
Marsais (Des tropes, 1730), am numit-o „E
subversiv de legitimare”. Căci, de regulă,
Puterea, cadrele ce se simt responsabile ocolesc
cuvântul dur, esenţial semantic, dar nu pentru a
proteja publicul, şi nici pentru a se autoproteja
(de duhuri necurate!), ci pentru a ascunde
realităţi neplăcute, pentru a adormi conştiinţe şi
a evita reacţii ce ar putea deveni primejdioase.
Nu se tolerează datorii, ci există, aşa, un fel de
arierate; nu cresc preţurile, ci acestea se
reaşează, după cum, uneori (şi doar) unii
miniştri sunt remaniaţi (nu daţi afară din guvern,
maziliţi sau puşi pe liber; de altfel, trebuie
precizat că remanierea se referă la structuri, nu
la persoane) etc.
S-a spus că, prin discurs, orice Putere se
legitimează; or, prin astfel de eufemisme, ni se
cultivă optimismul, încrederea în cei de pe la
conducere. Aşadar, dacă acceptăm şi apoi
folosim şi noi cuvinte cu grijă alese, s-ar părea
că lumea în care trăim nu este chiar aşa de rea, ci
acceptabilă, ba chiar destul de bună. Viziunea ne
poate aduce aminte de logica teoriei monadelor,
cu fineţe desfiinţată de Voltaire: dacă ni se
inculcă ideea că... merge, cu timpul, pierzând
controlul, ne putem şi autosugestiona că trăim
„dans le meilleur des mondes possibles”, şi, „par
conséquent, ceux qui ont avancé que tout est
bien ont dit une sottise; il fallait dire que tout est
au mieux” (Candide, ou l’Optimisme).

Stelian DUMISTRĂCEL

Desen de Const. Ciosu

ANVERGURA
UNUI LINGVIST

Pentru că refuză, din principiu, să-şi facă publicitate şi, de
asemenea, să-i fie omagiat meritul ştiinţific şi didactic, cu
totul deosebit, prof. univ. dr. Ioan Oprea este puţin cunoscut
în afara mediilor profesionale, în care s-a remarcat ca lingvist
autentic, ca didactician de valoare la Universitatea „Ştefan
cel Mare” din Suceava şi ca cercetător ştiinţific la Institutul
„A. Philippide” al Academiei. Toate au însă limite, care
trebuie depăşite şi ignorate, chiar împotriva voinţei lui (fapt
pentru care îi ofer scuze).
Rememorez, foarte pe scurt, din acest motiv, unele date
semnificative din curriculumul Domniei sale, pentru a le face
cunoscute într-un mediu mai larg. Le cunosc parţial din
dialoguri şi din studierea a sute de pagini pe care le-a scris în
decurs de peste patru decenii.
Născut la Oneşti şi stabilit la Iaşi, Ioan Oprea tocmai a
trecut, în vara recentă, pragul celor 65 de ani. Introvertit, nu a
vrut, ca student şi tânăr cercetător ştiinţific, să „iasă în faţă”,
atât pentru a nu-i „deranja” pe unii care îşi închipuiau că sunt
născuţi pentru a decide perpetuu soarta altora, cât şi pentru
a-şi conserva forţele în scopuri constructive. Şi-a cultivat
calităţile native remarcabile: inteligenţă superioară, putere de
muncă intelectuală, toleranţă – poate excesivă – faţă de cei
care nu-l agreau, foarte probabil din invidie, respect –
exagerat, uneori – faţă de predecesori. Toate eforturile şi le-a
îndreptat spre lingvistică, domeniu vast, de care s-a simţit
atras dintotdeauna (a contat și educaţia familială). După
Facultatea de Filologie (1965-1970), a urmat a doua
facultate, de Istorie şi Filozofie (1970-1975), fiind astfel pe
deplin edificat în domenii conexe. Teza sa de doctorat,
Terminologia filozofică românească modernă (Editura
Ştiinţifică, 1996) a fost încununată cu Premiul Academiei
Române. A fost autor principal şi coordonator al Dicţionarului
universal al limbii române (cu mai multe ediţii, în ultimele
două decenii), lucrare remarcabilă, prin spor lexicografic,
definiţii, etimologii şi citate actualizate, al mai vechiului şi
celebrului dicţionar redactat de Lazăr Şăineanu. A publicat
zeci de studii şi articole, care îşi aşteaptă recunoaşterea
deplină a valorii. Şi-a apărat cu îndârjire convingerile, în faţa
oricui. Prin amplul studiu Comunicare culturală și comunicare
lingvistică în spațiul european (Editura Institutului European,
Iași, 2008, 455 pagini) și prin Curs de filozofie a limbii
(Editura Universităţii, Suceava, 2011), Ioan Oprea se afirmă
şi ca un moralist autentic, ancorat în realitate şi care ar trebui
ascultat chiar şi de guvernanţi. A făcut, din 1996, la Suceava,
şcoală universitară adevărată. Unele procedee didactice
inventate de el trebuie extinse, ca, de exemplu, recunoaşterea
limbilor romanice şi argumentarea recunoaşterii pe baza
înregistrărilor vorbirii nativilor, depăşindu-se astfel memorările,
reduse conceptual şi limitate temporal.
Pe toate le-a realizat prin devotament, fără emfază
intimidantă şi intenţionat provocatoare.
Sunt convins că eminentul meu coleg Ioan Oprea va
continua să fie la fel, nedând nici un prilej de constatare a
schimbării atitudinii sale generale, și în perioadele următoare,
de 10, 20, 30 de ani. Şi aşa mai departe.
Petru ZUGUN
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o iubire în
epoca
internetului
Ea se numeşte Emma Rothner, are 34 de ani şi e măritată
de opt ani cu Bernhard, profesor de pian la Conservator, în
vârstă de 48 de ani. Bernhard nu e numai un respectabil cadru
didactic, dar şi un virtuoz al pianului, un talent recunoscut.
Văduv, cu doi copii, ajunge să o divinizeze pe cea de-a doua
soţie a sa, tânără, frumoasă, energică, devotată căminului,
mamă excepţională, iubită la rându-i de copiii mai vârstnicului
său soţ. Bernhard pare a fi un partener înţelegător, calm şi
răbdător, care-i oferă Emmei toată libertatea. Cu totul absorbit
de munca sa, ajunge să se metamorfozeze însă, într-un
monument de egoism, un element pasiv şi cvasiabsent, care
asigură căsniciei doar un important suport material, deşi soţia
sa are la rându-i propria ei slujbă. Emma crede că îl iubeşte,
până în ziua în care, solicitând anularea abonamentului la o
revistă, greşeşte adresa destinatarului şi mesajul ei ajunge la
Leo Leike (36 ani), celibatar, asistent universitar, psiholingvist
ca pregătire. Un simplu e-mail declanşează începutul unei
corespondenţe virtuale care se prelungeşte tot mai mult,
neverosimil şi totuşi firesc... Atracţia dintre Emma şi Leo se
amplifică, sufletele lor se descoperă treptat unul pe altul, o
stranie şi fascinantă poezie a unei iubiri aparent imposibile se
desenează discret, dar inevitabil.. Acesta ar fi în linii generale,
subiectul romanului Dragoste virtuală al austriacului Daniel
Glattauer, apărut (în traducerea Gabriellei Eftimie), la editura
Pandorra M – parte a Grupului Editorial Trei, în anul 2012.
Născut la Viena în 1960, Glattauer este prozator şi
jurnalist, deţinând, din 1989, o rubrică permanentă în
publicaţia „Der Standard”. Romanul a fost tradus (printre
altele), în SUA, Marea Britanie, Franţa şi Spania, devenind
rapid un best-seller.
Sunt 244 de pagini conţinând epistolarul dintre Emma şi
Leo, o idee ingenioasă a scriitorului, care a riscat în primă
instanţă, pentru că o astfel de formulă romanescă ar putea fi
considerată facilă, lipsită de consistenţă, sau, generatoare de
plictiseală în rândurile cititorilor. Nu e deloc aşa, Glattauer
fiind un bun cunoscător al psihologiei omului contemporan. Emailurile celor doi sunt fermecătoare prin naturaleţea degajată,
lipsită de orice artificialitate, iar scepticii care nu pot admite că
un asemenea sentiment magic se poate naşte între un bărbat şi
o femeie, când cuplul în cauză nu are la dispoziţie decât
spaţiul virtual, vor vedea că şi această experienţă este posibilă.
În realitatea ei conjugală de fiecare zi, Emma Rothner e
o prizonieră, fără ca măcar s-o ştie şi-şi descoperă o altă
faţetă a personalităţii doar atunci când interacţionează prin
mesaje cu Leo, bărbatul misterios, al cărui chip nici măcar
nu-l ştie. Nici Leo nu ştie cum arată Emma şi în ciuda unor
presupuneri, aluzii, jocuri de cuvinte, cei doi nu se vor
întâlni niciodată. Sau, oricum, nu în spaţiul cărţii, pentru că,
în final, ni se sugerează că Leo a decis să-şi schimbe adresa
de e-mail, spre a nu mai primi niciodată mesaje de la femeia
care s-a îndrăgostit de el iremediabil. Semn că tot ceea ce
părea iniţial o glumă, un ritual secret şi inocent, o fantezie
încântătoare, aflată sub patronajul bunului gust, emoţiei
intense şi pure, inocenţei redescoperite a căpătat atributele
sentimentului autentic. Emma cea impecabilă sub aspectul
moralităţii, femeia care îşi trăia singurătatea conjugală,
mascată de aparenta seninătate a confortului, dominată de
raţiune, a ieşit pe nesimţite din cadrele poveştii, lăsând locul
celeilalte Emma, femeia care iubeşte cu o pasiune
mistuitoare, dincolo de orice calcul, prudenţă, remuşcare.

Emma e înfricoşată, tocmai pentru că (paradoxal!), simte
pentru prima dată în viaţa ei, consistenţa copleşitoare a
Fericirii: „Leo, s-a întâmplat ceva. Sentimentele mele au ieşit
din cadrul monitorului. Cred că te iubesc. Şi cred că
Bernhard şi-a dat seama. Mi-e frig. Mă bate vântul de nord.
Leo, ce-o să se aleagă de noi?”.
Dar Leo pare că a ales deja, spre revolta cititorilor,
indignaţi de cruzimea neaşteptată a autorului, ce nu uită că în
epoca internetului, despărţirile nu se mai realizează neapărat
prin scrisori declamatorii, conţinute în plicuri cu parfum
vetust, ci prin precizări (virtuale, desigur), de acest tip:
„Reply: Avertisment. Adresă modificată. Destinatarul nu-şi
poate consulta corespondenţa la această adresă. Mesajele
noi vor fi şterse automat. Pentru detalii suplimentare
adresaţi-vă managerului de sistem”.
Emma nu avea de unde să ştie că deznodământul
neaşteptat al poveştii se datorează intervenţiei soţului său,
Bernhard, bărbatul fără prihană, care a devenit însă, între
timp, spionul propriei sale soţii, un personaj freudian, ros de
frustrări, speriat de ipotetica pierdere a celei care reprezintă,
în fond, cel mai preţios trofeu din colecţia lui. Bernhard citise
corespondenţa virtuală a soţiei sale cu Leo, pentru că, în
inocenţa ei, femeia nu rezistase ispitei de a printa toate
mesajele, reunindu-le între coperţile unui caiet secret, care
devine, astfel, corpul delict al unei iubiri... secrete. Soţul
„încornorat” clocoteşte de furie, dar nu lasă să se întrevadă
nimic. Nu va ezita să-i trimită lui Leo un mesaj lămuritor,
rugându-l să se întâlnească în cel mai scurt timp cu Emma,
femeia care se transforma tot mai neliniştitor, din zi în zi,
chiar sub ochii lui. Instinctul de proprietate al lui Bernhard
reacţionează acut, atunci când bijuteria sa conjugală face
imprudenţa de a se îndrăgosti de un bărbat din spaţiul virtual:
„Dumneavoastră, domnule Leike, nu sunteţi palpabil, nu
sunteţi real, sunteţi o fantezie din capul soţiei mele, o iluzie a
fericirii eterne şi a sentimentelor trăite din plin, un delir
îndepărtat, o utopie a iubirii, construit din litere. Faţă de o
iluzie n-am nicio putere, pot doar să aştept până când soarta
se va îndura de mine şi vă va transforma într-un om din
carne şi oase, într-un bărbat palpabil, cu puncte forte şi
puncte slabe, cu suprafeţe de contact. Iar puterea asta
supraomenească va dispărea doar în clipa în care soţia mea
vă va vedea aşa cum mă vede pe mine: ca pe o fiinţă
vulnerabilă, o creaţie imperfectă, un exemplar slab al rasei
umane. Abia după aceea pot să vă desfid. Abia atunci pot
lupta pentru inima Emmei”.
Leo cedează în cele din urmă, poate şi pentru că,
amintirea lui Marlene – iubita sa pierdută, ce nu ezitase
cândva să-l înşele sistematic – e încă prezentă în sufletul
lui, cu răni necicatrizate. O amintire pe care nici măcar
iubirea Emmei nu o poate şterge, în ciuda faptului că
aceasta devenise un adevărat drog... Scriitorul nu i-a
oferit însă şansa de a fi cu ea, poate şi pentru că în
viziunea lui Glattauer, happy-end-ul ar fi ceva mult prea
banal în reţeta unui roman de succes...
Mai puţin conturat decât Emma, Leo e totuşi, un personaj
interesant, un resemnat care mimează ironia şi buna
dispoziţie, pentru a-şi camufla imensele resurse de
afectivitate. Nu mai are încredere în femei, pentru că nu ştie
să-şi disimuleze sentimentele, fiind structural un romantic, un
bărbat de o sensibilitate puţin comună standardelor masculine
curente. Emma a reuşit să-l intuiască, l-a „ghicit”, fiecare
mesaj pe care bărbatul acesta misterios i l-a trimis fiind
echivalat cu vibraţia delicată a unei inimi copleşită de
tristeţe, dar dornică de a oferi femeii iubite, o infinită tandreţe.
Iubirea acesta interzisă este mai dulce decât mierea şi mai
tristă decât ţârâitul unei ploi de toamnă... Romanul lui
Glattauer e un triumf al simplităţii scriiturii inteligente, un
exemplu despre ceea ce înseamnă seducţia poveştii
emoţionante, în toate spaţiile şi în toate timpurile, indiferent
de modalităţile prin care ea se manifestă. E un roman care se
citeşte pe nerăsuflate şi care te face să înţelegi parcă mai acut
că, dacă dragoste nu e, nimic nu e...

mențiuni critice

Cristian SANDACHE
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AUTOARE POLIFORMĂ ŞI PROLIFICĂ – poezie, proză, eseu, literatură pentru copii,
publicistică, istorie literară, albume muzicale – Lucia Olaru Nenati se afirmă, mai nou, şi ca
traducătoare. O mai veche şi statornică relaţie cu Svetlana Paleologu Matta a impulsionat-o,
probabil, la transpunerea în româneşte a volumului Existenţa poetică a lui Bacovia, aparţinând
apreciatei eseiste elveţiene de origine română. Traducerea este flancată de un studiu
introductiv, intitulat Svetlana Paleologu Matta – un nume de referinţă în exegeza bacoviană şi
eminesciană şi de un amplu interviu realizat la Lugano cu autoarea. Cartea marchează, de
fapt, un adevărat eveniment editorial: intrarea în spaţiul cultural românesc, cu o întârziere de
peste o jumătate de veac, a celei dintâi exegeze bacoviene, scrisă la Paris, în 1951 (deci încă
în timpul vieţii lui Bacovia!), ca rod al unei teze de doctorat şi apărută în Elveţia, în 1958, sub
titlul Existence poėtique de Bacovia. Deşi n-a fost publicată, până în prezent, în limba română,
cartea a fost totuşi receptată şi apreciată de unii cunoscători, încă de la apariţie, deci şi-a
exercitat într-o oarecare măsură funcţia de lucrare de referinţă a hermeneuticii bacoviene.
Volumul a fost lansat (şi premiat) la Festivalul „Toamna bacoviană”, de la Bacău, fiind
prezentat de doi cunoscători de adâncime ai universului bacovian, Constantin Călin – cel care
a şi semnalat pentru prima dată în presa românească, după 20 de ani de la apariţie, existenţa
acestei valoroase exegeze – şi Theodor Codreanu, autor al unei substanţiale cărţi despre
Bacovia. În aceeaşi ambianţă… bacoviană, a fost acordată, în mod simbolic, o Diplomă de
excelenţă Svetlanei Paleologu Matta (trăitoare la Lugano, Elveţia), atât pentru această carte
cât şi pentru întreaga ei contribuţie la îmbogăţirea culturii române şi la propagarea valorilor
sale în spaţiul cultural european (B.L.).

aperto libro

TAINĂ, MISTER,
VRAJĂ...
Cine a citit Creanga de aur a lui Frazer nu poate uita
uluitoarea trecere în revistă a mitologiilor dramelor sacre. În
fond, aceste drame sunt gesturi magice prin care omul de
altădată voia să acţioneze asupra naturii şi a ritmului
anotimpurilor. Ni-l imaginăm pe acel om ca pe un zeu uman
sau ca pe un rege magician cu puteri ieşite din comun. Ceea
ce trebuie să reţinem de la Frazer este că mitologia s-a
născut în momentul când s-a trecut de la magie la religie,
adică de la primordial la riturile arhaice explicate prin actele
religioase. Ne fascinează literalmente această demonstraţie
care impune nişte evidenţe: anumite legende şi teme mitice
se repetă peste tot, pe întreg globul, în timpuri diferite, dar în
forme aproape identice. Am rămas şi mai surprins, când am
citit Folclorul în Vechiul Testament, al aceluiaşi Frazer, unde
universul fantastic este raportat la om şi la existenţă:
presimţire, putere, vrajă, naştere, moarte, duhuri, răzbunare,
rivalitate, supliciu, incantaţie, obstinaţie etc. Subiectul este
fabulos şi mi-am propus atunci să intru în „amănunte”
consultând şi alte lucrări de acelaşi gen, dar n-am mai
întâlnit aceeaşi adâncime. Frazer a ştiut ca nimeni altul
să descifreze Testamentul şi să releve toate virtuţile unei
„saga antropologica” a acestui document biblic fără egal.
Tomurile lui de „istorioare” au dominat etnografia
mondială peste o jumătate de secol şi au fost surse de
inspiraţie pentru mulţi cercetători. Între timp, s-a ajuns şi
la naşterea criticii istorice şi filosofice, la Simon şi
Spinoza, la scriitorii de mai târziu, interesul pentru
cronologia faptelor din Biblie devenind uriaş. În lumea
contemporană, Paul Claudel a reluat tradiţia patristică şi
medievală a comentariilor şi a interpretărilor Bibliei,
Mircea Eliade a scris celebra Istorie a credinţelor şi ideilor
religioase, iar Northrop Frye Marele Cod.
Nemărginirea picură câteodată în stropi. Soarele se şi
pitise pe undeva pe după tufişuri. Lângă un zăplaz, o pasăre
cânta. Descriere tipică à la Robert Musil. Celebrele nume
de femei (Grigia, Portugheza, Tonka), care l-au „sedus” (nu
şi abandonat) pe autor, de la ele i s-a tras premiul oraşului
Viena, Trei femei, cartea care a onorat capitala austriacă şi
nu invers. Taină, mister, vrajă, ciudăţenii, bănuieli, umbre,
obsesii, nelinişti, o lume fermecătoare şi stranie; viziuni,
premoniţii, halucinaţii, o lume reală şi metafizică; magie,
dragoste devoratoare, întuneric şi lumină, miracol, încântare,
tristeţe, o lume feerică şi tragică în acelaşi timp – aceasta
este viaţa cărţilor lui Robert Musil. Ne amintim de Omul fără
însuşiri, Rătăcirile elevului Torless, Uniri, şi acum Trei femei.
Ne vin în minte alte texte şi alte lecturi, dar parcă asemenea
subtile analize unde le regăseşti? La Dostoievski, natura
scrutătoare a sufletului uman, la Ştefan Zweig, cel cu proze
adânc psihoanalitice, la Balzac, temperamentul viu al unui
întreg secol francez, la Aldous Huxley, scriitorul paradoxal şi
contrapunctic, ironic şi novator.
Citim Trei femei cu apetitul şi curiozitatea aceea
nestăpânită de a afla mai repede ce se întâmplă cu
meridionala Portugheza „transplantată în nordul îngheţat”,
de ce atâta mister şi graţie la Grigia, de unde atâta
senzualitate şi poezie la Tonka, „un fulg de zăpadă căzând
însingurat în miezul unei zile de vară”. Citim şi nu deosebim
adevărul de fantezie, realitatea de imaginaţie, dar tocmai în
aceasta stă harul scriitorului. Tonka purta „cizmuliţe cu
şireturi, ciorapi roşii şi fuste multicolore, largi, ţepene, în timp
ce vorbea părea că se uită la luna palidă aninată deasupra
lanului de grâu secerat, dădea răspunsuri iuţi, sfioase,
râdea, se simţea sub ocrotirea lunii, iar vântul sufla atât de
molcom peste mirişti de parcă ar fi trebuit să răcească o
ciorbă…” Luna aninată deasupra şi fetişcana în ciorapi roşii
– sublimă amintire despre ceea ce cândva tu însuţi ai
admirat şi trăit. Pentru că, filosofic vorbind, petrecere şi trăire
înseamnă viaţa de-o clipă, cu acumulările niciodată duse
până la capăt, în urmă rămânând doar obsesiile trăite în
gând, idee şi sentiment. Aici, însă, la Musil, petrecerea şi
trăirea capătă cel puţin ambiguităţi dacă nu alternanţe
semantice şi oximoronice distincte. Natura umană nu oferă
dovezi întotdeauna limpezi, iar clipa de revelaţie se poate
urca deasupra tuturor trăirilor de o viaţă. Tonka este o
dorinţă, o imagine frumoasă într-o clipă unică.
Robert Musil îşi poartă gândurile prin toate ungherele
încremenirii omului. Şi atunci el, omul, mergea „singur de tot
cu un câine prin munţi şi stele, pe marea de stele, şi-l
chinuiau lacrimi care se făceau mari cât bolta cerului şi nu
puteau să-i răzbată din ochi”. Timpul fuge prea repede de
noi. Şi Grigia şi Portugheza şi Tonka sunt poate doar
chemări nerostite, dar sigur puse la cale de un destin mereu
ascuns într-un văl al orbirii şi mereu necunoscut, poate asta
vrea a ne spune Musil.

Nicolae BUSUIOC

cronica veche
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LIFTURI
PARALELE
Mi s-a întâmplat destul de des să circul cu lifturi
supersonice. Odată am căzut cu liftul sub linia de plutire, să
zic sub zero curat! Asta într-o zi de Șabat, când i se blocase
pur și simplu siguranța, de către un religios care locuia la
etajul unu. Sufăr uneori de claustrofobie, deci îmi lipsea
aerul… Cei de lângă mine erau panicați, mai ales doamnele
pline! Nu erau suficiente lipsa aerului, zgomotul, gesturile
celorlalți, vociferările, înghesuiala, transpirația, vorbăria.
Eram ca niște sarmale într-o oală-lift, care se zgâlțâia la
fiecare mișcare. Totul datorită imposibilităţii ridicării liftului
la cota zero, din motive de supragreutate. Am stat acolo
circa doua ore, până când cineva a catadicsit, probabil, să
sune la poliție sau, cine o mai fi, să ne scoată de acolo. Mai
mult amețiți decât fericiți, vine vorba, ne-am îmbrățișat ca
după un cataclism!
Zilnic, la serviciu, ora 6 dimineață, o clădire de 28 de
etaje, clădire nouă, ca un hotel de lux. Lift cu geam de sticlă,
doar pe o parte, vezi interiorul clădirii, te perinzi de la un etaj
la altul, simți că ești la Eilat, poate într-un hotel de 5 stele sau
mai bine în avion, privind prin hublou… Îmi imaginez un
cutremur, doar un mic cutremur, sunt trecută prin cutremure.
Fiică mea cea mică e născută la 7 luni, în urma unui cutremur,
cel din ‘77, din Iașul amintirilor. Coșul de cărămidă a căzut în
casă. Mi s-a ras… o cameră.
Deocamdată am cafeaua în mână, o luasem de la mașina
de cafea, acolo mă duc zilnic și-mi iau cafeaua cu gust de
vanilie, cică patent franțuzesc. Știu, e otravă pe stomacul
gol, dar tot mă duc… în fiecare zi. Același ritual, aceeași
emisiune vizuală, același spațiu în care mă mișc, aceleași
gesturi, uneori automate… bocker-tov, bocker-tov… Salut
automat ca și Șalom! Poc poc poc, pardoseala e de marmură,
poc poc poc la deschiderea ușii…Trebuie să renunț la tocuri.
Am să vin în alți pantofi, de mâine. Și mâine uit… că am
prea mult de lucru! Când sunt cu planșele în fața ochilor
lumea poeziei dispare.
Imaginația se transformă într-un fel de realitate. Tocmai
am avut un curs despre cutremure în Israel. Îmi închipuisem
evacuarea pe scările noastre, acolo nici măcar geamuri nu sunt
la casa scării, întuneric, poate se vor aprinde niște lumini
speciale. Cine mai știe ce prevede proiectul. Camerele etanșe
sunt și mai dezolante. Simți greutatea pereților apăsându-te.
Și, când te gândești că soțul meu a proiectat partea de
electricitate, ar trebui să-l întreb, dar mi-e jenă. Într-o lume
mai bună i s-ar fi recunoscut meritele.
De multe ori avem ședințe în camerele etanșe. Acum se
folosesc sălile astea pentru ședințe gen „mese rotunde” și
aniversări. Oarecum sunt folosite bine aceste încăperi, până
vezi aparatele de aer, sau trapele din tavan, prin care,
probabil, în caz de razboi poți circula de la un etaj la altul. Îmi
imaginez ce se va întâmpla dacă vrei la wc.Toți vrem la wc,
asta mă duce cu gândul la alarme și starea de rău pe care am
avut-o așteptând rachetele, în timpul Războiului din Golf, în
camera etanșă. Pe atunci credeam că gazele toxice vor ajunge
la noi, prin toate părțile… Ne-am baricadat o cameră, am pus
celofan peste tot. Celofan pe geamuri, fixat cu bandă, metri de
pungi de plastic folosite rațional, găleata-wc, pentru caz de
forță majoră! Pentru un israelian era totul normal; pentru mine
– ca turistă – nu era același lucru. Credeam că visez…

scrisoare din Haifa
nu cred în soldatul care bea zilnic lapte,
îi privesc deseori, sunt rupţi de oboseală
aşteptând în staţii, apărătoare de betoane,
în câmpuri deschise, pe şosele, fără ventilatoare,
bând apă sălcie, topindu-se la soare...
la Eilat sau, la Rosh HaNikra,
hainele lor obosite, aceleaşi,
uneori neîncăpătoare,
sacii de voiaj, armele delăsătoare,
virgine –
se scoală în picioare în trenuri,
merg rezemaţi de ei,
privesc atent mobilul...
le-aş oferi timpul meu, copilul meu,
copilul meu, genial!

istorie literară în anecdote

T

Iar masca de gaze a nepoatei era prea mică pentru mine.
Două ore de purtare a măștii, la prima alarmă racheta a căzut
aproape de noi, la Haifa. La primul tir care a cutremurat
Haifa… eu eram la etajul 10, „efectul de bici” al blocului s-a
resimțit. Neștiind cu toții ivrit, nu am reușit să aflăm ce se
întâmplă afară. Ne-am autochinuit cu măștile alea, încercând să
ascultăm știrile. Ultima alarmă m-a prins în baie. Mi s-a
năzărit, după o noapte de așteptare a rachetelor, să mă băiesc.
Stătusem îmbrăcată aproape o săptămână, noapte de noapte.
Așa că, în fine, mi-am permis un duș. Tocmai atunci a sunat
alarma… Am reușit să-mi iau halatul de baie și masca de
gaze, echipament complet!
Dar, să continui povestea. La 6 dimineța, ritualul se repetă…
ușa e deschisă la cele 3 lifturi, urcă până la etajul 12… de la 12
trebuie să schimbi liftul. Cei din America-s obișnuiți. La NY,
deseori am urcat cu liftul. Ei au liftieri. Vorba lui Marius Mircu:
de acolo se poate vorbi mai ușor cu Dumnezeu, călătorind cu
liftul! Nimeni nu se poate juca la butoane, nici măcar copiii. Eu
însă m-am jucat... Liftul nu pornea.
În cele din urmă a pornit, dar s-a oprit la jumătatea etajului.
Citesc instrucțiunile în ebraică, sunt puse lângă intrare, scrie
mic… n-am ochelarii de apropiere. Apăs pe butonul de alarmă.
Îmi este indicat cel galben, care declanșează alarma, un fel de
clopoțel cu sunet strident. Mă uit în jur.
Văd o femeie de serviciu, trece, pășind agale, cu căruțul
care cuprinde toate cele necesare pentru spălatul pe jos,
detergenți, dezinfectante, trusou complet pe rotile. Bineînțeles
că nu mă vede etiopeanca, cu toate că strig la ea, crezând că
geamul e sticlă volatilă… Noroc că văd ce se întâmplă. Totuși,
soneria se declanșează, sună, sună… „mațav hirum”, adică
„stare de urgență”… sună, sună așa juma’ de oră… Toți se
perindă la celelalte lifturi, de vis-à-vis… Eu stau și-mi beau
cafeaua, picătură cu picătură. Mă gândesc că paharul de plastic
în contact cu băutura ar produce cancer. Ce prostie! Iar îmi
închipui ce ar fi fost dacă alarma ar fi fost reală. Care-s reacțiile
la noi, cum e posbilă asemenea indolență la o oră matinală?
Săptămânal se fac tot felul de exerciții de evacuare. Când se
anunță un exercițiu, fiecare-și scoate bagajul din birou și fuge
cu liftul in jos, ca nu cumva să fie obligat să coboare… pe scări,
adică-și „fură singur căciula”! Când, e foarte clar: nu trebuie
folosit liftul! Dar, dacă ar fi trebuit să urce? E de groază…
amețești urcând pe scările alea incomode, nimic nu e finisat în
spate, tipic israelian și românesc! Ce nu se vede nu trebuie să
strălucească. La fel și la marele Kanion, găsim marmură în
„centru public” și mizerie în spate. Parcările, mai ales, ne dau
de gol… Economie, ce mai, materiale de construcție câștigate și
pospăială văruită. Așa am ajuns, din greșeală, cu un lift de
serviciu, în spatele usilor închise ale constructorului. Oribil…
mizerie, bucăți de betoane si armătură, bitum peste beton,
rămășițe de var… acolo unde „ochiul” publicului nu ajunge,
însă al constructorului, da. Nu e cazul la clădirea noastră, e un
model, a luat și un premiu de arhitectură. După mine e cea mai
frumoasă clădire din Haifa! O îmbinare modernă între beton,
metal și sticlă, unică în felul ei și funcțională. Inconveniențele
de care vorbesc au fost depășite. Începuturile, însă, au fost
grele. Acum, singura problemă e vântul. Pur și simplu e o
pacoste! Să ajungi dintr-o parcare deschisă, de la mașină până
la clădire e o mare aventură. Poți ajunge dezbrăcat sau ud până
la piele, în caz de furtună sau doar de vântoasă. Ar fi trebuit luat
modelul opririi vânturilor de la Marele Arc, din Paris, adică
modulul șah, din pereți de sticlă, așezați în funcție de circulația
vânturilor, în fante de clădiri. Închei Armistițiu cu ei, inginerii,
e singura soluție. Am o singură viață și, deocamdată, 4 nepoți.
Am obosit. Chiar am pontat și sunt la serviciu. Sunt oare
plătită să stau în lift? De necrezut? Să-mi iau noul post în
primire, ascensorul lui Kafka, liftierul. Adică, bine că merg
lifturile paralele… Toți se uită la mine ca la o păpușă de vitrină
stând în lift. Și, nimic! Portarii-s alarmați. Văd, se perindă lume
și râd la mine cum stau suspendată între etaje… Mi-ar trebui un
laptop pe o bicicletă ergonomică. N-aș piede timpul! „N-aș
precupeți nici un efort”, vorba răposatului C…! Claustrofobia
își face efectul, mi se face rău… Scrie acolo pe tabliță că e aer,
dar eu nu simt…! Nu funcționează instalația de aerisire. Așa e
la începutul folosinței unei clădiri, până se corelează toate
elementele unei bune funcționări.
Mi se împăienjenesc ochii încercând să descifrez textul de
pe tăbliță. Pe partea cealaltă a liftului se lucrează. Eu stau
ghemuită. Încerc să mă ridic. Mi-e imposibil.
Mă apucă râsul. Mă trezesc stând la birou într-o rână. Cred că
am fost în altă viață. Ce bine e că n-am irosit-o pe cea care o am!

Bianca MARCOVICI

cronica veche

udor Arghezi nu-l aprecia sub nici un chip pe
Demostene Botez, nici ca avocat, nici ca scriitor şi, de
câte ori avea prilejul să se întâlnească cu el, i-o spunea în
faţă. Într-o zi, Arghezi venea la Uniunea Scriitorilor, unde
s-a întâlnit cu Demostene Botez, care tocmai ieşea,
şchiopătând de un picior. Văzându-l aşa neajutorat, Tudor
Arghezi i se adresă:
– Măi, Demostene, ce-i cu tine? Ce-ai păţit?
– Nu vedeţi, maestre? Sunt cu un picior în groapă! se
vaită el.
– Nu-i nimic! Ţi-a rămas intact piciorul cu care scrii,
îi replică Arghezi.

D

ramaturgul Constantin Kiriţescu, director ani în şir
în Ministerul Instrucţiunii Publice, căuta să-şi impună
numai punctul lui de vedere şi, din această cauză, se făcuse
nesuferit majorităţii oamenilor de cultură.
– Mare idiot trebuie să fie Kiriţescu acesta, judecând
după mutră, zise furios într-o zi Ion Minulescu.
– Nu te lua după aparenţe, îl sfătui „blând” Tudor
Arghezi. Mutra te înşeală. E cu mult mai idiot decât arată.

Când avea nevoie de bani, Mateiu Caragiale se ducea
în strada Sf. Ionică să amaneteze ceva. Într-o zi a luat de
acasă o pipă veche şi s-a prezentat la „Muntele de Pietate”.
Un domn sobru a examinat pipa şi i-a dat pe ea 60 lei.
Mateiu Caragiale a fost mulţumit de preţ. Trecând pe strada
Bărăţiei, a zărit, în vitrina unei dughene, o pipă la fel cu cea
pe care o amanetase. Intră şi află că pipa costă 15 lei şi că
negustoraşul de „antichităţi” mai avea destule piese de
acest gen. După vreo lună, când Mateiu se afla din nou în
jenă financiară, luă pipa pe care dăduse 15 lei în strada
Bărăţiei şi plecă cu ea la „Munte”. Evaluatorul o cântări în
palmă, clipi şiret pe sub ochelari şi-i plăti 60 de lei. Mateiu
încasă banii şi o şterse, venindu-i să sară pe stradă de
bucurie că-l păcălise pe evaluator. Peste câteva luni iar nu
avea bani. Dădu fuga pe Bărăţiei, cumpără o pipă cu 15 lei
şi iar se prezentă la „Muntele de Pietate”. După ce-şi încasă
suma şi plecă fericit de trucul „infailibil” pe care îl
descoperise, evaluatorul îi spuse unui prieten care asistase
la această scenă:
– E fiul mai vârstnic al lui Ion Luca Caragiale. De un
an de zile îmi tot aduce pipe de 15 lei bucata de pe
Bărăţiei şi eu îi dau câte 60 de lei pe fiecare. El crede că
mă prosteşte, dar pot eu să-i ofer fiului marelui nostru
Caragiale câte 15 lei? Şi acesta flutură un zâmbet blajin şi
atotînţelegător către amicul său care se prăpădea de râs.

M

agistrat tânăr, Alexandru Cazaban nu ştia cum să
plece mai repede de la Judecătoria de Ocol din Răducăneni.
Cum în acel timp, Barbu Ştefănescu Delavrancea era
ministrul Justiţiei, la intervenţia lui Alexandru Vlahuţă,
Delavrancea l-a primit în audienţă pe Al. Cazaban.
– Răducăneni… Răducăneni …, făcea Delavrancea cu
ochii în sus, gânditor. Niciodată n-am admirat un răsărit de
soare mai măreţ ca la Răducăreni! Şi, mă rog, de ce vreţi să
plecaţi de acolo? Aud că sunteţi scriitor…
– Pentru că, vedeţi, Excelenţă – a explicat Al. Cazaban
grăbindu-se să nu piardă poanta şi să meargă drept la inima
dramaturgului ajuns ministru – acolo n-am ocazia să
admir… un Apus de Soare… Delavrancea a savurat poanta
rozându-şi mustaţa şi a scris pe cererea de transfer a
tânărului magistrat: „Se aprobă.”

P

e când era profesor la Facultatea de Filologie a
Universităţii din Bucureşti, George Călinescu a invitat doi
studenţi la el acasă. Aceştia nu au venit în ziua fixată, ci a
doua zi, la aceeaşi oră. Deschizându-le uşa, doamna Alice
Călinescu i-a întrebat ce doresc, iar ei au răspuns că au fost
invitaţi, dar n-au putut veni cu o zi înainte din cauza unor
obligaţii la facultate şi au întrebat:
– Domnul profesor este acasă?
Din pragul uşii, amfitrioana şi-a întrebat soţul:
– Eşti acasă, dragă?
– Nu, dragă, nu sunt acasă!
– Aţi auzit băieţi, nu e acasă! le-a spus candid doamna
Călinescu.

M

ihail Dragomirescu, pe când era şi director al
Institutului de Literatură, intră odată satisfăcut în aula
Fundaţiei Universitare, unde dădu cu ochii de Șerban
Cioculescu, veşnicul său rival în dispute.
– Ei, ce zici, Cioculescule, teoriile mele se discută la
congresul de la Copenhaga…
– Ce să zic, domnule profesor, decât că e ceva putred
în Danemarca! a fost replica lui Cioculescu.

(Culese de Dan Eugen DUMITRESCU)
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revanșa...
Coleg cu noi, la „Cronica”, în anii ’70, Doru Kalmuski era,
ca să mă exprim blând, un nonconformist. Lucra la corectură, în
tandem cu Virginia Burduja: două temperamente complet
opuse: pe cât de conştiincioasă şi pudică era Lulu, pe atât de
facultativ şi de cinic – Doru. În timp ce pe Lulu greşelile de
culegere linotipizată o terorizau, pentru Doru erau adevărată
mană cerească, iar pe cele mai gogonate făcea tot posibilul şi
era suprema lui satisfacţie când apăreau în revista tipărită.
Între multele, a făcut senzaţie şi a rămas în „mitologia”
redacţiei (lăsându-se cu sancţiuni) debutul unui articol despre
Logica euristică, unde în loc de e a apărut c...
Era acesta unul dintre modurile lui de a sfida, de a fi,
măcar aşa, în răspăr cu autorităţile, în primul rând cu cele
redacţionale, care îl ţineau la mantinelă. Ca prozator, debutase
spectaculos în revista „Luceafărul”, dar publicaţiile ieşene nu
prea l-au băgat în seamă, inclusiv atunci când i-a apărut, la
editura „Dacia”, un fel de parodie poliţistă, Epilog pentru
alţii, semnată cu pseudonim feminin: Ioana Solescu. Mai
apoi, s-a repliat în Bacăul de-acasă, ducând o existenţă fără
ecou, aş fi zis, dacă nu l-aş fi găsit „încondeiat” în recentele
Provinciale ale lui Constantin Călin, în fapt un jurnal al
anilor 1975-1989 unde, la pag. 267, citim: „În două din
numerele din august (1986), „Steagul roşu” (ziarul local, nota
mea, NT) a publicat cronici plastice de Doru Kalmuski.
Citindu-le, întâi am avut impresia că autorul a vrut să-i ia de
sus, demonstrativ, pe cei pe care îi comentează (unul, de
pildă, pictor bun, dar cap prea puţin teoretic, intelectualiceşte
simpluţ). Ulterior, mai plauzibilă mi s-a părut ipoteza că odată
ieşit din cotlonul lui de corector la tipografie, D.K. a vrut să
epateze, «să rupă gura târgului», recurgând la un limbaj
pretenţios, abstrus”. După ce citează o frază care ar proba
(mie nu mi s-a părut) „limbajul pretenţios, abstrus”, Călin
comentează: „Ratând o carieră intelectuală de prim-plan din
cauza unor «poveşti» urâte din tinereţe, el e un ghem de
ambiţii şi ranchiune, vizibile, atât unele cât şi celelalte, în
felul în care îşi face meseria. La ultimul «cap limpede»,
aşteptând şpalturile, l-am observat cum le citeşte: figura lui
exprima numai silă şi sarcasm, întrerupte doar de satisfacţia
descoperirii unor greşeli în articolele celor care ocupă – după
părerea sa – unul din locurile ce i s-ar cuveni. La o eventuală
(deocamdată improbabilă) avansare, nu pe puţini i-ar «popi»,
după vorba Lăpuşneanului.” Este limpede că personajul nu
era agreat, aşa cum, la rândul lui, nici Călin nu era agreat. În
alt loc, acelaşi C.C. punctează spusa unei secretare, potrivit
căreia, în acea zi, Kalmuski a adus vin şi va sărbători primirea
premiului Uniunii Scriitorilor, pentru proză. Ceva, totuşi, s-a
întâmplat peste noapte, întrucât Doru Kalmuski a refuzat
premiul (fapt pe care, atât de acribiosul diarist nu-l mai
consemnează). Nu cunosc motivul refuzului, care ar fi trebuit
să producă senzaţie cel puţin în lumea literară, neobişnuită, pe
atunci, cu astfel de gesturi.
Schimbarea din ’89 i-a
descătuşat energii politice,
gazetăreşti şi literare nebănuite,
pentru cine îl cunoştea, Doru
Kalmuski
devenind
un
comentator feroce la ziarele
băcăuane de opoziţie şi chiar un
actant politic până când,
dezamăgit de fenomen, şi-a dat
demisia din fruntea filialei
locale a fascinantului, dar
efemerului Partid al Alianţei
Civice. A slăbit-o şi cu
gazetăria activă şi a început a
scrie cărţi.
Vreo douăsprezece romane în vreo douăzeci de ani –
presupune forţă, puţin obişnuită, de prozator. La concurenţă,
chiar declarată, cu Petru Cimpoeşu, n-a avut / nu are vizibilitatea
acestuia, lipsindu-i, dincolo de orice, calităţi şi pârghii
promoţionale de anvergură. De le-ar fi avut, ar fi trebuit să fie
situat – şi-mi asum riscul acestui pronostic... retroactiv – între
primii zece-douăzeci prozatori ai ţării. Aşa, se mulţumeşte cu o
glorie locală, poate regională, datorită (şi) catastrofalei
(ne)funcţionări a serviciilor de difuzare a cărţii. Da, literatura
română – cu excepţii oferite de doar două-trei edituri – s-a
regionalizat. Mai citeşte cineva din Moldova cărţile scriitorilor
care vieţuiesc în celelalte provincii ale ţării, inclusiv în Bucureşti?
Dar cei de acolo, au acces la ce se produce în spaţiul moldav?
Singura şi sigura modalitate de a ne citi a rămas schimbul
reciproc de cărţi, între autori. Din această ecuaţie a fost exclus
tocmai principalul destinatar al literaturii: cititorul. La rubrica ei
din „Ziarul de Iaşi”, Mariana Codruţ avansa, recent, câteva
meditaţii şi tot atâtea supoziţii privind relaţia realitateirealitate/ficţiune scriitoricească. Concluzia care se desprinde:
scriitorul trăieşte într-o utopie. Paradoxal este faptul (şi misterul)
că, deseori, utopia este plauzibilă, pe când realitatea imposibilă.
Când să crezi că literatura bate viaţa, au şi ieşit la interval
exemple halucinante, în care viaţa bate literatura. Şi viaţa, în
ultimii 22 de ani (ca să n-o luăm de la pa’ş’opt...) a bătut
deseori literatura.
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În timp ce literatura – în speţă, scriitorul – doar
imaginează scenarii, viaţa nu doar că le imaginează, dar
chiar le pune în practică, le aplică. Cine-şi inchipuie că
doar scriitorul are imaginaţie creatoare, se înşală. Mai
imaginativ şi mai diabolic decât scriitorul este – cine
credeţi? – politicianul. Şi cei din anturajul lui: militarul,
securistul, jandarmul. Scriitorul îşi putea doar imagina o
cădere a dictaturii, o revoluţie, o schimbare. Politicianul,
cu actanţii lui, a şi făcut-o. Nici un scriitor nu a anticipat o
revoluţie în direct şi/sau un război electronic. Dar fuga
Ceauşeştilor şi apoi împuşcarea lor, în zi de Crăciun? Dar
decimarea unor soldăţei cu caş la gură, ca-n episodul
Otopeni? Dar mineriadele? Dar dispariţiile „accidentale”
ale unora dintre cei implicaţi în evenimente, sau trimiterea
altora, pentru protecţie, ca ambasadori, în ţări exotice? Dar
faptul că dosarele juridice ale acestor (şi altor) evenimente
au rămas fără un verdict şi, se pare, pururi aşa vor rămâne?
Dar, în fine, scenariul de suspendare a preşedintelui, cu tot
bombardamentul mediatic şi consecinţele decredibilizării
ţării în spaţiul euro-atlantic?
Acestea – şi multe altele – fac subiectul/obiectul
recentului roman al lui Doru Kalmuski, Spre vest, prin
nord-est, apărut la editura „Deşteptarea”, din Bacău. Un
roman politic, precizează chiar autorul, despărţindu-l astfel
de seria lui de Utopii (Utopia politicii, Utopia raţiunii,
Utopia credinţei), apărută în anii precedenţi. Câteva clişee
dintre cele vehiculate, în lunile abia trecute, din scenariul
suspendării preşedintelui, m-au făcut să cred că romanul a
fost scris ieri şi a apărut azi, ca un articol de gazetă. Între
altele, am avut o tresărire când primul-ministru spune că
preşedintele e decrepit, că şi-a pierdut popularitatea, că
trebuie să plece.

C R O N I C A
LITERARĂ
de Nicolae TURTUREANU

De fapt, în roman se aşteaptă dispariţia lui „naturală”,
urmând a se pune în acţiune procedurile de suspendare doar
dacă preşedintele se încăpăţânează să trăiască... Dar acestea
sunt, ca să zic aşa, delicatesuri, momente de destindere a
unei corzi epice întinse (la maximum) peste hăuri greu
accesibile şi greu suportabile. Prozatorul nu are doar
vocaţia, ci şi voluptatea de a sonda maleficul, visceralul,
scursurile şi ordurile, într-un cuvânt Răul – până la ultimele
lui consecinţe. În 290 de pagini nu am aflat (şi-am respirat
uşurat) decât o oază de lumină, fulgurarea unei iubiri – şi
aceea vinovată, reamintită într-un moment-limită, la
recenzarea morţilor. Spre vest... nu-i un roman pentru
cardiaci. Însă e un roman în care se răzuie poleiala, varul,
chiar mortarul şi se dezvăluie schelăria politică, structurile,
încrengăturile, în aliajul lor inextricabil. Acest gen de
literatură, de o duritate de diamant, taie felii, face pârtie
spre zone care omului simplu, omului neimplicat în
politica activă nici nu-i trec prin cap că există. Deodată,
după ce citeşti o astfel de carte parcă ţi se deschide o
fereastră, deşi – sau tocmai de aceea – totul a fost ca o
descindere în infern. Oricum, la sfârşitul lecturii vei
înţelege mai bine de ce se zice că drumul spre iad e pavat
cu bune intenţii...
Se poate spune că Doru Kalmuski şi-a luat revanşa
pentru toate frustrările de peste ani.

terapia povestirii
Este posibil ca, preumblându-vă, cu sau fără treburi, prin
zona Centrului Civic, din Iaşii
vechilor zidiri şi iubiri, să
observaţi un domn care şi el se
preumblă pe-acolo sau pur şi
simplu, stând pe rotonda de
piatră a esplanadei, se tot uită la
clădirile din jur, cu deosebire la
cea a Teatrului „Luceafărul”, pe
care o ţine sub observaţie ca un
paznic de zi sau, mai degrabă, ca
un Poirot aflat în misiune
secretă. Misiunea lui nu-i de a
urmări oamenii, deşi priveşte cu
o vădită satisfacţie copii şi părinţi şi bunici ondulându-se spre
intrarea în teatru, la orele matinale ale unui spectacol. Îi vede şi
pe aceştia, uneori chiar el le e călăuză copiilor, spre intrare,
atunci un ochi de-al lui râde, iar celălalt plânge, un plâns
înlăuntru, desigur, dar a fost o vreme, nu demult, după moartea
ei, când chiar plângea de-adevăratelea. Atunci s-a dus la un
psihiatru şi acela i-a recomandat terapia povestirii: ca să se
elibereze de obsesie, să povestească mereu, să spună oricui,
oricând, povestea lor, a teatrului. Bărbatul – căruia nu-i dai nici 70 de
ani, iar el cu mândrie ţi-i mărturiseşte pe cei aproape 80, avuţi la purtător,
se întâlneşte cu un altul, cam de aceeaşi vârstă, fost şef de şantier
acela, şi-amândoi nu-şi dau rând în a-şi repeta întâmplări pline
de haz, sau de necaz, din „odiseea” construirii Teatrului, pe care
nu obosesc să-l admire şi să desfidă „cojmeliile”, „căciulile”
ridicate în jur, ce i-ar răpi din frumuseţea şi singularitatea de
odinioară. E o magie, în care se complace voluntar sau involuntar – şi cum să nu fie aşa, când întreaga lui viaţă s-a
consumat şi a fost hărăzită acestei magii, acestei iluzii,
acestei i/realităţi, care este scena, scena dedicată celor mai
fragezi, mai exigenţi şi mai dificili spectatori: copiii. Îi
defilează pe ecranul interior nu o mie, ci mii de nopţi şi zile,
petrecute acolo, în teatrul cel nou, sau dincolo, la Casa
Studenţilor, sau mai de demult, la Teatrul de Păpuşi, găzduit
chiar într-o cojmelie, în curte, „la Catolici”. Se animă, sub
pleoapele lui, spectacolele în aer liber, la scenă deschisă, din
parcuri sau din cartiere, când copiii veneau cu mult înainte
de ora începerii, nu doar ca să-şi ocupe un loc mai în faţă,
dar şi ca să-i ajute să-şi instaleze „circul” şi, poate, să
descopere ei înşişi, cotrobăind prin „căruţa cu paiaţe”,
secretele acestei magii. Dar la Veneţia, pe lagună, când nu
puteau scăpa de o bucată de sârmă?! O bucată de sârmă ce
ajunsese, nu se ştie cum, în bagajul lor, de care n-aveau
nevoie şi pe care, după fiecare spectacol, o făceau uitată
acolo, în piaţă, dar copiii observau şi repede le-o aduceau, nu
cumva să se piardă un lucru atât de preţios care, de fapt, nu
folosea la nimic... Dar turneele prin Indii, prin Islamabaduri
şi Kaşmiruri, prin ţinuturi smălţuite cu alte miruri? Dar când
s-a dus el la sirieni, la sirienii care, azi, se bat pe viaţă şi pe
moarte, de le-a făcut şcoală de teatru pentru copii, cum aceia
nu mai văzuseră? Dar cum au ieşit ei, artişti-mânuitori, din
spatele paravanului şi s-au „expus” direct publicului, au jucat
„la vedere”, cum nu se mai văzuse, până atunci, în spaţiul
mioritic? Şi au rămas acolo, pe scenă, cu tot cu păpuşile lor,
dând o nouă direcţie, deschizând un nou orizont copilăririi.
Dar, iarăşi şi iarăşi, „odiseea” ridicării Teatrului Cel Nou,
a cărui construcţie a durat, ca-n poveste, zece ani?
Şi, peste toate, ea, Luluşa, alias Natalia Dănăilă, iubita,
soţia, animatoarea, directoarea, cea care i-a scos de după
paravan, cea care i-a scos din cojmelii şi i-a plimbat prin
parcuri, pe scene şi prin ţări abia dacă visate, cea care a
deschis, cu sfială sau cu aplomb, chiar cu impertinenţă, toate
uşile (şi câte erau, doamne!), spre a obţine aprobări peste
aprobări (care negau sau întăreau alte aprobări), întru
edificarea acestei noi Case de Teatru, a copiilor, înălţată, în
primă şi-n ultimă instanţă, aproape ilegal.
Cui să povestească?
Şi se hotăreşte să intre, şi chiar intră, în clădirea Teatrului,
călcând timid pe dalele de marmoră, atent să nu se-mpiedice de
recuzita rămasă-n memorie. Se duce la Holban şi la Oltiţa, să le
mai spună, încă o dată, povestea. „Dar noi o ştim, povestea,
domnule Constantin Brehnescu, zic dumnealor (poate Puiu, poate
Oltiţa). Sunteţi cel mai vechi om din acest teatru, aţi pus în scenă
sute de piese, aţi scris zeci de scenarii, aţi cunoscut atâta lume. De
ce nu scrieţi şi povestea acestui teatru?!”
Într-o dimineaţă, sună telefonul. „Sunt Titi, zice vocea, Titi
Brehnescu. Vin pân’ la tine, îţi aduc o carte!” Şi, cum vine, chiar
înainte de a-mi oferi cartea, începe a povesti, în timp ce eu ard de
nerăbdare s-o răsfoiesc, s-o citesc. „Gata cu terapia povestirii
orale, zic, hai să vedem cum ai folosit terapia scrisului...”
Teatrul visat, aşa se cheamă cartea – o suită de
„scene”, de scenete, de episoade, nu doar din viaţa
teatrului, ci şi din viaţa cuplului Constantin Brehnescu –
Natalia Dănăilă, Luluşa, pentru cei care au cunoscut-o,
preţuit-o, iubit-o. Aproape peste tot, când un ochi râde, din
celălalt se prelinge o lacrimă.
Bună parte din această poveste tocmai v-am spus-o...

cronica veche
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POEZIA NEMIJLOCITĂ
Asistăm, de ceva vreme, în lumea culturală, la tot felul de
scene(te) belicoase. Așa se face că, din când în când, ne trezim
că suntem spectatori neputincioși, fie la demolarea, fără vreun
motiv serios, a unei instituții, a unui autor, a unei idei valoroase,
fie la înălțarea, fără argumente convingătoare, a altor instituții, a
altor autori și a unor idei, nu de puține ori, aberante. A se vedea
„acțiunea caloriferul”, promovată, cu morgă, de Marga, noul șef
al ICR. Marga și morga, spectacol jalnic! Dacă nu suntem autiști,
putem sesiza elemente care pot conduce la disoluția unui climat,
dominat deja de o forță centrifugală. Semnele nu-s de azi de ieri.
E suficient să ne amintim cum, imediat după '89, au fost
contestați, într-o manieră furibundă, Eminescu, Arghezi, Nichita
Stănescu ș.a. S-au făcut și deplasări în afară, ale unor grupuri de
scriitori, bine alese, pentru a arăta lumii că ne-am cam săturat
să ne închinăm acestor…idoli. Acțiunea făcea parte dintr-un
scenariu tragi-comic, care se desfășura pe principiul „să plece
ei, ca să ne-așezăm noi”. Astăzi, e rândul altora să fie puși la
zid. Exact după același principiu. A se vedea bătălia elitelor.
Mai exact, lupta dusă de diferite grupări, reunite sub
pre(ten)țioasa siglă „specialiști”, împotriva „enciclopediștilor
amatori” (Pleșu, Liiceanu, Patapievici…). „Specialiștii” s-au
sforțat ei ce s-au sforțat și au scos chiar o carte: „Idolii forului
– de ce o clasă de mijloc a spiritului este de preferat „elitei”
intelectualilor publici”; coordonatori Sorin Adam Matei și
Mona Momescu, Buc., Corint, 2010). Tomul cu pricina
propune un demers colectiv, care însă nu reușește să transmită o
coerență programatică de atitudine. Articolele, semnate de cei
15 autori, par a fi scrise pentru cu totul alte destinații și nu
pentru a servi, unitar, titlului. Străduința de a ordona materialul
în diverse capitole, sub diferite titluri, nu reușește să înlăture
aerul de improvizație, iar soluțiile școlărești, găsite de unii
autori, accentuează diferențele dintre dorință și putirință ale
acestora. De exemplu, István Aranyosi n-a găsit alt argument de
aruncat în arenă, decât desenarea unui tabel, din care să rezulte
prezența unor personalități românești în „revistele internaționale
de filozofie și alte științe umaniste”. Scopul? „Enciclopediștii
amatori” să iasă dezavantajați. N-am înțeles de ce I.S. nu a
acordat, în tabelul respectiv, un spațiu corespunzător și colegilor
de sumar. Doar ei sunt … „specialiștii”! Îmi și imaginez cum
sunt ornate CV-urile unora dintre ei. Din păcate, nu știu dacă ar
impresiona pe cineva. Pe mine, cu siguranță, nu. Și asta pentru
că, în atmosfera generală, năclăită de fabrici de diplome
(indiferent cine le girează: facultăți de buzunar, diverse
Congrese, Conferințe, Sesiuni, așa-zis științifice etc., ca să nu
mai vorbim de instituția invincibilă a plagiatului), nu mai poți
crede decât în lucrul bine făcut. Așadar, dacă aș găsi, periodic,
câte un articol, un studiu, ceva…, semnat de unul dintre autorii
acestei cărți, care să mă captiveze, așa cum mă captivează orice
text semnat de Andrei Pleșu, de exemplu, lucrurile ar sta cu
totul altfel. Nici lumea literară nu se simte prea bine. E plină de
tranșee, din care oricine, oriunde și oricând poate să tragă.
Țintit, sau la întâmplare. Ca în politică. Lipsa argumentelor
este, ca să zic așa, un accesoriu de blazon. Blazon de gașcă.
Zilnic, în presa literară se poate întâlni măcar un articol, înșirat
pe câteva coloane, care comentează o carte de poezie sau de
proză, din care nu se înțelege mai nimic. E bună? E proastă?
Abundă însă în explicații, care de care mai neavenite. În cazul
unei cronici la o carte de poezie, ridicată în slăvi, cu argumente
puerile, autorul respectiv ar trebui să știe că „perfecțiunea, mai
ales când e vorba de un poem, poate fi asemănată cu o
axiomă: dacă e bine expusă, poate vorbi de la sine.
Perfecțiunea însă nu mai e perfecțiune dacă are nevoie să fie
demonstrată ca atare…” (E.A. Poe). În general, se reiterează
un arsenal cam hârbuit de-atâta folosință inadecvată, de la, să
zicem, „realitatea de acum și de aici” și până la
„minimalism”, de ex. Ar fi interesant de știut ce înțeleg prin
realitate în poezie teoreticienii care susțin acest concept. Sau
cum s-a întâmplat că, o parte dintre ei, au fost îngenuncheați de
minimalism, această… figură de stil, menită a le înghiți pe
toate celelalte. Născut cu peste jumătate de veac în urmă, sub
deviza „Mai puțin înseamnă mai mult”, minimalismul avea în
vedere arhitectura și artele vizuale. Treptat, el a pătruns și în
literatură, filozofie muzică. În ce privește literatura, scriitori
mari care pot fi asociați minimalismului, sunt destul de puțini,
în comparație cu numărul arhitecților, al pictorilor și
sculptorilor. Acest lucru ar putea fi explicat în multe feluri.
Cred însă că, în mare măsură, a contat materialul cu care
lucrează fiecare. Imperativele minimalismului (simplitate la
nivelul formei, dar și al conținutului, absența oricărei urme de
expresivitate personală, precizie matematică, limitare, împinsă
uneori până la neantizare, a numărului de linii, culori etc.) se
pot realiza mai lesne în artele vizuale, decât în literatură. Piatra,
lemnul, culoarea sunt elemente concrete, care par la îndemâna
oricui, pe când cuvântul are o parte inefabilă, care nu va pieri
niciodată. Dimpotrivă. Și acest lucru poate induce cititorului
o sfială, în a se apropia de opera literară, o prudență, sau
chiar o respingere. Oricum, mai puțină implicare în a
interveni activ, cu propria-i viziune, la completarea sau chiar
remodelarea unei opere literare.
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De aceea presiunea pe minimalism, în poezie, în literatură
în general, mi se pare a fi cel puțin neproductivă. Și asta pentru
că, aplicarea în exces a șablonului minimalist (reducționist prin
excelență), poate crea anumite hiatusuri, care, în timp, pot
deveni adevărate găuri negre. Dacă însă prin minimalism
înțelegem epurarea textului literar de orice balast, care l-ar
împiedica să străbată timpurile, putem fi liniștiți. Marii scriitori
au știut, dintotdeauna, să-și dozeze în așa fel elementele cu care
lucrează, încât să obțină efectele scontate. Operele lor au
diferite straturi de adresabilitate, pentru diferite categorii de
cititori contemporani lor, dar și resurse suficiente (în unele
cazuri, nelimitate), pentru a putea intra în dialog cu timpurile
succesive. Scrierile lor te ating, te mângâie, te lovesc. În nici un
caz nu te lasă indiferent. Au capacitatea de a se prezenta
singure. Nemijlocit. De fapt, despre asta am și vrut să scriu.
Despre poezia nemijlocită, concept lansat de Borges. Dacă am
făcut o introducere cam lungă și, aparent, fără nicio legătură cu
restul, a fost pentru că am simțit cam cât de defazată pot părea
în ochii celor care afirmă, cu nonșalanță: „fie vorba între noi,
Borges e cam naiv”. Ei bine, eu cred că acest naiv are despre
literatură, despre poezie o concepție clară, senină
și…normală. Pentru el, dintotdeauna și pentru totdeauna,
indiferent de contextul cultural (fie el autosuficient, moleșit
și convulsiv în același timp, mai mult sau mai puțin
nevrotic, mai mult sau mai puțin mediocru…) literatura
adevărată se va naște și va dăinui prin ea însăși. Explicațiile,
analizele, înregimentările etc. vin după. Spune el: „…școlile
literare (romantismul, clasicismul, barocul sau oricare ar
mai fi) sunt invenții ale istoricilor literari care nu simt
poezia. Căci poezia este aceeași și este eternă”. Oare câți
istorici și critici literari, care nu simt poezia, pot viețui întrun climat literar (mulți dintre ei pretinzând a fi un fel de șef
de …direcție), fără a-l bulversa? Câtă derută poate semăna
convingerea unui critic, care susține că poezia viitorului nu
poate fi decât cerebrală, rațională? Cât de apt mai este
scriitorul tânăr, dar și cititorul să se detașeze de aceste
timpuri fără repere? Ce rezonanță mai poate avea, azi, o
mărturisire…normală, spusă de acest mare naiv: „Cred că
poezia e ceva ce se simte și dacă dumneavoastră nu simțiți
poezia (se adresează studenților) , dacă nu aveți sentimentul
frumosului (…) atunci, acel autor nu a scris pentru
dumneavoastră”. Borges mărturisește că, înainte de toate, s-a
bizuit „pe faptul estetic, adică pe ceva ce nu este necesar să
fie definit”. Altfel spus, pe textul în care „există actul
estetic, care nu se află nici în biblioteci, nici în bibliografii,
nici în volume închise, nici în studii asupra familiilor de
manuscrise. Nu, este vorba despre altceva. Este poezia
nemijlocită”. Pentru el, realitatea e ceva inexplicabil: „acest
lucru atât de misterios căruia îi spunem realitate”. Să fie „de
vină” orbirea lui? „Din moment ce am pierdut lumea iubită a
aparențelor, trebuie să creez altceva: va trebui să creez ceea
ce se întâmplă în lumea vizibilă, pe care, de fapt, eu am
pierdut-o”. La urma urmei, această mărturisire naște o nouă
întrebare: de câtă „orbire” ar avea nevoie un critic sau un
istoric literar pentru a înțelege, în acest fel, recrearea unui
univers. Altfel spus, câte falduri ale întunericului ar trebui
să-l învăluie, pentru a se lumina, pe dinăuntru, până la
intensități care să-l ajute să „pipăie”, într-un fel natural,
organic, creația literară? Și să înțeleagă, precum marele naiv
că, în caz contrar, fiecare prezumtiv cititor se va tot
îndepărta de poezie, de literatură în general, pentru că va
simți nevoia „să producă pe cont propriu științele și artele
care îi sunt de trebuință”. Să fie, adică, fiecare dintre ei,
„propriul său Bernard Shaw, propriul său Iisus și propriul
său Arhimede”. Mi se pare mie, sau fenomenul există deja,
într-o (prea)plină desfășurare?

Angela TRAIAN

CALUL, PORUMBELUL
ŞI PSIHANALIZA
La facerea lumii, Dumnezeu a lăsat un spaţiu destul de mare între
cele două vieţuitoare. Doar la capitolul inteligenţă voi încerca o
apropiere, deşi există – şi aici – riscul să mă împotmolesc în analize ce
unora le pot părea bizare. Nu sunt în căutarea acului în carul cu fân şi
nici a cailor verzi pe pereţi, câtă vreme privirea nu mă înşeală şi auzul e
un timpan acordat pentru lungi spaţii. Aşadar, calul Mircea, cu coama
strălucind în soare, ia masa de prânz (iarbă proaspăt cosită) din căruţa
la care trage supus, de ani de zile. De undeva, din apropiere, apare
stăpânul său, Sylvester (nu Stallone), adică Silvestru Golea, rusmănastirean şi gospodar de primă mână. „Hai Mircea, avem multă
treabă azi!” sunt cuvintele celui ce îl are în grijă pe patrupedul cu „ţinuta”
mereu impecabilă, graţie unei îngrijiri de care nu se bucură multe
animale. După un scurt şi răspicat „Să trăiţi!” (semn că dom’ Sylvester
mă vede şi vede rapid tot ce-l înconjoară), îi răspund cu „Stima noastră,
dom’ Sylvester!”. Zâmbeşte satisfăcut, semn că-i prieşte apropierea de
marile ecrane şi de un actor celebru. După plecarea stăpânului (era
evident că acesta i-a dat răgaz calului să-şi termine masa), încerc o
conversaţie, „ca la botul calului”. Pentru început, strig scurt şi răspicat:
„Mircea!” Răspunsul vine către mine sub forma unui sforăit prelung şi a
unei priviri în ceaţă, binevoitoare. La a doua şi a treia tentativă, primesc
acelaşi sforăit plăcut şi aceeaşi privire ce mai mult îngheaţă decât
dezgheaţă. Ultima dată, după sforăit şi privire, am parte şi de o mişcare
a capului în plan vertical. Poate fi un gest de protest la insistenţele
mele? Poate ceva de genul: „Lasă-mă să mănânc, de ce mă strigi de
atâtea ori! Termin-o cu verificările !” La o aruncătură de băţ de Ruşi
Mănăstioara (am semnalat distanţa ca o aruncătură cu praştia, unind
două puncte), la Slatina, dincolo de Fălticeni, un pensionar, Gheorghe
Lungu, în răstimpul dintre două munci: cea din gospodărie şi cititul din
Freud, vorbeşte cu porumbeii lui pe îndelete, simţindu-le mai profund
apropierea atunci când i se aşează pe umeri sau cap. „Din stimă şi
consideraţie”, micile zburătoare mai scapă , din când în când, câte un
găinaţ pe onorabilul lor stăpân. Dar nu-i bai: bucuriile vin mai pe urmă,
odată cu intrarea în scenă a lui Puiu, un zburător pus mereu pe şotii.
Locul lui preferat pentru a se da în spectacol este palma iubitorului de
psihanaliză. Aici ciuguleşte ce e de ciugulit şi face lungi demonstraţii de
mers ca la paradă, cu picioarele perfect întinse. După ce guşa îi atârnă
greu, simte nevoia de odihnă. Ar pleca, dar insistenţele stăpânului ca să
rămână îi dau planul peste cap. „Ce faci Puiule, nu săruţi mâna
stăpânului?” Sătul de această întrebare, pusă mereu, Puiu dă semne
de nervozitate; încearcă să ciupească marginile cărţii de psihanaliză,
dar nu are nicio şansă de scăpare. Când palma e întoarsă cu
repeziciune cu faţa în jos, se simte învins. Ştie că urmează ritualul
sărutului de mulţumire de pe cealaltă parte a mâinii, finalul care
încununează opera. Nu-şi stăpâneşte furia şi, cu o repeziciune nebună,
ciupeşte cu putere pielea, până la sânge. Cel osândit reuşeşte imediat
să scape, nu înainte de a-i spune: „Nu pleci până nu săruţi corect!”.
Vorbele au efect imediat. Dintr-o dată, parcă cerându-şi iertare, Puiu
imită sărutul mâinii, ocolind cu ciocul partea rănită. Nici urmă de trufie şi
aroganţă! „Aşa Puiule, vezi că se poate!” În aceeaşi clipă, iubitorul de
psihanaliză şi porumbei atinge cu buzele creştetul zburătorului Puiu. E
semn că deja s-a semnat un tratat de pace. Cât va dura, rămâne de
văzut. Faţă de toate acestea, mă întreb: de ce, de cele mai multe ori,
ura este mai puternică decât iubirea? Răspunsul ni-l dă Freud, prin
glasul unchiului Gheorghe Lungu: „Ura, ca relaţie cu obiectul, este mai
veche decât iubirea”.

Liviu POPESCU

litere… litere
În unele redacţii literare e ca în avion.
Unul conduce, iar celorlalţi le este greaţă.
*
Într-o lume constipată cea mai preţuită
este literatura de closet.
*
Unele lecturi publice seamănă cu o schimbare
de sex. Te duci acolo bou şi te întorci vacă.
*
Dacă scrisul e un lucru sfânt,
înseamnă că literatura e plină de eretici.
*
O parte din poezia actuală suferă
de deranjamente lexicale.
*
Un artist poate să-şi aplaude un confrate.
Dar numai în romanele S.F.
*
Există cărţi în literatura noastră care-şi pot
atârna felinarul roşu pe copertă.
*
La cenaclu, ucenicul se uită la maestru
ca maimuţa la girafă.
Vasile GHICA
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ESENȚA

MIHAELA GRĂDINARIU

Cel ce-nţelege Cântul, a înţeles Esenţa:
Fiinţa nu încape în nici o întrebare.
Ei însăşi neştiută, ea-i pură în-cântare
Şi-n ea ne dă în floare nemărginit prezenţa.

Născută la 3 septembrie 1970, Fălticeni. Este fiica lui Ioan Ţicalo şi a
Zenoviei Apostol, o familie cu certe virtuţi literare, care îşi împlineşte misia,
sfinţind locul, în comuna suceveană Râşca. Nu întâmplător Cronica veche îşi
deschide astăzi paginile, dimpreună, pentru tatăl-prozator şi pentru fiica-poetă.
M.G. este licenţiată în Litere şi în Teologie (1995), Universitatea „Al.I. Cuza”.
Master în limbă, literatură şi civilizaţie românească (2012). Participantă la mai
multe conferinţe şi simpozioane de avengură, semnatară a cronicii literare în
revista noastră. Premiul al doilea şi premiul revistei „Hyperion”, la FestivalulConcurs de literatură „Rezonanţe udeştene”, ediţia a XVII-a, 2012 .

ORFEU CĂTRE MIRIAPODE
Miriapode, stirpă şi cheag de-ntunecime,
Bastarde blestemate ale erorii prime!
În calea voastră blânda ţărână face rană,
Se scămoşeşte iarba, iar roua-şi face seamă.
La văzul vostru ochiul luceferilor seacă,
Sleieşte-aroma-n poame, cântările se-neacă,
Oglinzile se sfarmă, iar drumurile-apun
Şi-orice-nceput se-ntoarce să moară în ajun.
Din ce impuls malefic, din ce smintit eres,
Voi victimă supremă şi jertfă m-aţi ales?
Aţi năvălit în templu cu gând de profanare,
Dar zidu-i de lumină şi-ntins e cât o zare.
Orbitu-v-a preaclarul şi-aţi sfărâmat cu ură
Cleştarele. Dar iată, din ţăndări se născură
Seminţe fără număr de pure absoluturi
Strălucitoare miezuri de zori şi începuturi.
M-aţi sfârtecat şi apoi în cele patru vânturi
Mi-aţi risipit atomii sunând din mii de cânturi.
Dar n-aţi ştiut că astfel s-au liberat puteri
De infinit venite adânc din primul ieri.
Noi cicluri de lumină şi zări vizionare
Substanţa lumii-o poartă spre-o mai înaltă stare.
Sporesc ale luminii grădini de adevăr
Şi răzbunată-i oarba a Frumuseţii floare.

„Poeţii sunt inima umanităţii”
Eugen Ionescu

Cum plângi, ochiule stâng, pierduta cărare,
De unde gânduri, furnici înnegrite duium,
Te-au fărâmat, lipsindu-te de lumina cea mare
Şi, iată, ne-am încâlcit între apă şi scrum...

ÎNTR-UN APUS DE VIAŢĂ
fiului meu, Titus,
violonist dincolo de ocean

Mai ştii atunci când te
ţineam de mână
Să poţi urca şovăitor o
treaptă,
Când îţi iertam surâzător o
faptă?
Ţineai vioara sub bărbie până
Trasa arcuşu-n cer o cale
dreaptă
Şi deşira uimirea ghem de
lână.
Şi-acum acorduri în auz
se-ngână
Şi-n sală mama să apari
aşteaptă.
Nu s-au pierdut isprăvile în
ceaţă.
Pe-atunci prin fapte vieţuiam
anost.
Abia târziu mi-a răsărit în
faţă
Sonetul blând, să-mi
împlinesc un rost.
Odată doar, într-un apus de
viaţă,
Tu, fiul meu, să afli că am
fost.

Şi-n împletiri de floare şi zile chiznovate,
Cu spinii unor visuri în veci neostoite,
Vom rătăci prin ploaia de rugi şi de păcate,
Salcâmi cu pelerine de semne şi ispite...

Cum râzi, ochiule drept, de nescrisa poveste,
Adusă în noapte, miroznă iute, printre fereşti,
Când timpul împăturit de iubire este
Clădit în hambare mari, împărăteşti...

***
Prin unghiuri drepte-strâmbe de zidiri,
La colţul dintre vis şi altă lume,
Stau prizonier la margine de firi
Ca temelie zilei fără nume.

Cum îmbrăţişară-ne înadins râsul-plânsul,
Cu braţe voinice-semeţe, de iarbă şi lut,
Ca să ne grămădim până la uitare într-însul,
Până la golul de dinainte de început...

Şi mâinile din var încet ridic
A rugă îndelungă şi-otrăvită,
Şi coperişul strâmb e tot mai mic,
Şi foc de vorbe arde într-o plită...

Şi cum, tot mai stins, o să ne strigăm unul pe altul,
Ca două toarte rupte dintr-o amforă cu lumină,
Eu, cu fruntea-n podmol, tu, undeva, mereu înaltul,
Doi ochi rătăciţi, fiecare pe-o altă faţă, străină...

Zidarul a uitat sau nu a vrut
Să-mi spargă o fereastră cu un deget,
De-atunci prin pietre-mi lunec ochiul mut,
Şopârle verzi mă cată fără preget.

***

Adrian MUNTEANU
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***

Mi-i frig şi sete şi amară foame,
Şi tremur ud, nătâng, mă pritoceşte,
N-au niciun gust nici ierburi şi nici poame,
Nici alte-ospeţe-ntinse-mpărăteşte...
Şi te-aş muşca ciudos în ziua dulce,
Şi-n nopţi cu lună plânsă în suspine,
Când nu se-ndură suflet să se culce,
Ca să mă satur mult adânc de tine...
Şi masă plină-mi eşti, la îndemână,
Te aromez cu sărutări furate,
Frângându-te ca ostia la Cină,
Ne suntem, rând pe rând, fierbinţi bucate...
Şi nu mai ştiu în ziua şoricie
A cui e gura fără saţ, uimită,
Când lumea-ntreagă-i stearpă colivie,
Iar noi, mâncare-aleasă şi ispită...
***

Când primăvara-şi cere scăpărătoare vreme,
Şi lutul se răzbună, înmugurind de-a rândul,
Salcâmii şovăielnici se scutură de lene,
Şi se ascund prin oameni, tot şartul cunoscându-l.
Furnicile dorinţei aleargă pe sub coajă,
Cătând poteci arare pe hărţi albite ocnă,
Cu deget şi mireasmă scriu nesfârşită vrajă
Pe rădăcini ascunse şi îngheţate bocnă.
Şi buzele preablânde sărută ţepi sub piele,
Otrăvitori ca noaptea cu lună scuturată,
Şi nu mă laşi, fugarnic, în zile de tot rele,
Să-nghit durere, frunze şi lacrime drept plată.

Şi nu-s nici lut, nici apă şi nici foc,
Ci doar răsuflet murului sub care
Te-aştept, cu noaptea-n flăcări să mă joc,
Răsfăţ de osândiţi la neuitare...
***
Cuvinte vulnerabile probez
Ca rochii de mireasă demodate,
Inel în deget răsucesc un crez
Şi-ncerc dantela verbului se poate…
Niciuna nu-i croită pe tipar,
Şi trupul nu încape sau se pierde,
Cu gene grele, pensule prin var,
Îmi mătur urme în cenuşa verde.
Şi dintr-o mreajă plină de-nţeles
Silabele ca ochiuri vii îmi scapă,
Cu ingliţa, din carne, pe ales,
Îmi croşetez linţoliu peste ape.
Şi-n loc de haine-aş vrea să mă-nveşmânt
În vorbele nespuse ori uitate,
Şi-ntr-un amurg, suflarea ta drept vânt
Să mă prefacă-n foi albii de carte.
Un schimb (internaut) de mesaje:
Nicolae Turtureanu: Tocmai am citit in
„Hyperion” poemele Dvs, „lumini cu gustul dulce
de fruct prea otravit”. Mirabile. Dar daca aceasta
poezie a fost incununata doar cu al doilea premiu,
oare cum o fi, ce virtuti nemaipomenite are cea
care a primit premiul intai?!?
Mihaela Grădinariu: Toate celelalte premii
de la acest concurs, ca si de la foarte multe altele,
apartin creatorilor de vers alb. Chestie pe care nu
pot a o practica, intru o încapatinare de cautare a
formei potrivite...
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Ce-a urmat a fost o minune. Arcuşul, alunecând cu graţie
când într-o parte, când în alta, a turnat atâta dulceaţă amăruie în
sufletele celor prezenţi, încât nimeni nu s-a mai atins de
băutură, rămânând stane de piatră. Doar câte o lacrimă fugară,
coborâtă fără veste, dădea mărturie că oamenii aceia n-au
împietrit cu totul. Până şi gheaţa de pe geamuri părea să se
plece dinaintea sunetelor fermecate, topindu-se în mare grabă.
Sura încremenise cu coatele pe tejghea şi sorbea, având gura
căscată, cântarea aceea dumnezeiască. Nu ştia de-i vie ori
moartă, dar avea impresia că pluteşte lin pe deasupra unei
pajişti cu flori nemaivăzute, într-o boare uşor unduitoare ce
acum o frigea, acum o răcorea.Când s-a stins şi ultimul sunet,
spectatorii, cu feţele transfigurate, au răpăit cu palmele într-un
entuziasm pe care nu l-au mai cunoscut.
– Aferim, domn învăţător, i s-a adresat apoi un moşneag încă
verde, ridicându-se şi descoperindu-şi pletele ninse, cântecul
matale mi-o muiet ciolanele şi mi-o picurat în suflet dor de
moarte şi a întâlnire cu Sfântul Petru în Poarta Raiului. Nu-i
vorbă, că m-o dus şi în cea luncă unde mă drăgosteam cândva cu

doi bărbaţi trec pe lângă
moarte în chip diferit
răposata în desfătarea cântării privighetorilor, de parcă am fi fost
singuri pe lumea asta trecătoare… Talantul ista nu ţi l-o ştiut
nimeni până în ziua de azi…
– Mulţumesc pentru vorbă bună, moş Costache, îi răspunse
Napoleon. Îs lipsit de cutia asta, de aceea n-am cântat nicăieri şi,
la drept vorbind, nici nu mi-a trebuit, nu ştiu ce mi-a venit
acum…
– Cioroiule, cât vrei pe hodoroaga asta de scripcă? l-a întrebat
bătrânul de îndată pe deşirătura aceea de om, în liniştea lăsată.
Ţiganul n-a răspuns. A sărit de unde era, şi-a luat la repezeală
vioara şi arcuşul, a dat pe gât ce mai avea şi pe-aici ţi-e drumul.
– Nici dacă spunea c-o murit mă-sa, nu se grăbea aşa de tare
s-o şteargă, a râs unul din muşterii.
– Doar îi vremea când umblă sălbătăciunile şi nu stau mult
într-un loc, intră altul în vorbă.
– Lăsaţi, intervine moşneagul, hai să mai gustăm din otrava
asta a Surei care ne încălzeşte măruntaiele şi ne aduce aminte de
tinereţe când ne îndemna la câte nebunii. Şi dumneata, domn
învăţător, se uită ca un vultur, cum de-ai rămas fără ostroment, că
eu te-aş pune să-mi zici în cele trei seri până la îngropăciune.
Popa cu molifta şi mata cu scripca, să bocească pietrele, că eu am
rămas singur pe lume… S-au cărăbănit toţi şi m-au lăsat pusnic,
adică ce zic eu, îmi ţine de urât Sura, da’ ea nu ştie să bocească…
Domn învăţător, mata ai o bucată de inimă neagră, după cum
oblicesc eu, şi nu poţi scăpa de ea. Deschide-o către urechile
noastre, noi suntem gata să te ascultăm cu evlavie, iar până îţi
dregi mata glasul, noi o să mai luăm câte o gură de holercă.
– Povestea mea, oameni buni, nu cred c-o să vă placă, dar
dacă tot m-aţi zădărât, am să v-o istorisesc şi aveţi la ştire c-o fac
acum pentru prima dată. Eram învăţător în Bucovina în primul an
de meserie şi însurat de puţină vreme cu Lena, colega mea. Şi ne
iubeam noi ca doi hulubaşi care nu se mai satură să gângurească
unul altuia. Într-o zi a venit o veste ca un trăsnet, cică a
început războiul. N-a durat mult şi autorităţile austriece
ne-au chemat sub arme. Nu m-am dus. Am stat ascuns pe
unde s-a putut până s-a auzit că se apropie armata rusească
şi cei din primărie, de altă naţie, au luat-o la fugă. Şi au
venit ruşii, culcuşindu-se în sat ca nişte stăpâni. Tăiau vitele
oamenilor, jumuleau păsăretul gospodinelor, unii beau până
cădeau în fund şi atât ăştia cât şi alţii au început să se dea la
femeile noastre. Într-un amurg, văd că intră în ograda
vecinului, unde se aflau tot atâtea surori nemăritate, trei
maimuţoi. Unul din ei, cel mai dăbălăzat, îndreaptă arma
către mamă, poruncindu-i: „Davai devočchi!” Biata femeie a
priceput într-o clipită ce le aşteaptă, a căzut în genunchi,
rugându-se parşivilor să le cruţe. Acesta i-a dat o talpă de
cizmă în piept şi s-au îndreptat rânjind ca nişte satane către
casă. Fetele erau în grajd. Scăpaseră o vacă din cinci şi o
îngrijeau. Văzuseră scena şi stăteau înlemnite. În timp ce
dihăniile cotrobăiau prin casă, eu am avut vreme să ajung la
ele, pregătindu-le pentru apărare.

Fragment din romanul Rătăcitorul (în pregătire)

CĂRȚI PRIMITE LA REDACȚIE

Isaac şi-a pus feciorul în sanie şi l-a dat în grija cumnatului
din Buzdugani. Acesta, cu păr şi ochi de veveriţoi, l-a dus a doua
zi şi l-a lăsat în seama unui alt învăţător semănând a poloboc şi
poreclit „Trii Ţantimi”. Cam de două ori pe săptămână îl prindea
pânca şi pleca la crâşma Surei, unde primul pahar, zoios
întotdeauna, fiind client permanent, îl primea gratis. Înainte de a
ieşi din clasa cu pereţii strâmbi şi o masă şchioapă, învăţătorul
lăsa pălăria ori căciula, spunându-le celor din faţa lui:
– Tâlharilor, o vedeţi? Ea o să-mi spună, când mă întorc, cine
a guiţat pe-aici. Să-mi staţi smirnă, că altfel vă tai trii ţantimi
dintr-o ureche!
Sura, al cărei şorţ matusalemic mirosea mereu a scrumbie, îl
întâmpina cu paharul plin, dându-i de fiecare dată bineţe,
asezonată cu o umilă plecăciune:
– Bine aţi venit la noi, domnu’ Napoleon, poftiţi de şedeţi şi
vă desfătaţi cu cea mai bună tescovină de prin părţile locului.
Trii Ţantimi, el însuşi spunând că poartă numele celui mai
vajnic bărbat al Franţei, o privea absent, lua paharul, ofrandă
binevenită, păşea ţanţoş până la masa mică, unde nu se aşeza
niciodată vreun mujic, răspundea binevoitor la salutul acelora ca
un vlădică ce ar binecuvânta nişte credincioşi, se aşeza, ducând la
gură acelaşi vechi pahar care nu văzuse la viaţa lui niţică apă,
fiindcă Sura se grăbea de fiecare dată să-l cureţe de lucrarea
duiumului de muşte ori de colb cu şorţul ei, imposibil să-i
stabilească cineva culoarea.
Toată lumea ştia că domnul Napoleon, până ce dădea pe gât
şi a doua măsură, era tăcut şi ursuz. De la următorul, i se dezlega
limba şi glasul. Devenea alt om. Prezenţa lui umplea crâşma de
bărbaţi, iar el mai cu seamă povestea sau câteodată şi abia într-un
târziu se ridica şi-şi părăsea cotlonul, cu privirile duse către
necunoscute zări. Într-o zi de iarnă, pe când oamenii aşteptau ca
domnul învăţător să-şi dea drumul la gură, a intrat în crâşmă un
ţigan deşirat cu o scripcă subsuoară.
– Dă-mi şi mie un gât, să-mi dezmorţesc sufletul şi degetele,
o rugă el pe Sura, îndoindu-se din şale dinaintea tejghelei.
– Scoate paraua-ntâi! l-a întâmpinat femeia, fixându-l cu
ochii ei negri ca pe un gândac numai bun de strivit sub talpă.
– Toarnă-i un pahar, că plătesc eu, şi-a ridicat glasul
Napoleon, cu scânteieri noi în priviri.
– Bogdaproste, om bun, mulţumi cel venit, grăbind
mâna la buze.
Peste un minut, rumoarea se stinse şi nu se auzea decât o
cântare care le încălzea inimile mai dihai decât rachiul Surei. Ba
încă doi tineri s-au apucat să bată pingica şi să chiuie, neţinând
seamă de protestele neîndemânatice ale crâşmăriţei. Şi nu s-au
astâmpărat decât atunci când scripca a tăcut şi a trecut în mâinile
domnului Napoleon. Acesta a mângâiat-o mai întâi cu ochii, de
parcă ar fi privit o fecioară, şi-a plimbat mâna pe trupul şi pe gâtul
ei de aceeaşi culoare ca pielea stăpânului, a ciupit-o cu
drăgălăşenie, întinzându-i corzile şi, în urmă, a dus-o încet sub
bărbie, poruncind să i se mai dea ţiganului încă un trascău.

I-am lăsat să intre şi, pe când spurcaţii năvăleau asupra
lor, doi au primit câte o furcă în pântece, iar celui de-al
treilea i-am crăpat capul cu un orcic, miruindu-i şi pe
ceilalţi, ca să le grăbesc întâlnişul cu Scaraoţchi. Am ascuns
armele şi muniţia şi i-am îngropat la repezeală în spatele
grajdului, după care le-am dus pe femei la adăpostul
întunericului, cu vacă şi ceva merinde, într-o văioagă din
pădure. Lena mea n-a vrut să rămână acolo cu nici un chip,
întorcându-se cu mine acasă. A doua zi, ruşii, văzând lipsa
celor trei, au turbat şi au început să răscolească satul.
Degeaba le-am spus eu că-s fugar de pe frontul austriac şi
i-am întâlnit către seară trecând dealul din apropiere. Numai
ce-am auzit că sună clopotul într-o dungă. Asta însemna că
trebuia să ne adunăm cât de iute pe toloacă. Oamenii şi-au
dat seama că nu-i a bună şi s-au risipit care încotro. Au
rămas doar două-trei, cele de meserie, care s-au vândut
pentru un pumn de zahăr. Eu şi câţiva bărbaţi mai în vârstă
stăteam la adăpostul copacilor şi pândeam ce se întâmplă.
Le dădusem poruncă să nu tragă decât dacă-i numaidecât
nevoie. Aveam la noi cuţite şi alte alea. Numai ce-am văzut
că, în vreme ce grosul o ia la deal şi la vale să cerceteze
satul, alţii au săpat gropi, au ridicat trei stâlpi şi au adus
femeile de care vă spuneam, legându-le dezbrăcate, ca pe
nişte tâlhăriţe, de acei pari. Nu mult şi s-au apucat să le ungă
cu ceva întunecat. „Să ştiţi că au de gând să le dea foc”, îşi
dă cu părerea cel de lângă mine.
Mi s-a făcut milă de bietele făpturi, iar greşeala rusnacilor a
fost că s-au apucat de aşa lucru la o margine, taman în dreptul
unei case. Aceia au lăsat pe unul de pază, ducându-se în treaba
lor. Ne-am şupurit ca nişte motani şi-ntr-atâta ne-am făcut rost de
încă o armă, luând femeile cu noi în cele hăţişuri, aşa boite şi
ruşinate cum erau. Lena mea le-a luat în grija ei, iar noi ne-am
pus din nou la pândă. Ceva m-a împins de la spate să mă duc
până în dreptul locului unde stăteam, când acolo, ce să vezi?
Veneticii au dat de urma gropii celor trei şi acum cărau paie să
dea foc la gospodărie. M-am furişat ca o șopârlă înapoi, am luat
cu mine bărbaţii şi le-am venit de hac şi ăstora, grămădindu-i în
borta aceea săpată acum chiar de ei. A fost curată nebunie şi nu
ştiu ce s-ar fi întâmplat cu satul până la urmă, dacă nu apărea un
călăreţ urlând să se adune şi să plece pe câmpul de luptă… Ne-au
părăsit în grabă, iar noi am răsuflat uşuraţi. Seara, pe o lună cât
roata carului prăvălită într-o baltă de sânge, am ieşit cu Lena în
prag şi am început să cânt, ca să ne răcorim sufletele. Adia o
boare plăcută care ne aducea în urechi bubuituri de pe front.
Lena, cuibărindu-se lângă mine, tresărea de fiecare dată,
rugându-mă într-o vreme să intrăm în casă. Am rămas afară,
fiindcă drept atunci au venit în ogradă şi s-au aşezat lângă
noi câteva femei. Am continuat să mângâi strunele cu
arcuşul până s-a auzit din poartă o trosnitură care m-a
înţepenit pe loc. Lena s-a prelins pe lângă mine şi s-a făcut
ghem. Celelalte au ţipat precum ţărcile şi s-au împrăştiat ca
potârnichile. Doar eu am rămas crăşcând. Vedeam cum mi
se apropie sfârşitul, căci rusul, cam cumpănindu-se, venea
cu puşca îndreptată spre mine. Mi-o luase pentru totdeauna
pe Lena, iar următorul glonţ era pregătit pentru mine. O
forţă nebănuită m-a aruncat în picioare exact în clipa când
veneticul a apăsat pe trăgaci. Fiarele au sunat sec, eu am
priceput tot atunci că potlogarul nu mai are cartuşe, m-am
azvârlit ca un prâsnel şi l-am izbit cu atâta putere, încât i-am
rupt falca, scripca mea făcându-se ţândări. Urletului de fiară
i-au urmat nişte horcăieli din ce în ce mai stinse, căci nu
l-am lăsat până nu l-am îmblătit ca pe el.
După ce-am încredinţat-o pământului pe draga mea Lena,
am plecat peste dealuri şi am rătăcit multă vreme ca un biet
cerşetor ce eram, neştiind de mine: pe unde am umblat, dacă am
mâncat sau am băut un strop de apă, ori de m-am întâlnit cu
cineva. Atâta îmi aduc aminte că m-am trezit în casa unui om
cu suflet mare. Zicea că m-a găsit la margine de sat sub o
hultoană. Plouase peste noapte şi eram ud ca un mâţ, flămând
ca un câine şi trenţăros precum ţiganul de mai înainte. Şi-a
făcut pomană cu mine şi m-a tăbărcit acasă, m-a hrănit, mi-a dat
de îmbrăcat şi m-a scos din boală. Am vrut să-i sărut mâna
pentru binele făcut, dar nu m-a lăsat. Ş-aista-i moş Costache,
aici de faţă… De câte ori l-am chemat să stea cu mine aici la
masă, nici asta n-a vrut, mâhnindu-mă… De câteva ori m-a
bătut gândul să-mi iau zilele şi de fiecare dată o auzeam
povăţuindu-mă pe Lena că aş face grozăvit păcat, care o să
ne fie piedică să ne vedem pe lumea cealalt. Am
ascultat-o… Câteodată o simt lângă mine şi atunci îmi vine
să-i cânt cum am făcut-o în seara aceea… Şi dacă n-am
vioară, uite vin la Sara şi-mi înec amarul în rachiul ei… şi
nu-mi trece… şi iar vin…
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CRONICA ● INTERVIU

„AM LUCRAT, ÎN AMERICA,
LA TREI UNIVERSITĂŢI...”
un dialog

Constantin Corduneanu – Adrian Neculau
Constantin Corduneanu a fost, succesiv, student, preparator,
lector, conferenţiar, profesor la Facultatea de Matematică a
Universităţii „Al.I. Cuza”. A mai funcţionat ca cercetător principal
la Institutul de Matematică al Academiei, profesor asociat la
Politehnica din Iaşi, rector al Universităţii din Suceava. În 1977
decide să se expatrieze. Lucrează, mai întâi, la Centrul de Fizică
Teoretică (UNESCO) la Trieste, în Italia, apoi, din ianuarie 1978,
în SUA, Universitatea din Rhode Island, la Universitatea
Tennessee, în Knoxville și din 1979 la Universitatea din Texas la
Arlington. În 1996, după 47 de ani de activitate în câmpul educaţiei
superioare, în România și SUA, devine Profesor Emerit. A
contribuit la formarea a peste 7.000 de studenţi în matematică. A
participat la peste o sută de conferinţe naţionale și internaţionale, a
fost profesor invitat la peste 60 de universităţi și institute din 20 de
țări, a publicat peste 200 de studii și 6 cărţi, în total 15 ediţii, la
Editura Academiei Române, Academic Press in New York,
Springer Verlag, Cambridge University Press, Taylor and Francis
Publishing House (Londra), John Wiley & Sons, New York, Allyn
& Bacon (Boston). A organizat conferinţe, în România și în SUA.
Timp de 45 de ani a fost asociat la 10 reviste de matematică din
România, SUA, Coreea de Sud, Israel și Ucraina. Este membru de
onoare al Academiei Române. Contribuţiile sale deosebite sunt în
următoarele domenii: a) Probleme Globale ale Teoriei Ecuaţiilor
Diferenţiale; b) Teorii Calitative ale Ecuaţiilor Diferenţiale cu
privire specială asupra Teoriei Stabilităţii; c) Teoria Ecuaţiilor
Integrale; d) Ecuaţii și Operatori Cauzali.
Adrian Neculau: Domnule profesor, am aflat de câteva
săptămâni că sunteți de pe Valea Jijiei. Avem un proiect prin care
ne propunem să realizăm o carte cu şi despre personalităţi
născute pe Valea Jijiei. La început am dorit să o numim
„Identități efervescente”, mai apoi ne-am gândit să-i spunem mai
simplu, „Cartea Jijiei”. Vom desfășura acest interviu folosind o
tehnică cunoscută sub genericul „Povestirea vieții”. Să începem
cu copilăria.
Constantin Corduneanu: M-am născut în Iași, dar părinții
aveau domiciliul în satul Potângeni din comuna Movileni, județul
Iași. Acolo erau și bunicii de pe tată. Părinții erau învățători,
ambii, tatăl fiind chiar din satul Potângeni. Mama era din din satul
Buhăeni, comuna Andrieșeni, nu e departe de Jijia nici acela.
– Câți copii ați fost?
– Am fost patru copii la părinți. Eu sunt cel mai mare. Sora
care era numai cu trei ani mai tânără decât mine s-a pierdut de
copilă, iar fratele meu, Adrian Corduneanu, a fost și el profesor la
Politehnică. E cu nouă ani mai mic decât mine.
– Aveți fotografii din copilărie, se făceau atunci?
– Am, cum să nu. Însă multe s-au pierdut cu refugiul, cu
războiul. Una pe care mi-o amintesc bine a fost făcută în 1939,
când s-a sfințit biserica din Potângeni, după o renovare. Biserica
era făcută pe la 1820-1830 de către doi proprietari ai moșiei de
atunci, doi greci și lespedele de piatră de pe mormintele lor erau
lângă biserică, sunt și acum, scrise cu litere grecești, grecii ne-au
creștinat pe noi. Atunci au venit fotografi de la Iași și m-am
fotografiat cu o căciulă pusă pe-o ureche, călare pe o iapă a
noastră care era de seama mea. Aveam 11 ani.
– Poze de când erați mai mic n-aveați?
– Ba da, am poze de la 3-4 ani, cu costumașele acelea sumare.
Am poză în costumul militar atunci când am intrat la Liceul
Militar, în 1940.
– Ajungem și acolo. Spuneți-mi dacă v-ați cunoscut bunicii.
– Am cunoscut numai bunicii de pe tată. Bunicii de pe mamă
au decedat, bunica, în timpul Primului Război Mondial, când
bunicii erau amândoi în armată, și bunicul a decedat înainte de
1928, când m-am născut eu. Bunicii de pe tată erau din sat de
acolo: Neculai Corduneanu, care se mai iscălea câteodată cu K,
era șugubăț. Îl întreb: „Bunicule, dar tataia (cum îi spuneam
tatălui), el se iscălește cu C, matale de ce te iscălești cu K? Și-mi
spunea: „Măi, dar tu n-ai văzut cum se iscălește Mihail
Kogălniceanu? (râsete)
– Erau oameni avuți bunicii?
– Nu, erau mijlocași serioși.
– Dar și-au dat copiii la școală.
– Da, toți copiii, exceptând una din mătușile mele, care nu a
putut să meargă fiindcă începuse Primul Război Mondial și
bunicul a fost chemat la oaste și ea a rămas acasă, să mai ajute.
– Teribil cum în vremea aceea, oameni cu carte puțină își
dădeau copiii la școli înalte. Era o emulație, fiindcă așa s-a
întâmplat și în familia mea. Străbunica mea era analfabetă, a
rămas singură și și-a dat toți copiii la școli.
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– La fel și bunica mea. Și au învățat-o fiii și fiicele să se
iscălească mai târziu. În momentul în care făcea acest lucru, cerea
ca toți să iasă afară din cameră, ca să rămână ea singură cu hârtia
și cu călimara (râsete). Iar bunicul, el a încercat când era copil să
intre la Școala Normală, dar a fost respins la vizita medicală, era
slăbuț, fizic vorbind. Până la urmă s-a mai întremat el, dar a
rămas tot timpul un om uscățiv. A trăit 72 de ani. Am înțeles că în
1880-1885, Școala Normală era aici unde este statuia lui Asachi,
la „Trei Ierarhi”.
– Au avut și ei pământ, au avut gospodărie?
– Au avut pământ în urma împroprietăririi, după război, cinci
hectare. Plus că mai aveau ceva moștenire.
– Și era și lotul școlii pe acolo, dacă nu mă înșel.
– Taică-miu a mai folosit lotul școlii, dar bunicul nu. În orice
caz, ei n-au avut mult pământ, poate 6-7 hectare, pentru că au mai
dat la copii, în special mătușii care nu s-a dus la școală. Toți eram
la școală, cheltuia cu noi, și i-a spus surorii: „Ție îți dau mai
mult”. Bunicul a mai fost câțiva ani un fel de administrator la
moșia unuia care stăpânea sute de hectare în Potângeni și care, la
împroprietărire, a pierdut o bună parte din moșie.
– Locuri din perioada copilăriei, legate de evenimente care
să vă fi marcat, vă mai amintiți?
– Mi-aduc aminte de toate locurile din jurul satului, am
umblat prin toate părțile, mai aveam și câte un ogor pe ici-colo, și
mergeam, când eram mai mare, și la plug. Era Valea Amarei, un
mic râuleț care se vărsa în Jijia. Pe acest râuleț era așezat satul,
fiind despărțit în două, partea de sud și partea de nord. Mai era o
vale unde mai era și câte o livadă sau măcar câțiva pomi fructiferi
pe la marginea ogorului. Un alt loc bun pentru agricultură era
podișul – sute de hectare de suprafață plată, mergea până la Jijia;
toate acestea le-am colindat.
– Dar care erau atunci ființele cele mai apropiate?
– Părinții și bunicii. Bunicii locuiau cam la 800 de metri,
făceam destul de des drumul la ei. Mergeam singur cu un băț,
pentru că în sat erau câini, fiecare gospodar avea câini și ieșeau
afară din curte, și cu bățul te mai apărai. O singură dată am fost
într-o situație mai critică, dar n-au ajuns să mă muște. Și, în afară
de bunici, mergeam des la sora tatei, mătușa Ileana Grigoriu (se
măritase cu cineva din familia Grigoriu, care era o familie
cunoscută). Ea era mai aproape, cam la 500 de metri de locuința
noastră. Mă duceam acolo fiindcă era o verișoară de-a mea care
trăiește și acum în Iași, are aproape 90 de ani. Atât acolo, la moș
Costache și mătușa Ileana, cât și la bunici, eram bine tratat. Moș
Costache n-avea băieți, avea numai o fată și de aceea îmi dădea
destul de multă atenție. Mă lua la Podu Iloaei. El avea niște cai
basarabeni mari, vânjoși. Mă mai lăsa pe la căruță, iar eu mă
distram oricum.
– Părinții au fost învățători. Cum erau ei, în primul rând,
erau riguroși sau blânzi?
– Erau destul de blânzi. Spre deosebire de învățătorul precedent
care rămăsese cu reputația că bătea copiii, taică-miu nu bătea copiii;
poate așa, o mică urecheală. Mama – nici atâta. Mi-aduc aminte că
eram prin clasa a II-a, stăteam în prima bancă și începuse un pic de
gălăgie în clasă și taică-miu a venit în dreptul meu și mi-a șters o
palmă la ceafă, ca ceilalți să vadă că m-a bătut pe mine.
– Da, cred că era un obicei, așa făceau și părinții mei. Voiau
să dea exemplu pentru toată clasa și, mai ales, să atragă atenția
întregii clase că nu are voie să se abată de la reguli. Cum erau
părinții ca personalități, din punct de vedere comportamental,
emoțional, intelectual? Prin ce se remarcau?
– N-aș putea să-i caracterizez așa de ușor. Știu că aveau
preocupări intelectuale pentru că în casă, prin anii ’36-’37, când
eu citeam bine, dar nu aveam posibilitatea să înțeleg psihologie, a
apărut o carte adusă de taică-miu de la Iași. Ei aveau un cult
pentru profesorii universitari, în special pentru Bârsănescu. Era ca
un zeu. Se interesau, veneau uneori la conferințe la Iași, erau
abonați la „Viața Școlii”, la „Curentul” și la „Universul”, diferite
ziare care veneau cu o mică întârziere de la București. Mi-aduc
aminte că mă distram cu caricaturile celui de la „Curentul”,
Dragoș, parcă îl chema. Acolo am găsit eu propoziția: niște
bărbați tăiau cu foarfecele frunze pentru câini. Expresia „să tai
frunze la câini” mi-a explicat-o tata: cei care erau pe post de câini
erau liberalii și veneau alții la putere. Îmi aduc aminte că în
biblioteca școlară de acolo existau multe cărți. Maică-mea m-a
trimis odată, prin anii ’37-’38, la bibliotecă, care era un dulap
mare, într-o sală de clasă, 400-500 de volume, să-i aduc cartea lui
Longinescu de chimie (nici n-auzisem de chimie până atunci).
Cred că era vreun manual, atunci oamenii mari, și Mehedinți și
alții, scriau manuale, ajutând astfel învățătorii de la țară.

– Și Bârsănescu a scris manuale de liceu.
– Știu. Eu am învățat după cartea mitropolitului Irineu
Mihălcescu, aici, la Iași. Erau și serbări școlare la care veneau și
cei din vecinătate. Eu am avut ocazia mai târziu, în refugiu, când
am petrecut șase luni cu cel care a devenit poetul Anatol
Baconsky, să facem o serbare școlară acolo, pe roluri: eu eram
perceptor, el era împărat.
– Dar unde era asta?
– Pe Valea Bistriței oltenești, între Băbeni și Horezu. Eu zic că
sunt un pic oltean pentru faptul că am petrecut șase luni pe Valea
Bistriței, în Oltenia, și am văzut și acele frumuseți care sunt
cunoscute în țară și în străinătate, mănăstirile Horezu și Bistrița.
– Sunt sigur că într-o familie de învățători existau preocupări
culturale. Dar spre ce mergeau mai ales? Ce fel de lecturi, datini,
obiceiuri au fost transmise copiilor?
– Ceea ce citeam mai mult erau ziarele și revistele. Îmi aduc
aminte chiar de „Realitatea ilustrată”. Pe copertă era Hitler, în chip
de vărar, pe o scară, cu căldare cu var și dădea cu bidineaua acolo,
pe perete, pentru că, la noi, să zicem, legionarii au venit mult mai
târziu, fiind mai mult tradiție liberală. „Realitatea ilustrată” o mai
înțeleg și copiii, însă mai întrebam despre ce este vorba acolo. Mai
târziu, când taică-miu a cumpărat radio, în ’36-’37, mi-a spus să
nu mă ating de el că a costat cât au costat boii lui moș Petrache, 16
mii de lei.
– Atâta costa un aparat de radio?
– Da, și moș Petrache era vărul tatei. El venea și pe la
expoziții, pe la „Luna Iașilor”, mai lua și premii, că avea boi
frumoși. Mi-aduc aminte că am mutat batoza cu doi boi. Fiecare
bou avea peste o tonă. Lui îi plăceau animalele, era jumătate
ucrainean, pentru că sora bunicului s-a măritat cu un flăcău
ucrainean care a venit de prin Basarabia în comună, moș
Constantin Coroliuc. Eu l-am prins, era deja foarte bătrân. S-au
aciuat acolo, și-au făcut gospodărie frumoasă, au crescut copiii.
Acum doi ani, când a fost centenarul Universității și cineva de la
televiziune a venit pentru un interviu, una din fiicele lui moș
Petrache, verișoară de-a doilea cu mine, m-a văzut și imediat a pus
mâna pe telefon și mi-a propus să ne vedem. Ne-am întâlnit, nu ne
văzusem de zeci de ani. Am cam multe rude în Iași. După ce-am
lipsit de aici, din 1977 până în 1993, verișoara mea, Monica
Frunză, a mobilizat toate rudele și a făcut o masă la Moldova
Mall, într-un restaurant.
– Să facem o secvență, pentru a reconstitui studiile pe care
le-ați făcut. Dumneavoastră ați urmat școala primară în comună.
– Da, în satul meu, cu părinții și cu unchii, care mai veneau
suplinitori și, cu alții, mai ales în timpul războiului, când tata era
mobilizat. După patru clase am mai stat un an la țară, pentru că am
dat examen la Național și am reușit, am dat examen și la Școala
Normală „Vasile Lupu”, ca să-i fac plăcere bunicului, am reușit și
acolo, cântând Tricolorul, după melodia făcută de profesorul
Baciu de la acea școală. Dar era greu, fiindcă se născuseră ambii
frați, mama rămânea singură. De aceea am amânat cu un an, să mă
mai coc. În timpul acesta, eu mă mai duceam la clasă, citeam cărți
din bibliotecă, manuale și am învățat mai bine.
– Cum ați continuat, mai apoi?
– În anul 1940 am intrat prin concurs la Liceul Militar de aici,
din Iași, unde e Spitalul Militar acum, și am făcut primii patru ani.
În 1944 ne-am refugiat și am făcut la același liceu, dar la
Câmpulung Muscel. După aceea, structurându-se liceele militare,
am fost repartizat de către Direcția liceelor militare din Ministerul
Apărării, cum era atunci, la Colegiul Național „Nicolae Vlădescu
– Filipescu” de la Mănăstirea Dealu. Mănăstirea se mutase la
Predeal din cauza cutremurului din 1940.
– Socrul meu a fost profesor de franceză la Mănăstirea Dealu,
a plecat în război și nu s-a mai întors.
– Am văzut o carte, dar n-am obținut-o încă, „Constelația
profesorilor de la Mănăstirea Dealu”, scrisă de un general care a
fost elev acolo, care e și membru al Uniunii Scriitorilor. Am văzut
multe și din numele pe care le cunosc, dar n-am reușit să-i
identific decât pe cei care au predat în perioada în care am fost
elev acolo, din `45 până în `47. După ce am terminat liceul am dat
bacalaureatul în toamnă la liceul internat, iar mai apoi am venit
imediat la examen aici.
– Era după legea învățământului?
– Am făcut un an după legea veche. Am venit aici, mai
fusesem și la Seminarul matematic, pentru că profesorul meu de
matematică de la Predeal fusese asistentul lui Pompei, marele om
din matematică românească și internațională. El mi-a spus: „Dute, și s-aduci pentru colegii tăi cât poți tu de multe cărți de
geometrie analitică de Alexandru Miller”.

cronica veche

CRONICA ● INTERVIU
Am venit aici la Seminarul matematic, atunci era un pic mai
redus ca dimensiune, am găsit-o acolo pe doamna Cîmpan, care sa făcut cunoscută prin cărțile scrise pentru copii și de istoria
matematicii, și doamna Grindei, care era asistentă la Catedra de
Mecanică. În ’47 am dat examen de admitere. Noi eram foarte
puțini, nu puteam nici pe departe să acoperim locurile. Am fost
vreo douăzeci și ceva în anul I, dar s-au mai pierdut după aceea.
Am dat examen cu cei trei profesori titulari la vremea aceea.
– Dar cum găseați satul, de acum intraserăți la școli, erați
adolescent, și când vă întorceați în sat, vă întâlneați cu cei din
generație.
– Bineînțeles. M-am întâlnit și după 1990. Mai erau doi
care erau din clasa mea și am întâlnit și alte elemente
provenind din sat de acolo.
– Cam când ați simțit că aveți niște răspunderi sociale,
că trebuie să faceți ceva? Din timpul adolescenței, al
tinereții, mai târziu?
– Am înțeles că terminând liceul, nu trebuie să mă opresc, ci
să merg cât de departe se poate. Mi-am dat seama de acest lucru
în cei doi ani cât am fost la Colegiul Militar de la Mănăstirea
Dealu, care era o școală de elită, păcat că a fost desființată. Acolo
aveam mulți profesori care aveau doctoratul, alții care aveau
publicații, puteau fi catalogați foarte simplu ca cercetători.
Biblioteca era superbă, cred că pe vremea aceea existau foarte
puține asemenea biblioteci în școli. Acolo am găsit cărțile de
matematică din care se preda în anul I la Cluj. Cineva le donase
sau poate au fost achiziționate de vreun profesor de matematică
de acolo. Când eram în clasa a 6-a și a 7-a de liceu, știam cam tot
ce se face în anul I la matematică. Am dat concurs la „Gazeta
matematică” și în 1946 am luat premiul V, iar în 1947 am luat
premiul I. Acestea erau concursuri pe țară, olimpiada de astăzi.
Dar erau după alte criterii atunci: după câte probleme ai rezolvat
pentru „Gazeta matematică”, la ce concursuri ai mai participat.
Atunci am înțeles ceea ce-mi spusese colegul meu, că am să
ajung profesor universitar. Nu simțeam eu acest lucru foarte clar,
dar știam de școala de matematică de la Iași câte ceva și l-am
cunoscut pe Miller când aveam 10 ani. Am decis să fac
matematica deoarece atunci când am intrat la Liceul Militar,
părinții mei au semnat un contract cu Ministerul Apărării, care
prevedea ca eu, cel puțin 10 ani după absolvirea liceului, să rămân
în cadrul Armatei, să fac Academia Militară. Ministerul de
Război, prin `46-`47 a scris o scrisoare părinților, prin care îi
anunța că acel contract este terminat, pentru că „noi nu mai avem
acum nevoie de atâția militari, iar fiul dumeavoastră este liber să
se ducă acolo unde va crede”. Liceele militare pregăteau elevi în
special pentru Academia Militară și făceam mai multă
matematică. Profesorul de matematică venea uneori după-amiază,
câte două-trei ore pe săptămână și mai făceam probleme, mai
discutam cu el, eram mai familiari. Lucram și la „Gazeta
matematică”. În anul I, din cauza cursului de algebră, ținut de
profesorul Climescu, care, după cum ne-a mărturisit mai târziu,
ne-a pus dintr-o dată în apă rece, adică a enunțat o teoremă cu
noțiuni pe care noi nu le aveam, unii s-au descurajat și au plecat.
El era un pic original, dar învățase matematică modernă, fiind
elev al doamnei Miller. Miller și-a trimis mulți stundenți la studiu
în străinătate. Alexandru Miller s-a născut la București, are nume
german, dar mama lui era româncă, e înmormântată aici, la
Cimitirul Eternitatea, și mama, și el și alți membri ai familiei; lor
le-a plăcut la Iași. Soția lui a fost studentă ca și el la marele centru
matematic de la începutul secolului trecut cu alte personalități.
– Domnule profesor, am reconstituit oarecum partea
aceasta a studiilor. Mă gândesc la contextul social al vremii.
Dumneavoastră ați prins exact perioada aceea înainte de
război și de după război. Aș vrea să caracterizați puțin cum
simțeați viața socială înainte de război și cum a simțit familia
și v-a transmis și dumneavoastră schimbările de după război?
– După război, familia a avut de suferit. Eram încă prea tânăr
pe atunci ca să mă implic în acțiuni politice de anvergură și miaduc aminte că o întâmplare mi-a dat serios de gândit: în 1947,
aici, un student care era țărănist și care avea un nume rusesc, era
probabil din Basarabia, a fost găsit mort, aruncat într-un șanț
undeva la periferiile Iașului.

Am înțeles că începe o luptă cruntă și mi-am văzut de treabă,
petrecând timpul în bibliotecă și acasă. Am învățat rusește cu
socrul meu, care făcuse gimnaziul în timpul țarismului, în
Basarabia. El fusese militar și a fost scos din armată pe la 50 de
ani. I s-a dat o pensie, a mai lucrat pentru CFR, era la compania
de specialiști, știa să manevreze anumite mașini, telefoane și mi-a
servit ca dicționar, Dumnezeu să-l ierte. Îmi spunea adesea:
„Cuvântul acesta mă întrebi de el ce înseamnă a șaptea oară”.
(râsete) Ținea minte, dar îmi spunea, ajutându-mă, fără patimă.
– În rândul studenților la matematică se discutau atunci
probleme sociale?
– Nu prea. Pentru că ne făceau curs profesorul Mayer,
profesorul Popa și ceilalți, mai apoi a venit și profesorul
Gheorghiev, care a fost și decanul nostru. Dânsul a fost ultimul
doctor făcut de Miller. Eu am venit la universitate în toamna lui
’47, iar în martie ’47 Miller s-a pensionat, însă a continuat să vină
pentru a-și vedea biblioteca pe care el a înzestrat-o. Discuta cu
noi: „Dar voi ce mai învățați? Învățați ceva nou?” Ne stimula.
Mi-aduc aminte că mergea odată cu Petrovan, colegul nostru care
s-a pierdut și-i țineam de urât, ne rânduiam uneori. Mai veneau și
profesori, dar profesorii noștri erau toți în posturi mari, erau foarte
ocupați și trebuiau să se poarte cu reverență față de Miller, care ia făcut pe toți oameni. Intrasem noi, aceștia mai tineri, să-i ținem
de urât bătrânului, și în același timp, să învățăm multe lucruri de
la el, dacă nu matematică, cel puțin din atitudinea academică.
– Cei din domeniul nostru am studiat atmosfera din
universitate, mai ales schimbările radicale care s-au produs
atunci. Unii au suferit.
– Din domeniul umanistic au fost „curățați” o serie de oameni.
Vina cădea pe Miller, care a fost primul rector după 23 august.
– După aceea, el și-a dat seama și și-a dat demisia.
– Și-a dat demisia, dar nu numai atât. Să știți că din discuțiile
pe care le-am avut cu dânsul, nu avea el putere să facă ceva. A
semnat și el fiindcă era în poziția aceasta, dar presiunile care
veneau din alte părți erau foarte mari.
– În Liceul Militar, care au fost profesorii care v-au marcat
cel mai mult?
– Au fost cei doi profesori de matematică, Constantin
Menciu la Iași, care a fost și asistent aici la universitate, la
Catedra de Mecanică și care a suplinit-o cu grad de conferențiar
pe doamna Miller când aceasta a plecat pentru un an în
străinătate. Mi-a spus Miller că înainte de război, poate că și după
aceea, ei erau plătiți în aur, toți profesorii universitari erau plătiți
în aur. Erau două universități în România, cea din București și cea
din Iași și la sfârșitul lunii, la Banca Națională, în contul lor se
depunea cantitatea de aur echivalentă cu salariul lor. Și așa și-au
cumpărat ei moșie la Movileni, dar niciunul n-avea vocație pentru
agricultură. Ce au făcut foarte bine e că au pus în bibliotecă multe
cărți. Noi avem aici cărți de matematică de la marile universități,
și de prin 1600.
– Ce dificultăți ați avut când erați student? Dacă părinții
aveau probleme cu originea socială, bănuiesc că acest lucru se
reflecta și asupra dvs.
– Cu toate preocupările mele și cu rezultatele bune la
învățătură aș fi putut fi îndepărtat din universitate ușor. M-au
salvat patru dintre profesorii mei care aveau o oarecare influență
și credibilitate în fața Partidului Comunist. Când am terminat,
comisia din minister m-a repartizat la Târgu Mureș și eu am spus:
„Dar eu am post de preparator aici”. Raspunsul: „Comisia de
repartiție are ultimul cuvânt”. N-am mai zis nimic. Am mers la
Creangă, căruia îi făceam și seminarul atunci, și la universitate, și
la Politehnică, mai târziu. El a luat repartiția și după un timp a
venit de la minister cu repartiția schimbată. Astfel am rămas
preparator aici.
– În timpul facultății?
– Da. În timpul facultății nu se ascuțise atât de tare lupta
de clasă și la matematică oricum nu prea veneau studenți. A
fost și cercetătorul de la academie, profesorul Petru Caraman,
fiul lui Caraman Zavistu, care a reușit primul la medicină și
care a fost respins totuși pentru atitudinea tatălui lui în Senatul
Universității, dar aici la matematică a fost acceptat.
– Când erați student, unde stăteați?

– În primii doi ani am stat la o mătușă a mea, o verișoară a lui
taică-miu care era soră șefă la „Sf. Spiridon”, la clinica
neurologică, neuro-psihiatrică, nu mai știu cum se chema atunci și
care a avut o decepție, s-a despărțit de soț și a avut mare grijă de
trei nepoți. Unul am fost eu, altul a fost Costică, care a devenit
director la Filarmonica din Bacău, s-a pierdut de mult, și altul a
fost Mihai, care făcea scenografie pe la Teatrul Național și când
era de 75 de ani. Ne-a ținut pe toți la dânsa, nu pe toți odată. După
cei doi ani m-am căsătorit. Eu am făcut anul I și anul II într-un
singur an, apoi anul trei. În anul patru m-am căsătorit și am fost
numit preparator. Am căpătat un oarecare statut. Nu eram
preocupat așa de mult de viitor, decât sub aspectul cum să învăț
mai departe și să fac doctoratul. L-am făcut cu profesorul Popa.
Profesorii noștri erau în majoritate geometri (a fost o școală de
geometrie recunoscută Miller - Mayer). Miller a trimis oamenii și
în alte părți să se formeze, nu numai în geometrie. Iar în fiecare
miercuri seară, la ora 6, fie în sala III 12, fie în filiala
Academiei din Iași, după 1950, vechea Academie Mihăileană,
se ținea o conferință de vreo două ore, la care participau toți
profesorii noștri și asistenții care erau pe atunci, prof.
Negoiescu, doamna Costinescu, și mergeam și eu. La început
nu prea înțelegeam, dar cu timpul am început să înțeleg. Eram
preparator și asistent în primul an.
– Dumneavoastră ați început cariera mult înaintea mea.
Începuseră să fie ocupate posturile după sistemul sovietic.
– Am fost repartizat la Catedra de Analiză a profesorului
Popa, dar după aceea catedra aceasta s-a scindat, venind și
profesorul Adolf Haimovici, cel mai tânăr dintre frați, și a devenit
șef la Catedra de Matematici aplicate. Noi făceam cursuri la
chimie și la alte facultăți unde era nevoie de cursuri de
matematică. În catedra aceasta mai erau Dan Petrovanu (care avea
normă aici și jumătate de normă la Academie). Câțiva ani mai
târziu am început și noi să imităm pe cei bătrâni, care prezentau
rezultate originale la conferința din fiecare miercuri seară. Eu l-am
continuat pe Miller în privința ecuațiilor integrale, care a fost
subiectul tezei lui de doctorat cu Martin Gilbert, unul dintre marii
matematicieni ai secolului XX. Miller și-a găsit singur subiectul și
a fost elogiat de către Gilbert. Radu Miron, colegul meu, care a
fost cu un an în urmă la facultate, a continuat pe linia geometriei.
Pentru că deși Miller a publicat în primii șapte-opt ani lucrări de
analiză matematică, ecuații integrale în special, după aceea, când i
s-a dat catedra de geometrie analitică, treptat s-a făcut geometric.
– Când ați devenit conferențiar?
– Conferențiar am devenit târziu, în 1962, pentru că până în
1960 și în special în anii aceia de după revoluția din Ungaria, am
fost tot timpul pe lista neagră. Pleca de aici pe statul de funcțiuni,
dar cu aviz negativ de la partid. Am fost apărat, și Gheorghiev, și
Haimovici, și profesorul Ilie Popa au merite aici. Profesorul Ilie
Popa era cumnat cu Gheorghiev, ei probabil discutau pentru că
atunci când m-au invitat în Italia, în 1965, aveam `37 de ani și de
abia devenisem membru de partid.
– Când ați devenit membru de partid?
– În ’63-’64. În ’65 am plecat în Italia. Am avut mare
beneficiu că am plecat acolo. Am cunoscut multă lume și am avut
mulți prieteni, mulți s-au pierdut, din păcate. Ca să-mi dea drumul,
au uneltit ei de aici. Până atunci fusesem prin țările democrației
populare. Miller, care era pe patul de suferință, în luna iunie ’65, a
scris o scrisoare către ministrul învățământului de atunci,
academicianul Ștefan Bălan, care fusese rector la Universitatea
Tehnică de Construcții și care știa cine este Miller. El a luat
această scrisoare de la Miller și s-a dus la Comitetul Central și
atfel s-a aprobat. Așa am intrat în nomenclatură. (râsete). Vă spun,
dacă n-ar fi fost acești patru profesori, probabil că ajungeam și eu
profesor pe la Coarnele Caprei.
– Eu, mult dupa ce am terminat și ajunsesem, in fine, la
universitate, îmi amintesc că dumneavoastră erați prorector.
– Prorector am devenit târziu, în 1972. Nu mi-am dus
mandatul la capăt, trebuie să recunosc. Am plecat în Italia la niște
cursuri UNESCO pe care le-am ținut acolo pentru tinerii din țările
în curs de dezvoltare.
– Dumneavoastră erați profesor de acum?
– Profesor eram din ’67, pentru că în Statele Unite eram deja
profesor, aici rămăsesem conferențiar, cu examenul trecut. Când
m-am întors, eram profesor și aici, în 1968. A fost mai greu, dar
asta nu m-a împiedicat să-mi văd de treabă.
– Plecarea dvs. a fost în ’77, știu că s-a zvonit în toată
universitatea.
– A, bine, de știut că nu mă întorc s-a știut după Crăciun. Eu
trebuia să mă întorc la Crăciun, atunci i-au dat drumul și soției și a
venit în Italia, fără să știe că nu ne mai întoarcem.
– Acolo ați luat această decizie?
– Da, acolo. Au venit colegii mei americani pe care-i
cunoșteam și le-am spus: „Dacă îmi găsiți un post, eu nu mă mai
întorc, nu mai este nimic de ales”. Și mi-au găsit două posturi și
m-am dus la Universitatea din Rhod Island, unde mai fusesem doi
ani, cu permisiune de la guvern. Acolo am putut să mă duc
deoarece cunoșteam locurile, fusese și soția un an cu mine acolo,
cunoșteam oamenii, ne-am simțit bine.
– Unde este această universitate?
– Univerity of Rhode Island este între New York și Boston.
Mi-a plăcut acolo foarte mult și după aceea, când a trebuit să mă
aciuez undeva, am ales Texas-ul, unde este universitatea la care
am biroul, unde lucrez și conduc doctorate, deși am 84 de ani,
Universitatea Statului Texas, în Arlington, în marea aglomerație
urbană Dallas, care are 6 milioane de locuitori.
(continuare în pagina 22)
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FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU
Al matale, Caragiale
De-a lungul celor douăzeci şi una de ediţii anterioare, I.L.
Caragiale a fost un fel de măr al discordiei; la începutul
începuturilor, în 1990, Festivalul – cea mai importantă reuniune
teatrală a ţării – primise, în mod firesc, numele marelui dramaturg.
A mers aşa câteva ediţii, până când, observându-se că spectacolele
cu piesele lui nu ajungeau în marea confruntare naţională, a apărut
fireasca întrebare: „Un Festival Naţional Caragiale fără Caragiale?”
Răspunsul a venit prompt: s-a scos numele lui din titulatura
Festivalului. Şi cârcotaşii n-au mai avut motive să repete întrebarea.
Acum, la a douăzeci şi doua ediţie, chiar dacă numele nu a
revenit pe frontispiciul reuniunii, I.L. Caragiale şi-a reintrat în
drepturi, în calitatea lui de cel mai mare dramaturg român; a fost
declarat „patron spiritual al ediţiei” şi i s-au rezervat spaţii
importante în program, atât pentru spectacole, cât şi pentru
dezbateri speciale (divane), plus transmisii radiofonice de
spectacole realizate prin ani. Mai mult, i s-a făcut onoarea de a
deschide Festivalul cu un spectacol deosebit, D’ale noastre, teatru
coregrafic, realizat de Gigi Căciuleanu.
Dar să vedem cum s-au petrecut lucrurile în ansamblul
programului acestei ediţii. Alice Georgescu, directorul şi
selecţionerul unic, a conceput programul pe secţiuni – o structură
clară şi logică, rezultată din bogăţia de participări (16 teatre, 24 de
regizori şi, evident, tot atâtea spectacole) şi evenimente conexe.
Fiecare secţiune a primit o denumire prin care era caracterizată
succint. Secţiunea Caragiale s-a numit, fireşte, Al matale,
Caragiale, alături de ea aflându-se secţiunile: Focus, Silviu
Purcărete, un univers regizoral (patru spectacole ale distinsului
regizor: „Gianni Schicchi”, „Călătoriile lui Gulliver”, „Aşteptândul pe Godot”, „Măsură pentru măsură”); Înaintaşi şi urmaşi –
Strindberg şi Ibsen („Domnişoara Julia”, „Înainte de pensionare”,
„Hedda Gabler”); De toate pentru toţi (în această secţiune fiind
grupate spectacole cu piese de Shakespeare – „Visul unei nopţi de
vară”, „Lear(a)”, Molière – „Mizantropul”, Calderón – „Viaţa e
vis”, Carl Orff – „Carmina Burana”, Tony Kushner – „Îngeri în
America”, Konwicki – „Ultima zi a tinereţii”, Herta Müller –
„Ţinuturile joase”, Camus – „Neînţelegerea”, Gellu Naum –
„Insula” ş.a.); Teatrul de mâine (secţiune rezervată tinerilor creatori
– regizori şi actori) şi, în sfârşit, secţiunea Ultima oră în care au fost
prezente două trupe străine: Antagon Theatre Action din Germania
cu spectacolul „Căruţa cu paiaţe” şi Theatre Troupe Georipae din
Coreea de Sud cu „Lecţia” ionesciană. Pentru a oferi cititorului
nostru o imagine cât de cât cuprinzătoare asupra acestei ediţii a
Festivalului Naţional menţionăm teatrele participante şi numele
regizorilor care au semnat spectacole: Teatrele Naţionale din
Bucureşti, Iaşi (pentru prima dată, ieşenii au fost prezenţi cu două
spectacole: „Visul unei nopţi de vară” şi „Mizantropul”), Craiova,
Cluj-Napoca, Sibiu, Timişoara, Tg. Mureş; teatrele bucureştene:
„Bulandra”, „Odeon”, „Metropolis”, „Act”, „Masca”; Teatrul
Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, Teatrul German de Stat din
Timişoara, Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti, Teatrul „Maria
Filotti” Brăila, plus cel două trupe străine menţionate mai înainte şi
Centrul de Arte „Coliseum” din Chişinău. Au semnat spectacole
regizorii: Silviu Purcărete, Andrei Şerban, Victor Ioan Frunză,
Tompa Gábor, Mihai Măniuţiu, Al. Dabija, Mircea Cornişteanu,
Radu Afrim, Sanda Manu, Felix Alexa, Cristian Juncu, Bocsárdi
László, Yuri Kordonsky, Radu Al. Nica, Bobi Pricop, Vlad
Cristache, Mihai Mălaimare, Vl. Stănescu, Gigi Căciuleanu, Nicky
Wolcz, Lia Bugnar, Ada Milea, Christian Popke (Elveţia),
Yountaek Lee (Coreea de Sud), Luminiţa Ţîcu (Chişinău).
Revenind la Caragiale, reluăm mai întâi ideea că i s-a acordat
onoarea de a deschide Festivalul. Primul spectacol a fost în aer
liber, pe esplanada din faţa Teatrului Naţional: amintita trupă
germană – căreia i s-au alăturat câţiva tineri actori români – a
prezentat „Căruţa cu paiaţe”/„The Harlequin Cart” – cu personaje
caragialiene urcate pe picioroange: Rică Venturiano în urmărirea
febrilă a Ziţei, apoi Zoe disperată în căutarea scrisorii pierdute, Un
cetăţean turmentat ajutând-o s-o găsească, Farfuridi şi
Brânzovenescu îngrijoraţi de trădările din partid... Ineditul viziunii
regizorale a fost continuat în sală, unde regizorul-coregraf Gigi
Căciuleanu şi-a demonstrat măiestria într-un spectacol de teatru
coregrafic, îmbinând într-un întreg bine sudat secvenţe, situaţii şi
personaje din textele celebre ale maestrului dramaturg: carnavaluri,
scrisori pierdute, nopţi furtunoase, Caţavenci, Mitici, Farfurizi,
Miţe ş.a., evoluând toţi într-un ritm nebun, cu o expresivitate
corporală remarcabilă, înlocuind cuvântul cu mişcarea, cu gestul,
cu muzica, peste toate dominând ingeniozitatea regizorului
coregraf. Într-un fel, înrudită cu spectacolul lui Gigi Căciuleanu
(cel puţin prin faptul că e teatru fără cuvinte şi că se bazează pe
expresivitatea corporală, pe semnificaţia mişcării, a gestului, a
tablourilor vivante) e propunerea pe care o fac Mihai Mălaimare
şi trupa Teatrului „Masca”, reconstituind prin pantomimă
universul caragialian.
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D-ale noastre, de Gigi Căciuleanu după I.L. Caragiale (TNB)

Actorii trupei ştiu să se încarce de energia atât de specifică a
personajelor, să exprime fără vorbe umorul, situaţiile comice,
zbaterea inutilă, lupta electorală înfierbântată de aspiraţia la un
fotoliu de deputat. Excelent surprinde Mălaimare inutilitatea acestei
zbateri: în timp ce Caţavencu, Farfuridi, Zoe, Tipătescu,
Trahanache se bat ca leii pentru putere, în jurul lor se învârte – ca o
ameninţare permanentă – Agamiţă Dandanache – care vine, tot
vine, în sunet de clopoţei, să-i reducă la tăcere şi să le ia „obiectul”,
adică fotoliul de deputat. „O scrisoare pierdută” e un excelent
spectacol de pantomimă, care, sigur, l-ar fi încântat pe Nenea
Iancu. Alexandru Dabija, mult exersat în spectacole Caragiale, a
prezentat „Două loturi”, dramatizare după celebra proză în care
nefericitul Lefter Popescu e terorizat de destin – după ce crede că
norocul i-a căzut în cap şi că a câştigat la loterie. Regizorul nu
mizează pe umorul de situaţie, ci caută şi, parţial, găseşte
subtilitatea metafizică a întâmplării; fatalitatea îl urmăreşte pe
Lefter până îl duce în pragul nebuniei. Un ritm ameţitor asigurat de
turnantă şi de spaţiile de joc suprapuse, legate între ele de scări
complicate şi în care personajele mai mult aleargă decât merg
(decoruri de Helmuth Sturmer, mişcarea scenică – Florin Fieroiu),
mai mult strigă decât vorbesc, se înfruntă cu violenţă, urmând
traseul naraţiunii expus cu calm şi umor detaşat de Povestitor
(Marius Manole). Dintre interpreţi se disting Ana Ciontea
(Chivuţa) şi, bineînţeles, Marius Manole, cea dintâi prin nerv şi
judicioasă subliniere a specificului personajului, iar cel de al doilea
– prin umor conţinut şi inteligentă detaşare din vălmăşagul
situaţiilor. Interpretul principal, Gavril Pătru (Lefter Popescu),
reuşeşte doar spre final să-şi asume starea personajului strivit de
fatalitate. Teatrul „Toma Caragiu” din Ploieşti a prezentat
„Năpasta”, în regia lui Cristian Juncu. Un spectacol cuminte, în
care interpreţii nu reuşesc să adâncească drama personajelor. Anca
(Ada Simionică) e moale şi parcă indiferentă în căutarea adevărului
despre moartea lui Dumitru, iar Dragomir (Ioan Coman) îşi trăieşte
spaimele prea teatral, în timp ce Ion (Adi Vasluianu) pare un om
oarecare, venind de pe stradă, nu un nebun scăpat de la ocnă. Peste
toate, regizorul a simplificat mult scenele cele mai tensionate. De
pildă Ion moare de moarte bună, după ce se întinde pe o laviţă, iar
Dragomir pleacă de bună voie să ia locul lui Ion la ocnă.
Spectacolul se termină oarecum neutru, cum neutru, fără tensiune
dramatică fusese pe întregul parcurs.
O viziune interesantă are Mircea Cornişteanu în montarea
„Nopţii furtunoase” (T.N. Craiova). Dominanta: actualitatea,
adaptarea la contextul social prezent, în care personajele par a fi
adunate din mişuna politică şi socială de azi, cu îmbogăţiţi peste
noapte, cu şărlătănii imobiliare etc. Umorul intrinsec e nuanţat de
tristeţe, în acelaşi ritm în care termopanele înlocuiesc ferestrele
originale ale clădirilor de patrimoniu care îşi pierd statutul. O
distribuţie bună în care şi Ion Colan (Jupân Dumitrache), şi
Valentin Mihali (Nae Ipingescu), şi Cerasela Iosifescu (Veta)
valorifică umorul textului şi susţin cu vivacitate ritmul şi sensul
situaţiilor. Pentru acest rol, Cerasela Iosifescu a fost distinsă cu
premiul de interpretare la Festivalul Comediei Româneşti din acest
an. La Radio România Cultural au fost transmise – cum spuneam
mai înainte – spectacole Caragiale realizate între 1964 şi 2012. În
unele dintre acestea au putut fi suzite vocile unor celebri actori de
altădată: Al. Giugaru, Birlic, Niki Atanasiu, Marcel Anghelescu,
Octavian Cotescu ş.a.
De mare interese au fost dezbaterile (divanele) în care
Caragiale a stat în centrul atenţiei: „Caragiale în anul lui – festivism
sau ireverenţă” (cu participarea regizorilor Mircea Cornişteanu şi
Mihai Mălaimare); „În ce lume trăim, pe ce scenă jucăm” (Dan C.
Mihăilescu, Ion Caramitru) şi „Ţara lui Caragiale (Alina MungiuPippidi, Ştefan Cazimir, Vintilă Mihăilescu, Florin Tudose). Din
majoritatea discuţiilor a reieşit mai ales ideea că I.L. Caragiale e
atât de actual încât efortul de actualizare practicat frecvent în
spectacole e cu totul inutil.
În încheiere, o glumă specifică lui Ştefan Cazimir, pusă pe
seama consătenilor dramaturgului: „Caragiale, Caragiale,/ Dacă
nu erai matale,/ Rămâneam tot haimanale. Dar de când venişi
matale/ Suntem toţi... Caragiale!”

Îngeri în America la Teatrul Metropolis

Falșii comentatori
Pentru cine nu știe, fac precizarea că artactmagazine e o
revistă on line dedicată, cel puțin în intenție, semnalării și
comentării feluritelor evenimente din domeniul artelor
spectacolului. Axată cu precădere pe domeniul teatrului. Voi
dezvălui ceva mai încolo realele cauze ale acestei preferințe.
Care, după cum se va vedea, nu e deloc una întâmplătoare,
dar nici gratuită nu este. Ba dimpotrivă. Revista apare
săptămânal la Cluj, e difuzată fără plată, iar cei ce o editează
și administrează au făcut rost, nu prea știm bine cum, de
adresele de mail ale mai tuturor criticilor teatrali din
România. Drept pentru care le-o trimit cu o generozitate
deloc dezinteresată, lăsându-le, totuși, celor ce nu îi
agreează conținutul, libertatea dezabonării. O libertate care
tare am impresia că e, în fapt, una relativă, așa cum era cea
din vremea comunismului, de vreme ce de vreo câteva ori
am cerut să nu o mai primesc, dar am primit-o în continuare,
timp îndelungat, mai exact până când, din voia Domnului și
din cauza unui atac informatic ce a afectat numeroase adrese
de pe yahoo, am fost nevoit să îmi schimb adresa de mail.
De unde această insistență a redacției de a ne-o pune tuturor
la dispoziție, de unde acest meniu obligatoriu cu aghiazmă și
ulei de ricin? Din însușirea ei primordială de magazin, în
sensul de spațiu destinat comerțului. Mai precis. Din
realitatea că proprietarul publicației cu pricina, mare
protector al artelor, e, în principal, impresar, adică cineva
care vinde și cumpără spectacole. Care face bani de pe
urma spectacolelor și a artiștilor. Un impresar care a
izbutit la un moment dat să aibă în portofoliu un număr
impresionant de regizori români, directori de scenă din
generații diferite, de valori diferite, care, din motive numai
de ei știute, i-au acceptat serviciile. Care servicii, după
mărturia unora dintre ei, s-au transformat într-un fel de
sclavaj fiindcă cel care, nemulțumit de calitatea
impresarului și de condițiile înrobitoare puse de acesta,
dorea să se lipsească de el, era amenințat și șantajat că în
viitor i se vor pune toate opreliștile din lume în a obține
viitoare contracte de colaborare.
Nu știu dacă, cum și în ce chip erau puse în practică
aceste operațiuni murdare. Clar îmi e un singur lucru, și
anume că statutul de impresar, adică de promotor al unei
anume personalități artistice și al unor producții, e în
contradicție, în indubitabil conflict de interese cu acela de
proprietar al unei publicații ce găzduiește o consistentă
rubrică dedicată cronicii de teatru. Ceea ce îmi părea mie,
dar și multor confrați, de domeniul evidenței le era mai puțin
limpede celor trei-patru critici care au pus deontologia în cui
de dragul faimoaselor și fabuloaselor onorarii făgăduite de
samsarul de teatru cu pricina. În fișa postului lor era scrierea
unor cronici pozitive pentru producțiile regizorilor
impresariați. Cercetați colecția revistei și fără prea mari
eforturi veți constata că cei păstoriți de proprietar pot fi
lesne identificabili și numai pentru că o montare de-a lor era
comentată de vreo trei-patru condeie. Asta până când
respectivul samsar le-a rămas dator scribilor săi și, după
cum mi-au mărturisit unii dintre ei, nici prin gând nu îi trece
să onoreze plățile restante. Fidele i-au rămas managerului
nostru doar două persoane: Cristina Modreanu și Mihaela
Michailov. Care în toamna acestui an și-au reunit condeiele
spre a cânta prohodul celei de-a XXII a ediții a Festivalului
Național de Teatru, încă înainte de nașterea acesteia.
Prima bocitoare a fost Mihaela. Vreo 50% critic de
teatru, vreo 25 % dramaturg, în nici unul dintre domeniile cu
care cochetează cu prestații convingătoare, în nici unul
profesionistă 100%, duduia Michailov s-a opintit și la 17
septembrie 2012 a publicat o compunere interogativă
intitulată Câteva întrebări despre FNT și restul lumii.

Ștefan OPREA
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Fals-mirată și mimat-ingenuă, Mihaela Michailov se întreba de ce
Festivalul se cheamă național (mai e nevoie de accentul național?), de ce
urmărește el vitrinizarea teatrului românesc ( cu totul altceva era, nu-i așa?,
atunci când vitrinizarea se făcea sub numele Romanian Showcase), dacă e
necesară existența unei dimensiuni comemorative (FNT anunțase existența
unei secțiuni anume dedicată aniversărilor Caragiale și Strindberg- pe logica
șchioapă a Mihaelei aș putea să mă întreb de ce UNESCO a decretat un an
Celibidache, bunăoară, însă eu mă mulțumesc să mă întreb doar de ce am
marcat noi, în România, atât de precar centenarul marelui dirijor?), ce
înseamnă secțiunea De toate pentru toți (carevasăzică de ce atâta diversitate,
nu era oare mai bine să vedem vreo patru-cinci spectacole montate chiar pe
textele Mihaelei, așa cum se întâmpla când director artistic al FNT era
comilitoana ei Cristina Modreanu și lumea părăsea oripilată sălile- de neuitat
Cum traversează Barbie criza mondială), ce înseamnă actorii în prim-plan?
Și mai erau și alte întrebări la care Mihaela Michailov de fapt nici nu dorea
răspunsuri, căci altminteri venea cu un plus de asiduitate la reprezentațiile din
FNT. Ca să confirme că suntem în anul Caragiale, domnișoara Michailov, în
chip de Mița Baston, doar voia scandal cu orice preț. Odată făcut, ne-a privat
de prezența ei binefăcătoare. A trecut doar arareori pe la câteva reprezentații.
Specializată în scandal și în texte imunde, ba chiar și în șantaj (a se vedea
descalificantul Marele tălmăcitor), meritând chiar un doctorat în domeniu,
Cristina Modreanu a preluat, în chip everachian, ștafeta, și la 8 octombrie
publica, tot în prăvălia teatrală cu pricina, un text botezat filosofic Despre
sensul Festivalului Național de Teatru - Cronica unui eveniment anunțat. Un
articol-răfuială în care fosta gropară a FNT o acuză de toate relele din lume
pe Alice Georgescu, actualul director și selecționer unic al Festivalului. De
ce? Fiindcă acum patru ani nu a izbutit să se aleagă președintă a Secției
române a AICT, așa cum plănuia, proiectelor sale electorale subordonându-le
chiar bugetul Festivalului și neinvitând dinadins o seamă de critici pe ale
căror voturi nu miza. Din America, de unde trimite cu regularitate scrisori
infame a căror publicare e refuzată ferm de revistele serioase, dar care sunt –
cu emoțiunea specifică Vocii patriotului naționale – agreate de
artactmagazine, doamna Modreanu judecă sever, dur, absolut tot. Și dă
verdicte. Se antepronunță, precum justiția comunistă de pe vremuri, care avea
condamnarea redactată încă înainte de începerea procesului. Duduia
Modreanu speculează o seamă de erori de informare comise acum patru ani
de Alice Georgescu într-un articol din Dilema veche, o acuză de conflict de
interese, dar cade ea însăși victimă propriei capcane dând ca exemplu pozitiv
Festivalul european al artelor spectacolului de la Timișoara, unde nimeni
altul decât Cristina Modreanu e selecționer unic și prezență veșnică pe statul
de plată. Nu contează că de aproape doi ani Cristina Modreanu e ruptă de
realitatea teatrului românesc, puțin importă pentru tastele resentimentare ale
computerului Cristinei condițiile dificile în care s-a pregătit ediția din acest an
a FNT (lucru imputabil în primul rând Ministerului Culturii, principalul
finanțator), jurnalista dă verdicte. Nu se mai deranjează să tragă o fugă până
în România să se verifice pe sine (absolventei de jurnalism Cristina
Modreanu îi e străin gândul camilpetrescian în conformitate cu care „un
jurnalist e un om bine informat ”, tot la fel cum doctorului în Teatrologie
Cristina Modreanu îi era necunoscut până mai ieri numele dramaturgului
Thomas Bernhardt, deoarece oricum austriacul nu dă burse în străinătate) și
nu o face pentru că din cine știe ce cauză nu își poate lansa decât foarte târziu,
în ultimele zile ale manifestării, o traducere pe care ține totuși morțiș să o
lanseze în FNT-ul pe care îl disprețuiește atât.
E adevărat, din ediția 2012 au lipsit spectacolele Gianinei Cărbunariu, ale
lui Peca Ștefan, ale lui Bogdan Georgescu, ale Verei Ion și ale Ioanei Păun a
căror absență o deplânge Cristina, amestecând în devălmășie dramaturgi și
regizori. Mie nu mi-au lipsit deloc. Au fost însă spectacolele lui Purcărete
(cel adorat la Edinburgh), ale lui Andrei Șerban, ale lui Radu Afrim (poate nu
cu cea mai reprezentativă montare a sa din trecuta stagiune, Visul unei nopți
de vară de la Naționalul ieșean fiind un show supradilatat și fără imagini
proeminente) și Radu Alexandru Nica, ale lui Alexandru Dabija (în mare
formă, cu un minunat Două loturi în care nuvela lui Caragiale e citită în cheie
tragică) și ale lui Mihai Măniuțiu, ale lui Felix Alexa și ale lui Victor Ioan
Frunză (cel ignorat intenționat, ba chiar subminat de Cristina Modreanu – altă
operațiune nedemnă, din fericire nereușită a consorei noastre vitrege), și ale
tinerilor Bobi Pricop și Vlad Cristache, și ale lui Tompa Gábor, Gigi
Căciuleanu și Yuryi Kordonskyi, dar și ale altor și altor regizori, ori
spectacole pe texte de Caragiale. Cu mențiunea că marele, revoluționarul
mare spectacol Caragiale, cu una dintre piesele sale reprezentative, de mare
calibru, se lasă încă așteptat. Unele provenite de la Teatre Naționale cu o
evoluție deja sigură, altele, precum cel din Târgu Mureș, în revenire de
formă. Dar și de la Centrul Cultural pentru Unesco „Nicolae Bălcescu” din
București, și de la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești, și de la Teatrul
German de Stat din Timișoara, și de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, și de
la Teatrul Act ori de la „Metropolis” sau „Bulandra” din București. A fost
adusă și Măsură pentru măsură, o producție mai veche a Teatrului Național
din Craiova, datorată lui Silviu Purcărete, ignorată la vremea premierei de
însăși Cristina Modreanu. Și a revenit și Teatrul Național din Timișoara,
absent anul trecut et pour cause, prezent anul acesta cu Viața e vis, dar și cu
Înainte de pensionare. Nu toate montările alese au fost excepționale. Nici
măcar foarte bune nu au fost toate. Au fost selecționate și spectacole pe care
eu, personal, nu le-aș fi ales (ca să îi dau satisfacție Cristinei, voi menționa
unul chiar de la TNB, numit 2X2, diletant regizoral și insuficient susținut
actoricește mai ales în secvența Tigrul). Nici Mizantropul de la Teatrul
Național „Vasile Alecsandri” din Iași, în regia lui Tompa Gábor, nu a fost
tocmai ok, lucru sancționat de public. Dar FNT – ediția a XXII-a, în
ansamblu, a dat satisfacție. A dat satisfacție, deși am regretat și eu absența
componentei internaționale. Ceea ce nu se poate spune despre cele trei ediții
păstorite de Cristina Modreanu și lăudate doar de artactmagazine și de un
extraneu cultivat de ziarul în chestiune – un anume Dieter Topp, deloc
întâmplător și el legat de un teatru mult drag și drag pe plată și cu tarif
negociat Cristinei Modreanu.

Mircea MORARIU
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„INDIILE GALANTE” –
SPECTACOL EVENIMENT
ÎN REGIA LUI ANDREI ŞERBAN
În România, opera barocă e o raritate. Mi se pare normal.
Directorii teatrelor lirice, soliştii (în consecinţă – publicul) se simt
protejaţi de partiturile cunoscute ale repertoriului romantic, ce
susţin montări scenice cuminţi, previzibile, pretinzând
spectatorului acceptarea convenţiei până la limita ignorării
elementelor de decor, scenografie, costume, lumini, balet, spre a
fi ascultată şi comentată doar interpretarea muzicală (orchestra,
vocile soliştilor, corul).
Repetabila datare a spectacolului vizual strict în funcţie de
epoca ce găzduieşte povestea stârneşte, cu prilejul rarelor
evadări ale unor regizori în vremea noastră, inevitabila
respingere. Cum să-l îmbraci pe ţarul Boris Godunov în costum
la două ace, cu cravată? Ce caută motocicleta în „Cavaleria
rusticană”? De ce s-ar afla Oedip în relaţie cu Stalin? Totuşi,
zgâlţâiţi din când în când din obişnuinţe de unele montări timoratînnoitoare pe scenele lirice româneşti, de spectacolele
programate la postul tv „Mezzo”, sau de vreun dvd, acceptăm
noutatea sub formă de capriciu.
Revenind la stilul baroc – de fapt, nu avem la ce reveni: e o
manieră de cânt aproape inexistentă în programele claselor de
canto ale Conservatoarelor, în repertoriile teatrelor de operă
(excepţia fiind Concursul internaţional de muzică barocă de la
Cluj). Şi atunci, de ce s-ar strădui un tânăr să-şi însuşească o
tehnică atât de dificilă? Acestea sunt inconvenientele montării
unei reprezentaţii cu o operă barocă. Regizorul Andrei Şerban a
ales “Indiile galante” în 2003, la teatrul „Garnier”, pentru că a
găsit interpreţi capabili să cânte (aproape toţi) aşa cum a
compus Jean Philippe Rameau, pentru că e criză şi la Paris, iar
publicul nu mai aruncă ouă şi roşii în scenă, dacă ceva nu-i
place (totuşi, a trecut aproape un secol de la păţania lui
Stravinski, cu „Sfinţirea primăverii”!)...

Surpriza-cireaşa de pe tort e lăsată la final, când muzica
lui Rameau se potriveşte cu dansul indienilor din America.
Surpriza crescând prin participarea întregii suflări de pe
scenă (solişti, ansamblu de balet şi – nota bene – cor!) la
dansul apoteotic. Scena aceasta mi-a trimis imediat gândul
la albumul discografic „Messia – A Soulful Celebration”,
oratoriul compus de Georg Friedrich Händel în 1741, fiind
„tradus” în 1992 de Quincy Jones şi un grup de
aranjori/orchestratori americani de primă mână în stilurile
gospel, rhythm&blues, bigband, rap, hip-hop, fusion.
Spectacolul lui Andrei Şerban este un amestec bine
dozat de inocenţă, umor, lirism, dramatism. Un pendul între
jocul de epocă barocă şi jocul modern – totul oferit pe un
platou somptuos, cu generozitate. Regizorul a dorit, şi a
reuşit să acapareze publicul, să-l încânte. Apropòs de
generozitate: se cuvin menţionate două secvenţe din final:
ploaia de flori (adevărate, nu butaforie!) revărsate de la
balcon peste spectatori, şi bisul pe care trebuie să-l integrăm
în desfăşurarea scenică, nu numai pentru că aşa a fost la
Paris în 2003 şi în 2006, ci pentru că se potriveşte
caracterului ludic al producţiei: dirijorul, autorii coregrafiei,
regizorul (în costume din zilele noastre) intră în dansul
indienilor americani, spre încântarea previzibilă, perfect
motivată a publicului.
Motivaţia interpreţilor s-a dovedit fundamentală în
realizarea spectacolului. Noutatea partiturii, substanţialitatea
rolului fiecărui personaj, ocazia de a demonstra, poate mai
mult decât în alte montări, talentul de actor (mai ales în roluri
comice) au pus la încercare tot ce poate contribui la succesul
personal şi colectiv: pregătirea muzicală, dorinţa de a juca,
ambiţia plasării la înălţimea aşteptărilor regizorului.

OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ IAȘI
Sigur, nu acesta a fost motivul dintâi al alegerii „Indiilor”... În
interviuri, în conferinţa de presă dinaintea premierei, în „prefaţa”
repetiţiei generale cu public, în „cuvântul înainte” al programului
de sală, Andrei Şerban şi-a explicat opţiunea: „În acest peisaj
frământat al vieţii, în care invidia, frustrarea, resentimentul
alcătuiesc regula, o operă barocă necunoscută ca Indiile galante,
nu face decât să ne bucure. În primul rând muzica lui Rameau
este frumoasă, sinceră, pură. Ascultând-o ai impresia că respiri
aerul de superioară, detaşată, olimpiană indiferenţă faţă de
mizeriile clipei. […] Această muzică ne face să păşim senini
peste toate aceste adversităţi. Prin intermediul cântecului şi al
dansului, trăim cu toţii câteva clipe de lumină. Chiar cred că
Rameau posedă un elixir magic.”
Mereu imprevizibilul Andrei Şerban a respectat şi acum
reţeta clasică a spectacolului (în general, al spectacolului de
operă în special). Publicului i s-au oferit lumini strălucitoare, abil
combinate, scene de balet cu elemente de epocă (vezi şi
măştile), costume diverse, imaginate cu fantezie şi rafinament
(ilustrând lumea idilică dintre nori, „Incaşii din Peru”, lumea
turcească, „Serbările persane”, „Sălbaticii indieni”), instrumente
muzicale din vremea lui Rameau. Privitorul nu se plictiseşte, ba
chiar are nevoie de atenţie distributivă, pentru că mereu se
întâmplă ceva în mai multe zone ale scenei, balerinii şi soliştii
intră şi ies pe culoarele sălii de spectacol, corul cântă uneori din
loje. Surpriza, principiu favorit de creaţie al regizorului, apare
permanent: prin trecerile meteorice ale balerinilor ce ilustrează
tipuri, caractere umane şi situaţii, prin contrastul dintre simplitate
şi grandios al decorului, al elementelor scenografice, prin
seriozitatea unor momente din libret-muzică şi relaţia unor
personaje cu publicul („te iau martor la ce se întâmplă”, sau „nu
lua totul prea în serios”).

Spectacolul are o pronunţată trăsătură tinerească datorită
viziunii autorului, datorită vârstei interpreţilor. Sopranele Cristina
Grigoraş şi Ana Maria Donose (Hébé), baritonul Jean-Kristof
Bouton (Huascar, Adario), tenorul Andrei Fermeşan ( Valére,
Damon) sunt din 2012 solişti ai Operei Naţionale Române din
Iaşi, basul Lucian Dolhăscu (Bellone) este solist aici din 2010,
sopranele Mihaela Grăjdeanu (Émilie), Lăcrămioara Maria
Hrubaru Roată şi Rodica Vică (Zima), Diana Bucur (Phani) au
deja experienţă într-un repertoriu de operă divers şi, iată,
stăpânesc tehnica vocală barocă. La fel de potrivit acestei
maniere de cânt vocal s-au dovedit tenorul Radmilo Petrovič
(Valére, Tacmas) şi basul Octavian Dumitru (Osman, Huascar).
Se cuvin menţionaţi basul Daniel Mateianu (Bellone, Osman),
sopranele Andreia Chinez (L’Amour), Angelica Mecu Solomon
(Émilie), Alice Todică (Phani), tenorii Adrian Ionescu (Don
Carlos), Alexandru Savin (Don Carlos, Tacmas, Damon),
baritonii Mihail Frunză şi George Cojocaru (Don Alvar).
Din producţia pariziană a fost păstrată coregrafia Biancăi Li,
pe care maeştrii Dorina Cotorobai şi Sergiu Cotorobai au pus-o
în valoare cu ajutorul ansamblului de balet al teatrului liric ieşean.
Prezenţa celor opt balerini japonezi a luminat şi mai bine
aspectul „multi-naţional” ce derivă din partitură şi din libret.
Scenografia originară, (fastuoasă) semnată de Mariana
Drăghici a fost adaptată pentru scena ieşeană de Carmencita
Brojboiu, păstrându-i-se toate caracteristicile.
Andrei Şerban şi-a înfăptuit viziunea asupra poveştii nu
numai ca regizor, ci şi în calitate de autor al luminilor, de co-autor
al mişcării scenice. Aşa se explică oferta bogată în privinţa
ambientului cromatic şi a dinamismului jocului actoricesc,
chemate să sublinieze partitura, ori să suplinească rarefierea
substanţei muzicale din anumite secvenţe.
Un opus atât de nou pentru colectivul ieşean a avut nevoie,
spre deosebire de alte lucrări, de o echipă de muzicieni care să
pregătească soliştii, orchestra şi corul. Trebuie apreciată munca
„sextetului” alcătuit din pianiştii corepetitori Adina Alupei, Simona
Gâdei, Paula Stroe, Laura Turtă, Traian Hudumeac şi Sebastian
Spătaru. Dirijorul corului, Mirel Azamfirei, secondat de Luminiţa
Guţanu, a înţeles stilul opus-ului de la 1735 şi i-a păstrat
specificul. Autori ai performanţei muzicale atinsă de orchestră,
cor şi solişti, tinerii dirijori Adrian Morar şi Gabriel Bebeşelea
(care au condus spectacolele din 15 şi 16 noiembrie) au creat,
împreună cu Andrei Şerban, un nou punct de reper în istoria
teatrului liric ieşean – premiera unei opere baroce.

Alex VASILIU
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UN PASTELIST –
COSTIN NEAMȚU
Noile Galerii de Artă Municipale ieșene, amplasate în
subsolul pasajului de la Hala Centrală, au consemnat la expoziția
cunoscutului artist plastic Costin Neamțu un nemaiîntâlnit record
de public. Am avut, la vernisaj, sentimentul că populația cu
adevărat sensibilă a orașului se mutase pentru câteva ore în
spațiul privilegiat al întâlnirii cu arta. Expozantul nu era, desigur,
un necunoscut pentru publicul ieșean, deoarece artistul a mai
expus în câteva rânduri la Iași și impresia publicului și a
comentatorilor de artă a fost permanent favorabilă, chiar
entuziastă deseori. Expoziția de acum a reconfirmat o vocație
convingătoare pentru pastel, arta bastonașelor electrice, cum le
numea Degas, fiind subtilă în conținut și rafinată în expresie.
Luchian a practicat și el arta subtilă a pastelului și unele opere au
fost evaluate la fel de bine ca memorabilele sale tablouri în ulei.
Fragilitatea tușelor de pastel face din subtilitate o șansă a
comunicării sensibile și atașante.
Jovialul, visătorul, tandrul Costin Neamțu, originar din spațiul
Litenilor, a determinat, cu fiecare nouă lucrare sau nouă expoziție
o formă imediată de atașament față de o tehnică subtilă și de
efect vizual major. Din nefericire, acest apetit pentru pastel a
scăzut în timp, acrilicele înlocuind deseori, tandrețea subtilă a
tehnicii pastelului. Cu atât e mai merituoasă contribuția lui Costin
Neamțu la evoluția pastelului românesc, la continuarea unei
tradiții în favoarea artei naționale. Bonomia autorului, viziunile sale
izvorâte și împlinite prin arta compoziției și tandrețea culorii au
definit în timp o personalitate plurală prin cultură și convingătoare
prin viziune. Costin Neamțu și-a educat privirea în așa fel încât
realitatea se transfigurează subtil în autentice poeme colorate,
unde imaginea imediatului să devină eternitate. Artistul, atașat
peisajului românesc, nu ezită să ne ofere și imaginea unor alte
spații culturale, fiecare având amprenta spirituală a locului.
Capacitatea artistului de a sesiza și împlini prin imagine spiritul
unui loc, atmosfera, mișcarea aerului, a valurilor mării sau
coroanele copacilor, asigură ansamblului grafic o vibrație abia
sesizabilă. Comunicarea privitorului cu imaginea, spontană și
memorabilă, face ca dialogul să determine momente de abandon,
de pierdere lucidă în zonele eterate ale transcendentului. Privitorul
participă la un fel de exercițiu empatic, de comuniune cu
absolutul. Starea de abandon voluntar de care am amintit face din
dialogul vizual un parteneriat în care unul știe să ofere, celălalt să
primească emoționat. Două subtile, prin tehnică și viziune, imagini
de la Balcic – subiect redescoperit acum și chiar compromis prin
inflație și amatorism, sunt expresia unei căutări autentice a
spiritului de la Balcic din perioada interbelică, unde amintirea
Reginei Maria dăinuie și astăzi. La Balcic, Costin Neamțu a văzut,
a simțit și a exprimat un topos, un loc al întâlnirii cu imensitatea
mării, cu muzica ei și iluzia libertății absolute. Construcția
ascensională a compozițiilor trece dincolo de natura fizică și
atinge cotele inefabilului. De aici ajunge ușor la dialogul cu
dimensiunea tainică a pădurii, a necunoscutului, dar
explorabilului. Fiecare peisaj poartă pecetea copilăriei și a bucuriei
de a trece clipa în durată și a se smulge efemerului.
Poporul de portrete, atât de nuanțat definit prin expresia
individuală are consistența sentimentului de întoarcere în
continentul copilăriei cu ulița și bătrânele satului, rubedenii sau
simpli consăteni cărora le-a dăruit, prin imaginea plastică, dreptul
la neuitare. Personajele din spațiul citadin determină un tratament
în ordinea prezentului imediat, cochetăria și farmecul fiind
definibile prin expresie și nuanțată amprentă caracterială, de palpit
și bucurie de a fi...
Proteismul autorului, dispus la invenții decorativmonumentale, atestă virtuțile unui colorist plin de energie și
fervoare imaginativă, stenic și prodigios în expresie. Ludic și
tandru totodată, visător și liber ca pasărea cerului, Costin Neamțu
lasă impresia că în teritoriile infinitului, arta poate așeza bornele
ce ne pot arăta drumul spre noi înșine. Prin bucuria de a picta cu
sufletul respirația lumii, artistul seamănă cu mitologicul Icar
zburând și astăzi spre lumina din sufletul nostru...
O reverență în fața unui confrate care n-a încetat să creadă
că lumea poate fi salvată prin Frumos...

Valentin CIUCĂ
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u știu dacă e de vină celebrarea mondială a filosofiei,
iminentul sfârșit de an sau cel supra vehiculat al lumii, dar la
Iași, acest noiembrie galeristic a surprins. Tehnic, atipic,
spiritual. La Grand Hotel Traian, Cristian Ungureanu vizează
în pagini acrilice de jurnal geometriile ideale și piruetele
celebrului număr de aur, în cazul aplicativ al câtorva dintre
minunile plastice renascentiste. „Cupola” te fascinează prin
aura exuberantă, colorată și atât de ofertantă conotativ a unor
portrete fără chip, în timp ce un centru socio-comercial,
(Palas) are de-a face în premieră cu un duet artistic fericit,
după cum o certifică semnăturile bucureștencei Ile Stefi și
respectiv bucovinencei pentru care am dezvoltat deja o
definitivă „febleţe” – Ionela Mihuleac.
De ce m-am decis să despic în patru firul celei din urmă
menționate tentative? Din varii și suprapuse motive. Una la mână
că rămăsesem datoare... Nimănui altcuiva decât mie însămi dat
fiindcă nu apucasem, deși îmi dorisem efectiv să aștern câteva
rânduri vizavi de Pământul care cântă, o ante expunere a artistei
Mihuleac și prefață totodată, tind să afirm, a propunerii net
dezvoltate de acum.
Doi, m-a intrigat locația. Ba nu, mint, nu atât spațiul, cât
caracteristica absolut cuceritoare a unei compoziții de obiecte din
materiale bazice, socotite cel puțin a fi lipsite de „prețiozitate”
precum lutul sau lemnul, de-a se releva neostentativ, dar hotărât
și paradoxal de-a se absorbi totuși firesc, mediului plin de luciu și
cvasi-opulență dat. O ironie fină dacă stai să te gândești cum de
reușește natura să nu fie niciodată inoportună, fie și într-o creație
artificială și cum de niciodată viceversa nu e valabilă.
Dar în fond, despre asta e vorba în găselnița asta
suprarealistă numită instalație, care pare a se bucura de o din ce
în ce mai dinamică atenție și nu puține atuuri. Faptul că nu e
gândită să ocupe spațiul ci mai curând să îl transforme e evident.
Interacțiunea privitorului cu ansamblul dispus percepțiilor sale e
și ea un... dat. Un pașaport de liberă circulație fizică și volensnolens de idei. Să punctăm apoi libertatea de exprimare tipică,
colajului, tridimensionalitatea sculpturii și chiar virtuțile
literaturii, de vreme ce avem de-a face, nu-i așa?, cu o
„înscenare” narativă. În plus (s-o numesc avantaj sau minus?)
deține provocarea efemerității... Cine știe dacă următoarea
montare va fi strict similară sau dacă înlăturarea fie și a unui
singur element compozițional nu elimină simultan și paragraful
afectiv aferent? Răspunsul e inutil. Amprenta de singularitate, de
nomadism artistic și filosofic crește elocvent în special unei
forme moderniste de limbaj plastic... cota.
Și totuși, amănuntul care particularizează pactul Acustyc e
fără îndoială doza dublă de interdependență . Firește, ale fiecărui
obiect vizavi de un altul după cum o cer tranșant legile instalației
dar și a materialelor de expresie folosite, unele față de celelalte.
Te suprinzi invitat pe câmpul de joacă al elementelor
primordiale după cum înseși autoarele deschis o declară.
Jumătate plus una mai precis, de vreme ce două dintre ele își
plăsmuiesc doar implicit prezența. Focul, din motive practice.
Apa? Cred că aici e vorba de premeditare. În ce sens?
Acordați-mi răgazul de-a prefața o astfel de evident subiectivă
descifrare, printr-o succintă devoalare. Cea a primei impresii!
Vitală, cred în orice formă de expresie estetică.
Deci, prima impresie a fost... O fugă până la cer și înapoi!
Pentru o clipă m-am gândit că Sf. Petru la poarta Raiului asta
trebuie să vadă. De la punctul marii treceri a Drumului cu rouă,
până la Poarta cu boltă străjuită de îngeri... o coadă. (Se moare
pe capete, ar fi logic să existe o coadă). Lungă, diversă,
cicălitoare... Și-n ea, sufocate de emoții și împovărate de
„bagaje” gata spre examinare, prototipuri umane. Revenind, nu
poți decât constata, prins în plasa acestui tablou-pretext, un mic,
dar documentat studiu închinat combinării și simbolisticii
elementelor prime. Cartea căii și-a virtuții, un exemplar
edificator de filosofie chineză, ce se întâmplă să-mi fi căzut în
mâini la un moment dat, precizează chiar că ar fi de fapt
vorba de un foarte prolific parteneriat. Conform teoriilor
pierdute în vechime, lemnul este un element activ (crește dar
poate fi ars) și un bun mediator (leagă la propriu și la figurat
cerul de pământ), trăsătură ce îi atrage simpatia și aportul
dedicat al celorlalte varii elemente.

acustyc

Metalul oscilează între ideea de stabilitate și cea de povară, în
timp ce pamântului îi revine sarcina, doar aparent facilă, a
neutralității. Adăugând virtuțile apei și focului rezultă un mix
definit de ciclicitate și principiile unei geneze constante, perfect
reconfortante.
Asta firește dacă regulile jocului sunt respectate, iar elementele
nu cad în capcana păstrării unei supremații de supradurată. Bifând
în fine și detaliul că ființa umană n-ar fi în fapt decât replica
miniaturală și perfectibilă a unei structuri desăvârșite și universale
,unele bănuieli nu mai par deloc hazardate.
Grație combinațiilor acum demonstrat neîntâmplătoare,
prototipurile Acustyc propuse câștigă o anume aură de misticitate.
Deși par a porni pe picior de egalitate, etalând în unanimitate felii
de trunchi sculptat ca principală notă de corporalitate, sfârșesc prin
a-și reclama rând pe rând individualitatea printr-o serie de accente
puternice, al căror efect e similar accesoriilor ce-și propun a
valorifica ținuta.
Pe fondul culorilor nude şi calde de pământ păstrate în sfera lor
legitimă şi ferite de sezonul unor contraste tari, cert depreciative,
detaliile pot fi și sunt, deși tranșante și perfect recognoscibile,
sensibile și înduioșătoare.
Trupul Omului fereastră, de pildă, e brăzdat de ochiuri
decupate. Te face să te întrebi dacă transparența e cea mai fericită
cale... Când și cât să deschizi fereastra și-n ce măsură e mai
potrivită o „expatriere” la domiciliu? Bagajul lui (așezat la picioare
ca o etichetă) e unul ușor, poate pentru că nici nu au fost multe de
ascuns.
Omul flacără în schimb pare fascinat de creație. Greutatea unor
piroane de metal îl demască parcă neobosit și sfidător de limite pe
sub carcasă.
Nebunul – dă totul din casă. Viața lui e o carte fără de intimități
și introspecții vitale iar trupul de lemn pare subjugat sub imperiul
trâmbițelor asurzitoare, de lut, miniaturale.
Și vine vremea Înțeleptului. Tăcut, acoperit de suluri și răvașe
atent selecționate și minuțios arhivate. În aparență, în sinele său,
pare a fi pace, dar, dacă ai curiozitatea de a trage cu ochiul peste
manuscrisele îngălbenite și generos etalate ai parte de câteva
mesaje... subliminale. O mostră? Iată o înșiruire aleatorie, citată
arbitrar din memorie: letargie, libertate din pură iubire, personaje,
deloc chef să trăiască, revelație, condiție umană sau... Dumnezeu
se purta deasupra apelor. Te pune pe gânduri? Parcă... Urmează
inocența captivă în vasele cu rouă aduse ofrandă la picioarele unei
presupuse Prințesei albe, Regele cu supuși, coroană, și manta
impozantă din forme... de lut sau Vestitorul paj, un aliaj tipologic
interesant, între nebun și regele mai sus menționat.
Călugărul? Un altfel de personaj... Unul de al cărui magnetism
m-am desprins greu... fiindcă mai mult poate decât de oricare altul
m-a prins. Liniile lui regulate și fine de lut mi-au îngreunat
demascarea. Le-am presupus inițial a fi scară, ca semn al erudiției
și creșterii lui spirituale. Apoi bici, ca simbol al supunerii și
autoflagelației... După care am intuit nu știu de ce pregnant ideea
clapelor unui pian sau ale unui xilofon. Un instrument oricum, unul
la care Divinitatea se poate încumeta să cânte sau doar să întindă
coarda, arbitrar. M-am edificat! Era perfect legitim să-mi pară așa.
Compoziția acesta de obiecte pleda la urma urmei pentru o
(re)sursă... acustică. Și-odată căutată, puține rămâneau structurile în
care ea nu se revela.
Cumva am simțit certitudini sonore pe care nu le bănuiam.
Corzi de chitară în crescendouri frânte și game pe fonduri iminent
albastre. Clopote surde, conuri, surle, clape și savurând o certă
supremație parcă-acustica pură a corpului toacă.
Între rugi, chemări, ecouri și bagaje strânse grămadă, la poarta
Raiului se... așteaptă! De suspans sau de „reverie” muzica de fond
e asigurată.

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Succes ieșean la Concursul internațional „Vincenzo Bellini”
Manifestare artistică remarcabilă, o adevărată sărbătoare
a muzicii, concursul internațional „Vincenzo Bellini” de la
Caltanissetta din Italia a sărbătorit anul acesta a 211-a
aniversare a nașterii marelui compozitor sicilian. Inaugurat în
1979, acest concurs, care cinstește memoria unuia dintre cei
mai mari compozitori italieni – Vincenzo Bellini – are o valoare
și o ținută artistică de mare clasă. Începând de la juriu –
remarcabili artiști lirici și până la concurenți – unii dintre cei
mai valoroși cântăreți de pe marile scene ale lumii – toți au o
clasă artistică superioară. Atmosfera generală a concursului,
repertoriile prezentate, aprecierile membrilor juriului denotă
profesionalism, dăruire, dragoste de muzică. Anul acesta, în
perioada 16-20 octombrie 2012 a avut loc al 43-lea concurs
internațional „Vincenzo Bellini” – pentru cântăreți lirici. Școala
de cânt ieșeană a fost reprezentată de tenorul Florin Guzgă –
student în ultimul an la Universitatea de Artă „George Enescu”
din Iași la clasa prof. univ. dr. Corneliu Solovăstru.

El a prezentat în concurs un repertoriu italian – Verdi
și Donizetti, dar și din muzica universală – Massenet,
Ceaikovski, pentru ca în finală să revină iarăși la
compozitorii italieni Rossini și Bellini. Înzestrat cu calități
deosebite și atent supravegheat și învățat de profesorul
său – maestrul Corneliu Solovăstru, tenorul Florin Guzgă
a impresionat juriul obținând două premii meritorii –
premiul II (premiul I nu s-a acordat) și premiul pentru cel
mai bun tenor. Satisfacțiile sunt pe măsura muncii
depuse, (având în vedere și numărul mare de
concurenți), premiile obținute de acest tânăr tenor fiind și
mărturia valorii școlii de canto ieșene. Sperăm ca tenorul
Florin Guzgă să calce pe urmele maestrului Corneliu
Solovăstru – profesorul său – să cânte și el ca și alți foști
studenți pe scenele cele mai mari din țară și din
străinătate.

C. IONESCU
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DUPĂ DEALURILE LUI MUNGIU
Cunosc în amănunt fiecare personaj de după dealurile lui
Mungiu, de la maica Sofronia cea fugită de acasă de bărbatul
violent până la omul de ajutor la toate care slugăreşte cu Dacia
lui aproape stricată la mănăstire. Am vorbit cu Voichiţa şi cu
Alina, înţeleg cum au ajuns ele la hruba din vârful dealului, miau trecut prin casă şi medicul de la urgenţă şi cel de la psihiatrie.
Pe strada mea, mai jos, stătea familia care o luase pe Alina ca să
o folosească la muncă. Locul copilăriei mele, până la 4 ani, a fost
o casă călugărească de la Mănăstirea Neamţ. Tata era preot şi
profesor la seminar şi ştiu toate mănăstirile şi schiturile Moldovei
pe de rost, cu stareţii şi stareţele lor, ştiu casele de copii şi pe
beneficiarii lor loviţi de soartă şi mai ales de semeni. Deci pentru
mine, filmul ăsta a fost un fel de reality show, nu e nici un
grăunte de ficţiune în el, până şi gestul călugărului în chilie care
îşi tot prelinge mâna pe cărţile de rugăciuni e tot adevărat100%.
În două ore şi jumătate, cu răbdare mănăstirească, Mungiu
explică lumea asta exotică de la capătul hărţii, în care oamenii
„îşi cârpesc” existenţa veşnic, ca să o facă posibilă, ca să
mişte un milimetru mai departe. Totul stă sub semnul
improvizaţiei, toate personajele sunt „copii de pripas”, nimic
nu e reglementat, nu se supune unei ordini, viaţa lor e sub
semnul necunoscutului (numai Dumnezeu ştie, hotărăşte,
numai că Dumnezeu nu le spune şi lor ce şi cum).

Alina aterizează la mănăstire fără acordul părintelui, Voichiţa
ar vrea să plece în Germania, dar n-a spus nimănui, părintele atârnă
pe la episcopie să i se sfinţească biserica, dar nu ştie când şi dacă,
maicile fac milostenie la orfelinat, dar nu se ştie cât or să mai aibă,
spitalul e spital, dar nu ştie dacă poate vindeca. În tot haosul
lucrurilor mărunte, amplificat de ploaie, frig, noroaie, zăpadă,
condiţii de viaţă precare, personajele se zbat să obţină nici mai mult
nici mai puţin decât mântuirea. Toţi se împing să ajungă în faţa lui
Dumnezeu, cât mai aproape de el, de graţia lui, de lumina şi de
căldura lui. De aceea, atunci când apare printre ei Alina,
participanţii la cursa mântuirii vor să o înscrie la maraton,
indiferent că ea nu are datele pentru asta. În definitiv, toţi suntem
atât de păcătoşi încât nimeni n-ar merita să fie eligibil. Nu ştiu pe
ce s-a supărat protopopul de la Vaslui (după prima proiecţie a
filmului) pentru că filmul zugrăveşte biserica destul de măgulitor.
Mami şi tati (preotul şi stareţa) nu sunt nişte sceleraţi, ci nişte
neputincioşi, într-o lume care şi-a pierdut umanitatea. Ei sunt
singurii care pun mâna pe Alina, bolnava singură pe lume, sunt
singurii care ating boala şi neputinţa. O fac în acord cu ceea ce
înţeleg ei din viaţă, ei au decis că au credinţă, prin urmare cred
inclusiv că o pot salva pe fată, mai cu seamă că tot restul societăţii
s-a dezis de ea. „Unde să ne ducem, n-avem unde să ne ducem”,
care apare obsesiv în film, este de fapt cauza morţii Alinei, nu
biserica medievală în care ea aterizează dintr-o dată din Germania.
Pentru oameni ca ea, fără familie, dar mai ales bolnavi, nu e loc
nicăieri în România descrisă în film. Şi aici Mungiu dă cu
copy/paste la realitate. Psihiatrul care se aşează pe patul Alinei şi o
„ruşinează”, iar apoi se şterge pe mâini de ea e uşor mai odios
decât infamul Bebe din 4,3,2, dar mai mult prin prostie şi
incompetenţă. Doctoriţa care o preia la urgenţă în primul episod de
criză, cu mâinile în buzunare, acră şi deranjată, e şi ea
monstruoasă. Medicul de la final, care constată moartea, e, la
rândul lui, dezumanizat, răscoleşte după vinovaţi, fără să aibă nici
măcar o urmă de compasiune. Şi ceilalţi civili sunt de groază.
Familia la care s-a aciuat Alina e formată din doi profitori mărunţi
şi meschini, de la marginea civilizaţiei, poliţiştii care află adevărul
în 5 minute, ca într-un serial ieftin american, nişte tâmpiţi şi tot aşa.
Prin comparaţie, personajele marginale din mănăstire şi de pe lângă
ea (Valerică sau fratele Alinei) par luminoase.

Scena legării de cruce a fetei (excepţional filmată de Oleg
Mutu) e momentul în care uriaşele spaime care trăiesc în
personaje se dezlănţuie şi poate de aceea e atât de intensă. Nici
nu ştii cine de cine e mai speriat: alaiul mănăstiresc de diavolul
din Alina (ei sunt perfect convinşi că necuratul e acolo, printre
ei) ori Alina de gloata de oameni îmbrăcaţi în negru care o
imobilizează cu acordul singurului „significant other” din viaţa
ei, Voichiţa. Scena nu e despre intenţii bune care pavează
drumul spre iad, pentru că participanţii la ea nu sunt bine sau rău
intenţionaţi, ci despre lipsa unei alegeri. Ei fac ceea ce trebuie să
facă, adică să o salveze, aşa cum s-au salvat toţi unii pe alţii
până acum, doar ca să supravieţuiască. În film nu se găsesc:
iubire lesbiană, atac la biserică, exorcisme cu sânge pe pereţi,
chiar dacă astea s-au menţionat din când în când prin presă (ori
eu nu le-am văzut).

Ana-Maria CAIA
P.S. Cât am văzut filmul nu m-am putut desprinde de amintirea
unei prietene de-ale mele din copilărie care, strivită de sărăcie,
epileptică, marginalizată de societate (nu e bine să fii bolnav, mai
ales de boli dintr-astea care îi sperie pe alţii), după o căsnicie de
coşmar, a decis să se călugărească. Era o persoană luminoasă,
inocentă, bună, copilul lui Dumnezeu. A murit iarna trecută, după
ce a mers prin pădure câţiva kilometri, prin nişte troiene imense,
ca să ajungă la un schit din creierii munţilor. M-am gândit în
buclă de ce s-a dus acolo pe frigul ăla şi singurul răspuns care m-a
alinat a fost că acolo trebuia şi voia să fie. A fost înmormântată
într-o zi în care a viscolit atât de tare încât nimeni n-a ajuns în
oraş să îi ia o floare.

CĂRȚI PRIMITE LA REDACȚIE

FESTFILM ÎN BUCOVINA
La Gura Humorului, toamna e mai frumoasă ca oriunde. De fapt, nu
numai acolo, ci în toată Bucovina. Şi oamenii sunt, acolo, frumoşi şi plini
de iniţiativă. De douăzeci şi doi de ani, ei organizează o manifestare
culturală amplă – „Toamna la Voroneţ”. Am fost poftiţi, în octombrie, la
cea de a XXII-a ediţie. Program încărcat, dar foarte atractiv, cu vernisaje
de expoziţii de fotografie („Salon Internaţional”), de acuarelă şi altorelief
(Radu Bercea), workshopuri de fotografie (ture fotografice: la răsărit – în
satul Pleşa şi pe Dealul Crucii; la asfinţit – pe Runc şi în Parcul Ariniş),
lansări de cărţi („Cartea premiilor Oscar” şi „Clipa şi durata” de Ştefan
Oprea, în prezentarea criticului Valerian Sava), lansare de CD („Cu drag
de Voroneţ” de Al. Brădăţan), proiecţii de filme artistice şi un medalion
Radu Gabrea – toate în jurul unui Festival Internaţional de Film
documentar şi Diaporamă. Acesta din urmă – manifestarea nucleu a
„toamnei” – a adunat în program filme din Marea Britanie, Italia, Spania
şi România, producţii profesioniste şi studenţeşti, din care juriul (Thomas
Ciulei – preşedinte, Marian Crişan, Florin Lăzărescu, Ştefan Oprea şi
Mihaela Sârbu) a ales şi premiat pe cele mai bune. La categoria film
documentar au fost distinse cu premii: „Criterioh” (Spania) – cel mai bun
film documentar şi regie (Alberto Blanco) şi „24 găleţi, 7 şoareci, 18ani”
(România) – cea mai bună imagine (Marius Iacob). Dintre filmele
studenţeşti, au fost distinse „Stremţ 89” (România) – cel mai bun film şi
cea mai bună regie (Anda Puşcaş şi Dragoş Dulea) şi „England’s
Lourdes” (Marea Britanie) – cea mai bună imagine (Christina Ruloff). A
fost acordat şi un Premiu special al juriului: „70 + 1 Sfiştofca” (regia Ilinca
V. Ciobanu, imaginea Cristian Glodeală – România).
Din producţia de diaporame a fost premiată „Dacia mea, a ta, a lui
tata” (realizator Eugen Grigore – România).
Am remarcat impecabila organizare a Festivalului (coordonatoare
Elvira Romaniuc, directoarea Muzeului obiceiurilor populare din
Bucovina), în care s-au implicat eficient oficialităţile din Gura Humorului
şi Suceava.

op.
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Cercetez,

de câţiva ani, la CNSAS, dosarele
psihologilor români care au fost anchetaţi, arestaţi şi
internaţi în închisori, între care Florian Ştefănescu-Goangă,
Nicolae Mărgineanu, Traian Herseni, C.I. Botez, Petre
Botezatu, Alexandru Claudian. Mi-am extins apoi căutările
care alţii care, deşi nu au făcut închisoare, au fost urmăriţi
informativ, anchetaţi şi adesea sancţionaţi instituţional,
până la epurare. Între aceştia, cunoscuţii universitari ieşeni
Ştefan Bârsănescu, Vasile Pavelcu şi Ernest Stere sau
moldoveanul Paul Popescu-Neveanu, stabilit la Bucureşti.
Mi s-a sugerat să-mi extind cercetările şi la alte nume,
chiar dacă, apropiaţi de regim, nu se putea bănui că ar fi
fost suspectaţi. Am fost extrem de mirat să constat că
Mihai Ralea, personaj central al puterii în perioada Dej,
apropiat de acesta, era urmărit informativ prin toate
mijloacele de care „oganele” dispuneau: ascultarea
telefonului, instalarea de microfoane în locuinţa sa, filaj,
recrutarea unor informatori dintre colaboratorii şi apropiaţii
săi. Dosarul său informativ e impresionat, are cinci volume
masive, inserând însă şi documente provenind de la
siguranţa vechiului regim. În lumea psihologilor şi
sociologilor se vehiculau, de mult, legende despre viaţa
complicată a lui Mihai Ralea, dar nimeni nu cunoştea
dimensiunile fenomenului.

Din documentele provenind de la poliţie sau siguranţă
aflăm ca Ralea era urmărit şi suspectat de simpatii
procomuniste şi relaţii cu sovietele. Era perceput ca făcând
parte din „opoziţia de stânga” a Partidului Ţărănesc, un
grup de intelectuali care ar putea colabora cu Partidul
Comunist. Proiectul a căzut atunci când Carol al II-lea a
desfiinţat partidele. Ralea a trecut la Frontul Renaşterii
Naţionale, iar comuniştii l-au declarat „agentul periculos al
burghezo-moşierimii” şi al regelui. Fiind considerat
„nesincer”, s-a produs ruptura. A fost ministrul muncii şi, se
pare, a fost trimis în Germania pentru a se documenta şi a
organiza o asociaţie după modelul fascist, „Muncă şi voie
bună”. De numele său e legată şi iniţiativa de înfiinţare a
breslelor, considerată antimuncitorească. În 1943 a fost
internat în lagărul de la Tg. Jiu, de unde a fost eliberat în
câteva luni. Ruptura cu Partidul Comunist n-a durat mult,
Ralea iese din nou pe piaţa ideilor ideologice, ţine
conferinţe şi publică în „Revista română”, condusă de
Zaharia Stancu. Aici apare, de pildă, conferinţa „Definiţia
omului”, draft al viitoarei cărţi de succes. Ralea e, din nou,
activ, iniţiază o apropiere a Partidului Ţărănist de comunişti
şi se pare că are, de data aceasta, succes. Voia o aripă
„socialistă” în acest partid, n-a reuşit, dar se găseşte la
originea întemeierii Frontului Plugarilor. Acestea reprezintă
numai o parte dintre acţiunile sale aventuroase.
După 1944 începe să primească responsabilităţi
importante. Din memoriile psihologului Nicolae Mărgineanu
ştim că americanii nu-l agreau ca ambasador şi atunci
Petru Groza a apelat la acesta, fost bursier al Fundaţiei
Rockefeller, bun prieten cu psihologul H. Cantril, consilier al
preşedintelui american, să intervină pentru obţinerea
agrementului. L-a obţinut, dar Mărgineanu a rămas în
continuare în puşcărie, unde a petrecut 16 ani.

CAZUL RALEA
S-a întâmplat ca, în perioada acestei documentări, să
primesc extrasul unui studiu, întreprins de către un tânăr
istoric ieşean, Cătălin Botoşineanu, despre „ritualurile” de
recrutare în universitatea ieşeană, în deceniul trei,
exemplificând pe cazul „chemării” lui Ralea la Universitatea
din Iaşi. Un studiu de caz, exemplu de strategie de putere
în câmpul universitar. E vorba de o catedră la Facultatea
de litere, de psihologie şi estetică, post disputat între două
grupări. Puternică în universitate era, atunci şi mai târziu,
gruparea cu orientare de stânga, având în frunte pe
Garabet Ibrăileanu, directorul „Vieţii Româneşti”, secundat
de rectorul T. Bratu şi alţi profesori prestigioşi. Candidatul
lor era Mihai Ralea, un tânăr eminent, venit recent de la
Paris, cu un doctorat despre ideea de revoluţie în
doctrinele socialiste, la profesorul Célestin Bouglé; el însuşi
un republican militant, angajat în luptele sociale din timpul
său. Gruparea îl adoptă pe Ralea cu entuziasm. Erau atât
de puternici încât, se ştie azi, făceau aproape toate jocurile
în universitate. Dl. Botoşineanu descrie, pe bază de
documente şi mărturii, culisele cazului, modul în care a fost
înlăturat celălalt candidat care ţinea cursul de psihologie de
15 ani, Constantin Fedeleş. Ştiu de la profesorul meu
Vasile Pavelcu, Fedeleş era un profesor excelent, erudit şi
de caracter. Dar n-avea operă bogată şi nici susţinere.
Ralea ajunge profesor, succede lui Ibrăileanu la
conducerea revistei „Viaţa Românească” (a locuit, un timp,
în două odăi, în Palatul „Vieţii Româneşti”, clădirea aceea
de pe strada Alecsandri, veşnic în renovare), devine
deputat ţărănist, trece cu dezinvoltură prin Frontul
Renaşterii Naţionale şi face carieră de vârf sub regimul
comunist. Istoria aceasta nu se sfârşeşte însă aici.
Unele zvonuri, care circulă mai demult, sunt întărite de
memoriile lui Nichita Smochină, fost secretar şef al
Universităţii, jurist şi istoric eminent, membru de onoare al
Academiei Române, apreciat în epocă de mulţi profesori de
prestigiu, începând cu N. Iorga (Memorii, Editura Academiei,
2009) şi Petre Pandrea (Memoriile mandarinului valah,
2000): doctoratul lui Ralea n-a fost chiar strălucit, ci obţinut
cu insistenţe penibile la conducătorul său, „bon pour l’orient”.
Se mai ştie că atunci când Ibrăileanu era internat la o clinică
privată din Bucureşti şi nu avea cu ce plăti factura, solicitat,
Ralea nu l-a vizitat şi nici ajutat, deşi era binefăcătorul său.
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De numele lui Ralea se leagă, spre lauda sa,
înfiinţarea Institutului de Psihologie al Academiei şi a
Revistei de psihologie, în 1955, fapt ce părea să indice,
după un deceniu de cedări, compromisuri jenante şi
ingerinţe ideologice grosiere, o nouă etapă, de redescoperire a profesionalismului şi a demnităţii în
cercetarea psihologică. Ralea adunase la Institut mai mulţi
cercetători proeminenți care făcuseră inchisoare politică,
între care Traian Herseni, C.I. Botez, C. Zahirnic, M. Bejat.
Aceştia puteau lucra, protejați de patronul lor. Când erau în
dificultate, la Ralea apelau să-i ajute.
Ralea era urmărit de mult. Probabil că, intelectual
rafinat şi adesea nonconformist, prezenta interes şi trebuia
ţinut sub observaţie. I se fac portrete, i se investighează
fiecare pas al vieţii, i se înregistrează anturajul. Într-o Notă
din 1954 se menționează, de exemplu, faptul că face
comparaţii defavorabile, luând ca reper Ungaria, unde e
„altfel”. La noi, ar fi spus, datorită dosarului de cadre,
pleacă toţi oamenii capabili din întreprinderi. O altă Notă,
din 1959, îl portretizează ca fiind „inteligent, foarte orgolios
şi ambițios”. Şi i se înregistrează cercul de persoane pe
care le frecventează: Geamănu, primul arbitru de stat,
I.Gh. Maurer, dr. Petru Groza, Al. Rosetti, Tudor Vianu,
Victor Eftimiu, Danielopol, Ghelmegeanu. „Prietenii intimi,
cu care vine mai des în contact sunt T. Vianu şi Gr.
Geamănu”. Într-o altă notă se înregistrează faptul că nu
era în bune relații cu tovarășii Chișinevschi și Răutu.
Era urmărit, dar avea audiență și, desigur, putere. Se
pare că în ultimii ani ai vieții nu mai era deloc agreat. Deşi
deţinea unsprezece posturi executive şi reprezentative,
steaua sa era în declin. Regimul în slujba căruia se pusese
nu-l mai avea in grații. Era supravegheat, urmărit pas cu
pas, i se ascultau telefoanele, roiau în jurul său informatorii.
Am găsit acest infern al vieţii sale în dosarul său de la
CNSAS. A murit, subit, la timp, dosarul s-a închis. Tatiana
Slama-Cazacu sugerează însă că moartea sa, în tren, în
străinătate, n-ar fi fost tocmai firească.
Dintre toate posturile deţinute, cele mai importante erau
cele de membru în Consiliul de stat al RPR, preşedinte al
Institutului de relaţii culturale cu străinătatea și director al
Institutului de psihologie al Academiei. La institutul de
psihologie vine doar o dată pe săptămână, câteva ore, în
rest delegând gestiunea lui Traian Herseni, iar la celălalt
institut vine zilnic. Cea mai mare parte a timpului o rezervă
audiențelor și diferitelor intervenţii pentru tot felul de
solicitanţi. Un document „strict secret”, Nota din 7 iulie 1964,
„în legătură cu activitatea și manifestările academicianului
Mihai Ralea”, purtând girul Ministerului Afacerilor Interne,
Cabinetul Ministrului, enumera acţiunile considerate ilegale
sau măcar imputabile: relaţii cu foşti demnitari sau membri
marcanţi ai unor partide istorice, intervenţii insistente la mai
marii zilei, la Bodnăraș, de exemplu și chiar la Dej, diferite
servicii făcute unor amici cu prilejul călătoriilor în străinătate,
întâlniri cu membri ai diasporei, aprecieri defavorabile cu
privire la politica partidului și altele.

De exemplu, pare să fie rău apreciată opinia sa,
exprimată în fața unui interlocutor, după care se merge
spre un „naţionalism şovin, redeschiderea fermentului
antisemit, delirul patriotic mic-burghez”. Ceea ce-i
indignează pe urmăritori și „ascultători” este faptul că nu
are o comportare convenabilă în familie și societate. Ralea
avea câteva legături sentimentale (în acest text termenul
utilizat e „amante”) și se afişa uneori, scandalos, în public.
Doamna Ralea se plângea unor prietene că soţul ei face
cheltuieli mari, că a făcut datorii, că sunt strâmtoraţi.
Fiecare afirmaţie este probată prin fapte, nume, întâmplări,
ilustrări care ar trebui să indigneze. Textul acesta de nouă
pagini este semnat chiar de către Alexandru Drăghici,
vicepreşedinte al Consiliului de miniştri și ministru de
interne. Intenţia de a-l demola pe Ralea era evidentă și –
se pare – presantă. Notele se înmulţesc, se precipită,
unele sunt redactate ca urmare a convorbirilor cu diferite
„surse” extrem de bine informate, ca cea din 22 iulie 1964
(sursa Costache, redactarea de către lt.colonel Olimpiu A.)
în care se apreciază că, la 68 de ani, Ralea se dovedeşte
a fi „teribil de obosit”, nu mai poate fi atent, nu se mai poate
concentra, se plictiseşte repede, a intrat într-o fază de
îmbătrânire precoce, de ramolisment. El care era cândva
informat și făcea analize sociale subtile, acum nu mai este
interesat, se alimentează doar din zvonuri, nu mai are fler.
Nu se pune problema ataşamentului față de Partid, de
regim, îl admira pe tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej și pe alţi
conducători, dar nu mai este prezent (nu mai este util?!). În
finalul acestei Note de 12 pagini, un portret complex al
creatorului la bătrâneţe, se precizează, într-un subsol, că
„agentul” a dat aceste informaţii la cererea ofiţerului și că
este credibil, fiind în bune relaţii cu Mihai Ralea.
Vara lui 1964 a fost, pentru Ralea, vara în care i se
pregătea ceva. Casa îi era plină de microfoane, era
monitorizat 24 de ore, relatările începeau de la ora trezirii și
cafelei, până la ora culcării, dar veghetorii rămâneau în
continuare la post, să surprindă, dacă era cazul, evenimente
nocturne. Nu era ascultat doar Ralea, ci și soția, fiica sa,
Catinca, actorul Emanoil Petruț, toți vizitatorii; erau
chestionaţi menajera, șoferul, vecinii, colaboratorii, i se
făceau fotografii pe stradă (din păcate nu le-am obținut, deși
le-am cerut). Volumul 5 al dosarului conține transcrieri ale
convorbirilor din casa Ralea, zi de zi. O Notă, din 10 august
1964, este și mai sistematică, mai incriminatoare, mai
explicită. Lucrurile se precipitau. Oare ce voiau să facă cu
toată această informație, adunată cu febrilitate? La 16
august 1964, în drum spre Copenhaga, unde urma să
participe la un congres european de psihologie, Mihai Ralea
moare în tren, la Berlin. Rămăşiţele pământeşti au fost
aduse la Bucureşti şi au fost depuse la Marea Adunare
Naţională. I s-au organizat funeralii naţionale. A fost
înmormântat la cimitirul Bellu, alături de marii scriitori –
Eminescu, Caragiale, Coşbuc, Sadoveanu.

Adrian NECULAU
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VIRGIL IERUNCA.
NUANŢELE
ANTICOMUNISMULUI

cronica veche

În plus e şi sever.” Şi Ierunca devine „bursierul lui Arthur
Koestler” în sept.. 1951, după ce primise un ajutor „modest”
încă din august. Atunci, Ierunca pretinde că ar fi vrut să
refuze banii, dar s-a răzgândit: „cum să refuz o mână
întinsă de cineva (Koestler, n.n.) care a trăit o experienţă
(stalinismul, n.n.) atât de atroce.” (p. 222, 224, 228)
Jurnalul lui Ierunca atestă interesul acestuia pentru
scrierile şi acţiunile troţkiştilor din Franţa, care criticau
comunismul (din URSS, deci stalinismul). Dar... Nu
precizează niciodată că anticomunismul său e, de fapt,
antistalinism, iar troţkismul este extrema stângă a
comunismului. Şi îşi expune simpatiile troţkiste.
În ianuarie 1949 notează că a găsit „destule de reţinut
din Tragedia marxismului de Michel Collinet. Cea mai
cruntă abatere a marxismului e Moscova.” Iată-l pe Ierunca
promovând teza troţkistă de respectare a marxismului şi
învinuind pe Stalin de încălcarea ei. Şi tot atunci se duce la
expoziţia pictorului troţkist Victor Brauner. (p. 111)
În mai 1949, recitind romanul lui Victor Serge, L’affaire
Toulaev (publicat în 1940), Ierunca notează că romanul îl
„apropie şi mai mult de acest revoluţionar autentic.” Şi e
atât de încântat, după lectură, încât atunci când iese în
stradă i se pare că pluteşte, iar cartierul Pigalle i se pare
mai curat, altfel luminat. (p. 50) Pentru Ierunca,
revoluţionari puri, autentici erau Troţki şi Serge. În schimb,
adepţii stângii din Franţa (comuniştii prosovietici, stalinişti,
n.n.) erau „emanaţii ale Moscovei” care îi întreţinea în
„confuzia semantică” de a fi revoluţionari. În acest sens,
Ierunca se extazia citind, în iulie 1949, un articol al lui
Koestler care dădea o lecţie „pe care o aştept de când am
sosit în Occident acestor demi-vierges ai stângii pocite”
(stânga stalinistă, n.n.). (p. 65-66) Militanţii autentic
revoluţionari sunt ucenicii direcţi şi indirecţi ai lui Troţki
(Victor Serge, Arthur Koestler) şi oamenii cinstiţi târâţi întrun proces istoric (revoluţia bolşevică nn.) ce s-a dovedit o
impostură (Boris Souvarine), îşi reiterează poziţia Ierunca
într-o consemnare din sept. 1949. (p. 84)
Iată suficiente argumente pentru relevarea afinităţilor lui
Ierunca pentru troţkism în anii 1949-1951, pentru
dezvăluirea faptului că el nu blamează comunismul în
general, ci comunismul în varianta sa stalinistă. Şi nu o
face de pe poziţiile democraţiei occidentale (burgheze), ci
de pe poziţiile troţkismului, ale extremei stângi a
comunismului.
Puţini dintre exilaţii români şi-au dat seama de
subteranele poziţiei politice a lui Ierunca. Printre aceştia
s-a numărat, probabil, Eugen Ionescu, mai bine informat
datorită contactelor sale cu elementele evreieşti din
Franţa, în rândurile cărora troţkiştii erau numeroşi.
Eugen Ionescu, adept pe atunci al comunismului sovietic
(stalinist), ca majoritatea intelectualilor francezi, îl trata
cu asprime pe Ierunca şi spunea, în sept. 1950, „că nu
s-a putut face nimic pentru stânga în exil din cauza
mea.” (p. 164) Însemnările lui Ierunca lasă impresia că
Eugen Ionescu îi reproşa relaţiile apropiate pe care, în
acel moment, le întreţinea cu exilaţii legionari, dar
acesta avea relaţii la fel de strânse cu exilaţii liberali. De
fapt, procomunistul sovietic (stalinist) Eugen Ionescu îi
reproşa lui Ierunca procomunismul troţkist.
Suspiciunile la adresa adevăratelor simpatii (opţiuni)
politice ale lui Ierunca sunt alimentate şi de alte fapte.

Traian D. LAZĂR
Bibliografie: Virgil Ierunca, Trecut-au anii... Fragmente de
Jurnal. Întâmpinări şi accente. Scrisori nepierdute, Humanitas,
București, 2000.

CRONICA IDEILOR

Rememorând avatarurile orientărilor sale politice,
Virgil Ierunca mărturisea, în Jurnalul său, că la vârsta
studenţiei împărtăşea principiile comunismului de nuanţă
troţkistă. „Data asasinării lui Troţki, 20 august 1940, a
fost pentru mine crucială. Din acea zi de august am
început să studiez atent opera revoluţionarului (Troţki,
n.n.) şi să devin, la rândul meu, ceea ce se cheamă un
«troţkist».” Pentru a atenua impactul acestei
recunoaşteri, nepotrivită împrejurărilor în care îşi scria
jurnalul, anul 1960, Ierunca adaugă „Nu unul ortodox
bineînţeles” şi se justifica: „Răstignirea lui Troţki cerea
angajamentul” (p. 332) tânărului de 20 de ani care era el,
sensibil şi neexperimentat politic. Iar termenul troţkist îl
scria în ghilimele, îndeplinind un rit de purificare.
În anii următori, partizanatul procomunist de nuanţă
troţkistă al lui Ierunca s-a consolidat prin studierea literaturii
adepţilor lui Troţki (Victor Serge) ori socializante (Drieu La
Rochelle). „De Victor Serge se leagă o bună parte a
«troţkismului» anilor mei tineri. Aş putea spune că nu Troţki
ci Victor Serge mi-a insuflat avânturile revoluţionare” afirmă
Ierunca. În vara anului 1944, aflat într-un sat de lângă
Făgăraş, în aşteptarea admiterii la Şcoala Ofiţerilor de
Administraţie (învăţase un timp la Liceul Militar de la
Craiova), Ierunca scrie că citea La Ville conquise a lui
Victor Serge şi pe Drieu la Rochelle (p. 318).
Justificându-şi opţiunea politică, Virgil Ierunca
argumentează prin invocarea reacţiei naturale de
compătimire şi solidarizare cu victimele stalinismului:
„Dacă Troţki n-ar fi fost victimă, poate că nici nu m-aş fi
lăsat chemat de «proiectele» sale.” Victor Serge, de
asemenea victimă a stalinismului, era în plus un
intelectual, opera sa îl atrăgea prin ideile de generozitate,
fraternitate, potrivnice fanatismului revoluţionar (caracteristic stalinismului dar şi lui Troţki, n.n.). Ierunca pretinde
chiar (abia în 1960!) că „referinţele lui (Troţki) la un
marxism ortodox şi cultul unei revoluţii permanente, în
fond tot atât de sângeroase şi de absurde (ca cele
staliniste nn) ...mă opreau totdeauna pe pragul adeziunii.”
Dar toate aceste spuse oglindesc starea lui politică la
1960, ca simpatizant şi nu actant al troţkismului. Între
1940-1944 şi un timp după aceea, el împărtăşea integral
troţkismul, „rechizitoriul implacabil pe care l-a făcut lui
Stalin şi «revoluţiei trădate»” (p. 318-319).
Ierunca nu ne dezvăluie simpatiile sau aderenţele sale
politice de după 23 august 1944. Aflăm în Jurnalul său
consemnări fugitive privind colaborarea cu cercurile
democratice şi o anume animozitate faţă de comunismul
sovietic (stalinist) şi imitatorii săi români. Dar scapă şi un
fir al preocupărilor sale antistaliniste, dacă nu troţkiste:
revenind de la Paris, Pătrăşcanu îi aduce Le Zero et
l’Infini, romanul troţkistului Arthur Koestler (p. 224). În
orice caz nu prezintă plecarea sa la studii în Franţa ca act
de frondă (rezistenţă) faţă de regimul Groza.
Ajuns la Paris (febr. 1947), sesizează şi consemnează
(pentru anii următori, 1949-1951) faptul că majoritatea
intelectualităţii franceze susţinea comunismul sovietic
(stalinist) şi îşi afirmă dezacordul cu acest fapt,
devoalându-şi din nou simpatiile troţkiste. Justificate de
această dată prin motive estetice: „Dacă (Troţki, n.n.)
n-ar fi fost luat în braţe de André Breton, revoluţionarul
pur nu mi-ar fi capturat disponibilitatea de a fi visat visul
acţiunii, angajamentul.” (p. 319). Notaţiile din Jurnal ne
arată un Ierunca „visând” la troţkism, dar implicat în
acţiunile extremei drepte româneşti de la Paris şi ale
cercurilor liberale româneşti din Franţa şi SUA (M.
Fărcăşanu, C. Vişoianu), nedezvăluind care era
opţiunea sa principală (adevărată). Criticile violente
formulate împotriva comunismului sovietic (de tip
stalinist) lasă impresia că autorul le face de pe poziţiile
democraţiei occidentale, dar în realitate el se află pe
platforma troţkistă (a comunismului de tip troţkist).
Fulgurant şi cu reţinere parcă, Ierunca ne relevă
interesul şi uneori contactele sale cu troţkiştii din Franţa
(uneori nici nu le poţi sesiza). În aprilie 1949, într-o
conferinţă expusă la Întâlnirea internaţională de la
Combloux, Ierunca acordă atenţie literaturii troţkiste
(Koestler, Serge) ca fenomen important al literaturii
contemporane. Arthur Koestler era prezentat ca
întemeietor al romanului politic (p. 106, 50). În iulie 1951,
d-na Goodman, delegata Fondului Internaţional Arthur
Koestler, discută cu Ierunca şi-i cere un CV pentru a
beneficia de o bursă Koestler „deoarece Koestler în
persoană îşi alege bursierul.

În sept. 1951, la insistenţele şi cu recomandarea
prof. N. Herescu, Ierunca întreprinde formalităţile pentru
obţinerea unei burse la Universitatea Europei Libere de
la Strasbourg, bursă pe care o acorda Fundaţia
americană Carnegie. Bursa nu îi este însă acordată. (pp.
204, 230, 234, 236, 237) „Eu nu regret deloc”, notează
Ierunca. Cum aşa? ne întrebăm noi. Ce fel de
anticomunist era Ierunca, dacă nu râvnea să studieze,
să se pregătească într-o instituţie culturală a lumii
libere? Reamintim că în sept. 1951 Ierunca accepta
bursa troţkistului Koestler.
Tot în 1951, M. Fărcăşanu, preşedintele Ligii
Românilor Liberi, încearcă să-l aducă pe Ierunca în SUA,
pentru a-i folosi talentul de publicist în combaterea
regimului comunist din România. A folosit în acest scop
bunele sale relaţii cu autorităţile americane precum şi
recomandări din partea unor înalţi funcţionari, care îl
cunoscuseră pe Ierunca pe când lucrau la ambasada
SUA din Bucureşti şi garantau orientarea anticomunistă a
acestuia. Cu toate acestea, Ierunca nu a obţinut viza de
intrare în SUA. (pp. 193, 196, 198, 200, 203) Cineva
(CIA?) cunoştea probabil că Ierunca nu avea poziţia
politică dorită. Era împotriva comunismului sovietic
(stalinist), dar susţinea comunismul troţkist.
Poziţia rezervată a americanilor faţă de o colaborare
cu Ierunca în combaterea pericolului comunismului
sovietic (stalinist) reiese şi din atitudinea adoptată de
postul de radio Europa liberă în această problemă. În
iunie 1960, Ierunca trimite acestui post două interviuri
luate cu ocazia congresului PEN-clubului. Primul trece
„din nebăgare de seamă.” Al doilea este interzis „din
cauză că – am aflat pe căi ocolite – sunt indezirabil
politic <...> care va să zică nici mai mult nici mai puţin
decât... criptocomunist.” Ierunca se adresează lui C.
Vişoianu, iar acesta lui Ghiţă Ionescu, şeful secţiei
române de la radio Europa liberă, încercând să afle de
la birourile din New York „ce mi se pune în cârcă.” Cei
de la New York nu ştiau nimic şi l-au îndrumat spre
München. Ierunca era decis să ceară „să se facă
lumină.” (p. 248) Dar din jurnalul său nu aflăm rezultatul.
Probabil doar CIA îl ştia.
Acceptat cu rezerve ca luptător anticomunist
(antistalinist) de către americani, Ierunca a obţinut însă,
mai lesne, încrederea oficialităţilor franceze. Din 1951 el
a fost angajat ca redactor la secţia română a emisiunilor
pentru străinătate a Radio France. Troţkismul avea în
Franţa susţinători numeroşi!
Cert este că, în 1960, adeziunea lui Ierunca la ideile
troţkiste (comunismului de extremă stânga) slăbise,
avea tonuri nostalgice. Anticomunismul său începe să
se fundamenteze mai mult pe ideile democraţiei
occidentale, iar americanii de la „Europa liberă” vor
renunţa la rezerve primindu-l ca aliat de încredere.
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SOŢIA DIN PARIS,

o partidă de şah emoţional
Frumoşi, tineri şi nebuni, bezmetic petrecând într-un Paris
vesel că a scăpat viu dintr-un război absurd şi inutil ca toate
măcelurile de înaltele cancelarii ale lumii regizate, într-un Paris
în care noaptea devenea zi de sărbătoare, absintul şi jazzul
dându-şi mâna cu tangoul şi şampania omniprezentă, într-un
Paris invadat de oameni interesanţi, pictori francezi, balerini ruşi
sau scriitori americani, tânărul de douăzeci şi unu de ani Ernest
Hemingway şi romantica lui soţie, de douăzeci şi opt de ani,
Hadley Richardson din St. Louis îşi trăiesc legendara lor
dragoste, petrecută la vreme de poveste: „Într-o seară obişnuită
puteai să-l vezi pe Picasso întorcându-se din Saint-Germain în
apartamentul lui din Grands Augustins, mereu pe acelaşi traseu şi
mereu privind calm la toate şi la toţi. Pe atunci, aproape oricine
se putea simţi ca un pictor colindând străzile Parisului, pentru că
ăsta era efectul luminii, al umbrelor de pe lângă clădiri, al
podurilor care păreau chitite să-ţi frângă inima şi al femeilor
sculptural de frumoase în rochii Chanel negre, cu o croială
strânsă pe corp, care fumau şi râdeau zvârlindu-şi capul pe
spate.” (p. 9) O atmosferă cvasiireală, de minunat haos, „Oraşul
luminilor” gemând de prinţi şi conţi ruşi scăpătaţi, salvaţi de furia
revoluţionarilor, de artişti novatori adunaţi din toate colţurile
lumii, de scriitori dornici de glorie, fericire şi bogăţie. Basmul, cu
scene şi eroi incredibil de buni şi frumoşi sau de imorali şi cruzi,
ni-l spune scriitoarea americană Paula McLain în palpitantul său
roman Soţia din Paris. Publicat în State în 2011, tradus deja în 35
de limbi, aflat în curs de ecranizare, el se impune printr-o
respectabilă carte de vizită*. Şi Hemingway s-a grăbit să lase
posterităţii variante ale aventurosului său prim mariaj, i-au urmat
alţi autori, oricum bibliografia parcursă de autoare este uriaşă,
cuprinzând o pagină întreagă. La care se adaugă o alta de
mulţumiri adresate celor care au contribuit la salutara închegare a
acestui proiect literar. De suflet, pentru că, atunci când mai multe
minţi se apleacă asupra aceluiaşi subiect, se pare că totul a fost
spus. Ei bine, nu. Identificându-se empatetic cu Hadley, scriindu-şi
cartea la persoana întâi, Paula McLain pătrunde dincolo de fapte,
urmărind cu sufletul la gură sinuoasa partidă de „şah emoţional”
jucată de inimi frânte în ceţuri de iubire şi de ură, de sărăcie şi de
bogăţie, de supărătoare ignorare sau orgolioasă celebritate.
Povestea începe la Chicago, în 1921, când necunoscutul, dar
ambiţiosul ziarist Ernest, purtând încă sub ţeastă coşmarul
măcelului european, băiat frumos dar cu suflet fragil, fugit din
calea unei familii despotice, o cunoaşte pe Hadley, pianistă
amatoare, „fată bătrână” deja, ducând o existenţă golită de
sensuri, locuind, după moartea părinţilor, cu familia unei surori,
chemând mereu veselia pentru a-şi domoli durerile adunate. El
se îndrăgosteşte, din păcate nu definitiv, dar suficient de profund
pentru a se aventura în mrejele căsătoriei. Urmează obişnuitul
scenariu american: Hadley e prezentată părinţilor, după discreta
ceremonie a nunţii şi cina cu pui fript şi tort lipicios, voiajul lunii
de miere. Dezmeticit, la întoarcere, într-un exagerat de modest
domiciliu, Marele Îndrăgostit aspiră, susţinut de fata cea
norocoasă, la Glorie, nefiind deocamdată decât un ziarist cu
resurse şi renume minime. Salvarea vine de la o moştenire de
8.000 de dolari, suficienţi pentru a permite cuplului stabilirea la
Paris, dar numai pe Malul Stâng (al Senei), unde te asaltau
duhorile sărăciei. Înarmaţi cu scrisori de recomandare din partea
primului lui susţinător profesional, Sherwood Anderson, tinerii
îndrăgostiţi deschid uşile celebrilor Ezra Pound sau Gertrude
Stein, ambii oferindu-i, cu de necrezut azi bunăvoinţă, valoroase
sfaturi, tehnici, detalii profesionale, primul impunându-i o listă de
lecturi obligatorii, G.S. direcţionându-i stilul. Gândiţi-vă numai
ce şansă pentru un începător de douăzeci de ani să aibă asemenea
profesori! După o excursie în Italia, într-o încercare de anihilare a
coşmarului războiului, pentru a nu-şi mai aminti mizeria cruntă a
refugiaţilor şi răniţilor, înecaţi în dulceagul miros de cangrenă, de
murdărie udă, în deplina uitare a lui cine eşti şi de unde vii,
trăiesc câteva zile senine, de viaţă normală, care le îngăduie
participarea entuziastă la cursele de cai de la Auteuil sau la
liniştitoare partide de pescuit păstrăvi la Köln.Trai modest în
vreme dăruită cunoaşterii şi bucuriei. Mereu alte locuri, alţi
oameni. Idilica vieţuire e întreruptă de chemarea la datorie a
ziaristului, trimis de publicaţia americană care-i plătea ştirile din
nou pe front. Războiul greco-turc. Se întoarce acasă infestat de
păduchi şi malarie, mai slab cu zece kilograme. Ea îi ajută matern
refacerea, viaţa îşi reia cursul speranţelor literare până când o
nouă misiune reportericească, la Lausanne, devine sursă a unui
nefast suspens, de maximă intensitate, înţeles ca atare de toţi cei
care ştiu ce însemnau, înainte de ordonatul Word, stocul de
„hârtii” care anticipează chiar şi cea mai neînsemnată creaţie.
Ernest îşi invită soţia în Elveţia. Ea doreşte să-l surprindă cu o
bucurie. Ce iubea el mai mult pe lume? Scrisul. Aşa că îi adună
absolut toate manuscrisele, până la ultima notă, aparent fără
valoare, într-o valiză mică pe care o păstrează lângă ea. Dar
valiza îi este furată. Munca lui de trei ani! Se aflau acolo „toate
ideile şi propoziţiile la care trudise Ernest de când eram la Paris şi
chiar mult înainte, povestirile şi schiţele din Chicago, până la
ultima poezie, până la ultimul fragment.
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El nu arunca niciodată nimic (...) paginile sunt ale lui, sunt el.
(...) E ca şi cum ar intra cineva cu mătura în măruntaiele lui şi i
le-ar fi măturat pe toate, lăsând totul curat, strălucitor, aspru şi
pustiu.” (p. 146). Trenul îşi amână plecarea, hoţul este căutat
vigilent. În zadar. La Lausanne, Ernest o aşteaptă în gară. Ea
plânge necontenit, cu greu putându-i mărturisi criminala
întâmplare. Incapabil să accepte adevărul, el ia primul tren spre
Paris, scotoceşte apartamentul, se întoarce învins dar plin de
speranţă: va scrie din nou, nu? Încercând să uite, pleacă într-o
vacanţă eliberatoare, în Spania coridelor sălbatice, „cel mai tare
spectacol din lume”, pentru Ernest. Însărcinată, ea asistă calmă la
însângeratele spectacole, croşetând harnic hăinuţe de bebeluş,
privind ba un om cu membre jupuite de nervoase coarne, ba un taur
înjunghiat de moarte. Lunile trec repede. Se stabilesc la Toronto,
unde naşterile se supravegheau în spital, dar se reîntorc grabnic la
Paris, singurul loc din lume prielnic creaţiei lui. Îşi fac noi prieteni
intrând în cercul artiştilor bogaţi de pe Malul Drept, boema
americană a ziariştilor, scriitorilor, pictorilor care îşi construiau un
drum în carieră asiguraţi de conturile lor bancare, concentrându-şi
existenţa pe plăcerile vieţii, reprezentativ fiind zănaticul cuplu
Zelda şi Scott Fitzgerald, aflat pe creasta succesului. Lui Ernest i se
recunoaşte talentul de excepţie, cărticica lui de debut, Trei povestiri
şi zece poeme, primeşte laude şi aprecieri. Cei doi Hemingway,
mereu invidiaţi de ceilalţi pentru onestitatea dragostei ce-i lega,
pleacă într-o vacanţă de basm în Alpii austrieci, unde primesc
acceptul de publicare pentru adevăratul debut, În vremea noastră.
Se duc apoi la Pamplona spaniolă pentru coride. Sunt înconjuraţi
permanent de un roi de femei frumoase şi elegante, gata oricând să
cucerească un macho talentat ca Ernest. Deocamdată, însă,
domneşte reciprocă înţelegere în auritul lăcaş al dragostei celor doi
soţi. Care, în căutarea coridelor, străbat mai departe Valencia, San
Sebastian. Ea pleacă la Paris, dor fiindu-i de micul Bumby, el
rămâne la Madrid compunând Fiesta la foc continuu: „...când mă
trezesc iar, scria el, frazele sunt acolo, aşteptându-mă, implorând să
fie aşternute pe hârtie. E extraordinar, Tatie. Deja se întrevede
sfârşitul şi e tare de tot” (p. 242).
Ciudăţeniile firii lui Ernest, incapacitatea lui de a-şi păstra
prietenii care i-au stat alături, l-au sprijinit şi sfătuit la începuturi,
când nimeni încă nu-l lua în seamă, ba chiar dimpotrivă, îl
îndeamnă să scrie un roman parodic îndreptat împotriva lui
Anderson, tocmai omul care i-a oferit cel mai preţios ajutor. Se
ceartă cu Gertrude Stein, îl ocoleşte pe Ezra Pound, se lasă în cele
din urmă sedus de o sirenă cu chip de păpuşă, inteligentă, cultivată,
elegantă, ziaristă la „Vogue”, catolica Pauline. Care îi vizitează
zilnic, stabilind familiei Hemingway, după cinci ani de căsnicie în
cristalină limpiditate, un menaj în trei. Îi însoţeşte peste tot, iniţiază
programe comune, bune, plăcute, civilizate. Întotdeauna împreună
cu noii lor prieteni. Invitaţi de aceştia pe Riviera, pe proprietăţi de
vis, Ernest şi Hadley îşi simt inimile frânte, ameţitor răsucite în
caruselul aşteptării. Aşteptarea inevitabilului, tristului sfârşit al
invidiatei lor poveşti de dragoste şi de fidelitate. Anacronică în
lejeritatea morală care stăpânea Parisul atunci, cuplurile formânduse sau risipindu-se între un caviar şi un pahar de şampanie, între un
tango şi un charleston: Ernest îşi iubeşte încă soţia, dar nu-i rezistă
amantei care, deocamdată, îl domină. Certuri interminabile,
reproşuri, lacrimi. Dar nu promisiunea distrugerii triunghiului din
ce în ce mai sudat: trei halate la hotel, trei ouă cu jambon pe trei
tăvi la micul dejun, trei pahare cu suc, trei biciclete închiriate etc.
Ceilalţi, grupul de petrecăreţi, ştiau de bună seamă ce anume se
petrece, jubilau poate, iată sfârşită şi dragostea curată, invincibila
fidelitate-n neant dispăru, dar nimeni nu părea că observă ceva,
nimeni nu comentează:
„Totul părea să se facă praf şi pulbere pe dinăuntru, atâta
vreme cât nu lăsai să se vadă nimic la suprafaţă şi nu spuneai
lucrurilor pe nume, cu atât mai puţin la ora cocteilului, când toată
lumea era bine dispusă şi făcea mari eforturi ca să fie aşa şi ca să
arate cât de perfectă putea fi viaţa dacă erai norocos (...).Aşadar
bea un pahar, şi încă unul, şi nu strica atmosfera.” (p. 303)
Situaţia devine nu numai dramatică, ci incredibilă de-a dreptul:
„Pauline părea muncită de gânduri şi mi-am dat seama că-şi făcea
griji pentru mine şi că, din motive obscure, poate pentru că solida
ei educaţie catolică îi impunea să se arate mărinimoasă în cele mai
bizare împrejurări, era important pentru ea ca eu să mă simt bine,
să-i fiu prietenă şi să aprob toată povestea asta. Să aprob faptul
că-mi lua soţul.
– Vă rog să mă lăsaţi, am zis către amândoi. Ochii li s-au
întâlnit pe deasupra mea. Serios. Vă rog.
– Dă-mi voie să-i spun lui Madame să-ţi aducă ceva de
mâncare, a zis Ernest. O să-ţi vină rău dacă nu mănânci.
– Bine, puţin îmi pasă.
– Lasă-mă pe mine să mă duc. E plăcerea mea, a zis Pauline şi
a ieşit să vadă de mâncare, ca o nevastă.
– Ei, atunci s-a preluat ştafeta, am zis când uşa s-a închis în
urma ei.
– Ce?
– De-acum le face ea pe toate. O să ştie să-ţi poarte de grijă.
– Nu eşti în apele tale. Odihneşte-te puţin.

– Aşa e. Nu sunt în apele mele. Mă omorâţi cu zile, şi tu, şi ea.
– A lăsat privirea în jos, către cearşaf.
– Nici pentru mine nu-i uşor.
– Ştiu, suntem o adunătură jalnică şi sordidă, toţi trei. Dacă
nu avem grijă,n-o să scăpăm nici unul din chestia asta decât cu
ditamai hălcile lipsă.
– Şi eu am zis la fel.Tu ce vrei? Ce te-ar ajuta?
– Eu cred că-i prea târziu, nu crezi?M-am uitat spre fereastră,
unde lumina scădea cu repeziciune. Ar cam trebui s-o luaţi din
loc, c-o să pierdeţi cocteilurile cu familia Murphy (...) În noaptea
asta o să fie ea soţia.
– Nu suport să te aud vorbind aşa. Îmi dă senzaţia că am
stricat tot.
– Chiar am stricat, Tatie, am zis cu tristeţe şi am închis ochii.”
Tatie, numele lor de alint. Disperată, Hadley are o idee crudă:
Pauline să dispară pur şi simplu din peisajul comun vreme de 100
de zile. Dacă noul amor va rezista în afara suportului fizic, ea va
îngădui divorţul. După două luni, Hadley revine şi, cu tandră
demnitate, îi acordă libertatea dorită: „Scumpul meu Tatie, într-un
fel te iubesc mai mult decât oricând şi, deşi fiecare vede în felul
său jurămintele de căsătorie, eu una am crezut în ale mele din tot
sufletul. Sunt gata să fiu a ta pentru totdeauna, dacă vrei să ştii,
dar, dacă tu te-ai îndrăgostit şi vrei să te însori cu altcineva, simt
că nu-mi rămâne decât să mă dau la o parte şi să te las să faci
asta. Cele 100 de zile iau sfârşit în mod oficial. A fost o idee
oribilă, de care acum mi-e jenă. Spune-i Paulinei ce vrei tu. Vei
putea să-l vezi pe Bumby ori de câte ori vei dori. E al tău din cap
până-n picioare, te iubeşte şi îi e dor de tine. Dar hai, te rog, doar
să ne scriem despre divorţ, să nu vorbim despre el. Nu mai pot să
mă cert cu tine şi nici n-o să te pot vedea prea des, pentru că
doare prea tare. Vom rămâne întotdeauna prieteni- prieteni
grijulii, iar eu o să te iubesc până la moarte, să ştii. Rămân a ta,
Mâţa.”(p. 327) La rândul său, Ernest îi răspunde cu căldură:
„Scumpa mea Hadley- nu ştiu cum să-ţi mulţumesc pentru
scrisoarea ta foarte curajoasă. (...) Eşti tot ceea ce e bun, corect,
frumos şi adevărat – şi înţeleg asta foarte limpede acum, după
cum te-ai purtat şi cum ţi-ai ascultat inima. M-ai schimbat mai
mult decât îţi închipui şi întotdeauna vei face parte din tot ceea ce
sunt. Un lucru tot am învăţat din asta. N-ai cum să-i pierzi de tot
pe cei pe care-i iubeşti, niciodată.”
Pentru că a avut un Prolog, povestea are şi un Epilog: Hadley
s-a recăsătorit cu un om înţelegător şi iubitor, Ernest, nestatornic,
iubind schimbarea, noul, aventura, fugind de moarte cu spaimă şi
tocmai de aceea înfruntând-o, căutând-o, contopindu-se cu ea
atunci când el a hotărât, s-a recăsătorit de mai multe ori.
Admiratoare, fără îndoială, a scriitorului Ernest Hemingway,
Paula McLain a parcurs mii de pagini înainte de a finaliza Soţia
din Paris. Cu ireproşabilă profesionalitate, dar şi cu evidentă
pasiune, acroşând empatetic personajele, a căutat să descâlcească
dezordonatul ghem de emoţii şi intime senzaţii ale eroilor
romanului său. Identificându-se cu Hadley, americanca perfectă,
simplă şi directă, „o fată incredibil de norocoasă”, tocmai pentru
că şi-a asumat destinul de a-l iubi, puternic şi necondiţionat, pe
unul dintre cei mai mari prozatori americani ai secolului XX,
devotându-i-se total, sprijinindu-l la început de impetuoasă,
strălucită carieră literară, autoarea ne-a dăruit o excelentă carte
despre dragoste şi adevăr, despre viaţa pe care trebuie să înveţi s-o
iubeşti trăind-o, „digerându-i” bunele şi relele, mizeria şi
strălucirea.

Virginia BURDUJA
* Soţia din Paris, de Paula McLain, aflat în topul
bestsellerurilor din publicaţia „New York Times”, a câştigat, în
2011, Cleveland Arts Prize for Literature, a fost nominalizat pe
listele Barnes&Nobles Best Books 2011. Tradus din engleză de
Iulia Gorzo într-o română dinamică şi clară, a fost publicat de
Humanitas fiction în 2012.
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Enrique Jardiel Poncela

amor se scrie
dezlegat
Pe lângă prolifica sa activitate dramaturgică, scriitorul spaniol
Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) a avut şi o scurtă dar înflăcărată
aventură cu muza romanului. Prima lor întâlnire, care s-a soldat cu
încântătoarea operă Amor se escribe sin hache (în traducere literală şi
nefericită, dar necesară deocamdată, Amor se scrie fără h), a fost atât
de intensă încât probabil autorul nu s-a mai gândit cât de dificil de
tradus avea să fie acest titlu, cel puţin în limbile care nu se bucură de
muţenia fricativei glotale h aflate în poziţie iniţială...
Deşi meandrele titlului se limpezesc spre sfârşitul romanului,
tălmăcirea sa în limba română rămâne la fel de dificilă ca la început.
Dar să urmărim mai întâi ceaţa ridicându-se încet, încet de pe silueta
titlului şi apoi să intrăm curioşi în transparenţa sensului lui:
Atunci Molly, ale cărei picioare subţiri atingeau pe sub masă
picioarele lui Zambombo, îi spuse tânărului:
– Ascultă.... Şi care e motivul pentru care femeile reuşesc să-ţi dea
viaţa peste cap?
Zambi dădu să răspundă, dar Fermín vorbi în locul lui:
– Pentru că ăsta, explică arătând spre Zambombo, a luat prea în
serios dragostea, fără să-şi dea seama că amor se scrie fără h.
Dolly şi Molly – aşa cum fac toate femeile când nu înţeleg ceva –
au izbucnit în râs. (De aceea râd atât de mult pe parcursul unei zile).
– Ssst! Nu e nimic de râs... protestă Fermín. Vorbesc serios.
Lucrurile importante, singurele lucruri importante care există pe
lume, se scriu cu h şi, dimpotrivă, se scrie fără h multitudinea de
lucruri lipsite de importanţă.
– Fii mai explicit, îi ceru plin de interes Zambombo.
– Nu e nevoie să explic. Este suficient să te uiţi în dicţionar. Caută
lucrurile transcendentale şi le vei găsi pe toate la litera H. Fiii (hijos),
cu h; onoarea (honor), cu h; Dumnezeu (Hacedor Supremo), cu h; om
(hombre), cu h; Hostia (Hostia), cu h; hidalgia (hidalguía), cu h;
împuternicitul (habilitado), cel care plăteşte, cu h...
Râseră cu toţii.
– Vă fac să râdeţi, aşa-i? Râsul este unul din lucrurile cele mai
importante din lume: iar umor (humorismo) se scrie cu h...
– Dar a mânca? Nu este important să mâncăm?
– Fireşte... De aceea alimentele importante se scriu cu h: făină
(harina), ouă (huevos)... Are importanţă ziua de mâine? Nu, pentru că
încă nu a venit. Are importanţă ziua de ieri? Nu, pentru că a trecut
deja. Dar ziua de azi (hoy), care este atât de importantă, se scrie cu h.
Şi apoi, există ceva la fel de important precum foamea (hambre)? Şi
precum igiena (higiene)?... Prieten (amigo) se scrie fără h, dar când
este un adevărat prieten, atunci se scrie cu h, pentru că i se spune
frate (hermano)... Un mineral care a zdruncinat lumea, a fost
părintele a tot ce există şi a creat civilizaţia: fierul (hierro). Onestitate
(honradez) se scrie cu h... (...)
– De aceea, continuă Fermín, amorul, care nu are nici o
importanţă, se scrie fără h... Nu trebuie să fie luat în serios... Amor se
scrie fără h! Trebuie să râdem de toate lucrurile care se scriu fără h...
S-a înseninat. Abia în urma acestui joc lingvistic final am reuşit să
descifrăm titlul romanului. Cu toate acestea, autorul nu întârzie să ne
ofere indicii importante chiar in Prolog când ne dezvăluie intenţia sa
de a scrie în glumă un roman de dragoste:
De aceea am scris AMOR SE SCRIE FĂRĂ H (voi păstra încă
această traducere care mă imploră deja să o modific), întrucât
consider că romanele «de dragoste» scrise serios pot fi combătute
doar cu romane «de dragoste» scrise în glumă. La fel cum a făcut
Cervantes cu romanele cavalereşti, fără ca prin aceasta să
îndrăznesc să mă compar cu Cervantes, dat fiind faptul că între el
şi mine există diferenţe notabile; de exemplu, eu nu am participat
la bătălia de la Lepanto.
Trebuie să râdem de romanele «de dragoste» scrise serios.
Să râdem.”
Să râdem, îi îndemn şi eu pe cititorii români. Din păcate,
minunatul roman al lui Enrique Jardiel Poncela încă nu a fost tradus în
limba noastră, ceea ce m-a facut să-mi iau inima în dinţi. Am ales să
traduc titlul prin Amor se scrie dezlegat, imaginându-mi acel rizibil şi
plin de patos A, mor! din romanele «de dragoste» scrise serios. Sper
să fi fost dreaptă cu titlul original.
Şi acum să îl auzim pe Enrique Jardiel Poncela cum îşi începe
romanul:
Dragă cititorule, unii scriitori te roagă să nu le împrumuţi cărţile
nimănui, pentru că împrumutându-le, prietenii tăi nu trebuie să le mai
cumpere, aşa încât interesele autorului vor avea de suferit.
Eu, care am aceleaşi interese ca şi ceilalţi scriitori, te rog să faci
contrariul, anume: să împrumuţi această carte în timp ce o citeşti.
Cum persoana căreia i-o vei da nu ţi-o va mai returna, te vei
grăbi să cumperi un alt exemplar cât mai repede cu putinţă.
Şi pe acest al doilea exemplar trebuie să îl împrumuţi şi să
achiziţionezi un al treilea pe care, la rândul lui, să îl împrumuţi; apoi
să achiziţionezi încă unul şi să îl împrumuţi de asemenea...
Printr-un astfel de sistem, chiar şi cu puţinii prieteni cărora
obişnuieşti să le împrumuţi cărţi, eu voi face o afacere bună şi îţi voi
rămâne extrem de recunoscător.

cronica veche

ÎN LOC DE PROLOG
EXPLICAŢIE – BIOGRAFIE SINTETICĂ – DE LA NAŞTERE
PÂNĂ ÎN PREZENT – PORTRET FIZIC – PORTRET MORAL –
OPINII, OBICEIURI ŞI CREDINŢE – IUBIREA ŞI FEMEILE –
FATA MEA, EVANGELINA – UMORUL – DE CE S-A SCRIS
ACEASTĂ CARTE
Întotdeauna este plăcut să vorbeşti despre propria persoană.
HEINE
După ce, în zece ani de viaţă literară, am scris mai bine de o mie
de articole şi povestioare, douăzeci şi şase de nuvele, şaizeci şi opt de
comedii şi o infinitate de alte lucrări ce nu pot fi clasificate, vă ofer,
dragi cititori, primul meu roman.
Permiteţi-mi ca în prologul acestuia să vă vorbesc despre mine,
despre viaţa mea şi despre ideile mele. În ziua de azi toţi oamenii
vorbesc despre propria lor persoană, chiar şi birjarii de la Pompe
Funebre. În plus, am mare încredere că această carte o să vă
binedispună şi pentru că nu de puţine ori eu însumi, după ce am
terminat de citit o carte care m-a binedispus, am regretat că nu
cunoşteam date biografice despre autorul ei şi m-am întrebat intrigat:
„Oare cum e? Oare e singur sau căsătorit? Oare îi place carnea
friptă sau prăjită?”, etcetera etc., fac tot posibilul ca acest lucru să
nu vi se întâmple şi vouă.
Poate că ceea ce voi povesti în legătură cu viaţa mea nu va fi
suficient de interesant, dar mult mai puţin spectaculoasă e viaţa lui
Wifredo Velloso şi totuşi colindă tipărită prin toată lumea.
A vorbi despre tine însuţi este pe cât de periculos, pe atât de
plăcut. Există riscul de a cădea într-o vanitate prostească, precum şi
riscul de a naufragia pe insula falsei modestii.
În ceea ce mă priveşte, am căutat să evit cele două riscuri printro sinceritate excesivă. Ştiu de la bun început că prologul se va dovedi
a fi foarte înflăcărat, dar nu îmi pasă. Altfel spus, prefer acest lucru.
Calmul raţiunii, lucru pe care din nefericire voi sfârşi prin a-l
dobândi şi eu, îl fac cadou cu plăcere discipolilor acelei camere
frigorifice a literaturii care s-a numit Juan Valera.
Se prea poate ca prologul să sfârşească prin a fi şi un pic cinic. E
inevitabil. Voi spune adevărul, iar adevărul e separat de cinism doar
printr-un zid subţire de casă modernă.
Fireşte că aş fi putut să încredinţez unui literat de vază sarcina de
a vă oferi detalii privind existenţa şi ideile mele, iar în felul acesta
marfa mea s-ar fi aflat sub patronajul lui; totuşi această procedură
generalizată mi se pare la fel de imbecilă ca şi faptul de a încredinţa
unui prieten bârfitor misiunea de a face în numele nostru o declaraţie
de dragoste femeii pe care o dorim.

Leopold Staff

JA – WYŚNIONY / EU – CEL VISAT
M-am urieşit peste măsură! Forţa în piept îmi pătrunde!
Talpa în Pământ mi-o sprijin. Prea mic faţă de mine,
Se dă rotund Măruntul. Trupul meu uriaş reţine
Mereu echilibrul, precum râsul cel iute în crengi se ascunde.
Urieşesc, gol şi măreţ, eu stau ciclopic,
Precum statuia pe soclu... În juru-mi gonesc universuri
Stele de aur adun, în palmă, ca galbenii fluturi…
Furia fierbe ca vinul în mine, dionisic!
Îmi place nespus bucuria, contrar căilor deja bătute,
S-arunc lumile în faţă zeităţilor vechi, obosite!
Obraznic, râsetul meu răsună-n torente-nspumate!
Tălpile-n flori de pământ se scufundă. Pe palida-mi frunte
Stelele-mi dau secrete săruturi, de nimeni ştiute, mărunte…
Eu sunt măreţul – zeul plin de veselia atâtor pahare băute!

RZEŹBIARZ / SCULPTORUL
În piept a prins maestrul că – Infinitu-adie,
Puternic ca oceanul învolburat de spume.
Dintr-nsul vru s-azvârle forţa vieţii genuine,
De care furtuna puterii-adunate se invidĩe.
În stâncă palmele sale cioplit-au un tinerel,
Să-nveţe pe oameni victorii, mândrie şi fală!
Tremură plină de forţă-n statuie oricare dorsală,
Cu furia supra-măsurii joacă toţi muşchii în el.

BIOGRAFIE SINTETICĂ
Aici poate că n-ar strica 21 de versuri alexandrine pe care le-am
mâzgălit cu mult timp în urmă în albumul unei domnişoare dintre
acelea care colecţionează autografe date de scriitori, fără să
realizeze că le-ar fi mai util să colecţioneze autografe aparţinând
unor indivizi cu conturi la Banca Spaniei.
Versurile, care reprezintă o biografie sintetică, se intitulau:
PORTRET ÎN PASTEL (DIN PASTĂ DE TOMATE)
Şi spuneau așa:
M-am născut provocând cheful specific acestor scene;
Am fost botezat potrivit ritualurilor sfinte
Iar Aragon şi Castilia îmi curg deopotrivă prin vene
Transformate-ntr-o roşie supă de eritrocite.
Pentru care din cele două inima-mi bate mai tare?
E greu de găsit cheia la acest mister...
Poate bate pentru Castilia când devin auster
şi pentru Aragon când bucuria mi-e mare.
Asemenea multor temătoare mulţimi,
am crescut cu frica lui Dumnezeu din Înălţimi;
dar am pierdut teama – sau credinţa – un bun eufemism,
când ani mai târziu m-am apucat de alpinism.
Scriu căci alt remediu mai bun nu am găsit
pentru a scăpa de toate cele de care sunt scârbit,
iar în momentele de criză ca un brav Cid
am folosit condeiul ca pe-un insecticid.
În afară de cuvântul scris nu ştiu altă «nirvană».
Nu dau doi bani pe glorie – meschină curtezană
ce îi sărută la fel pe toţi: Lindbergh, «Charlot», Beethoven…
Şi niciodată n-am agonisit pe iarnă,
căci sigur sunt că tânăr voi ajunge-n Eden.
Dar să lăsăm rimele....
Da, vom lăsa rimele, dar să riscăm totuşi promisiunea de a reveni
la forma epică pentru a continua să râdem împreună cu Enrique
Jardiel Poncela pe seama romanelor «de dragoste» scrise serios.
Comentariu şi traducere,

Laura CIOCHINĂ

Cel care primul văzu divinul în opera sculptată
Căzu cu faţa-n jos, şoptind în nelinişte tăcuta rugăciune:
„În praf în faţa Ta Atotputernice să cadă chiar şi primii”!
Maestru-şi-ncruntă sprânceana, respinge umilitu-ndată,
Văzând că Puterea seamănă-n toţi infama slăbiciune,
Zdrobeşte cu ciocanul pieptul de granit al statuii!...

ECHO / ECOUL
Zburdalnic, în goană prin codrul bătrân gata să cadă,
Un faun aude voluptoase cuvinte, promisiune
Din gura fierbinte a goalei rusalce cu faţa ei smeadă –
Şi fuge-n defilee-întunecate bucuria să-şi tune.
Arunc-un răsuflet vesel, din piept fericire nebună –
În flaut, iar sunetul iese în zbor, sferă de sticlă-n culori,
Cade în râpă, unde piticii în grote abrupte s-adună
Şi privesc bărboşii, prind a râde, se gâdilă la subsuori.
Apucă sfera fâlfâindă – minune-n culori curcubee
Unul altuia şi-o aruncă bucuroşi de minge...
Bubuie sfera-n ecouri, lovind stânca ce plânge,
În vuiete trezeşte adormite defilee...
Se prinde faunul de şale şi hohoteşte de-ncântare,
În behăit şi zâmbet, bate-n pământ cu copita mai tare…
Versiune românească de
Alexandru G. ȘERBAN
Poezii traduse din culegerea în limba polonă Vise
despre putere (1901), semnată de eruditul poet
Leopold STAFF (1878-1957).
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Olga Popescu, Lider ultranaţionalist ucrainean: Isteria antiucraineană durează de mult în România, accesibil online la adresa
http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1028010-liderultranationalistucrainean-Isteria-anti-ucraineanadureaza-multRomania.htm, consultată în data de 20 noiembrie 2012.
2
România şi Rusia, potenţiali inamici pentru Ucraina, articol
accesibil online la adresa http://www.romanialibera.ro/actualitate/
eveniment/romania-si-rusia-potentiali-inamici-pentru-ucraina139632.html, accesată în data de 21 noiembrie 2012.
3
În legătură cu această din urmă localitate, precizăm că, pentru
mulţi din reprezentanţii mass-media de la noi, care au preluat ştirea
fără nici un fel de verificare şi de corelare a datelor, a fost vorba doar
despre „satul Nijni Petrovţi din districtul Stotokioneţ”… Fără
comentarii.
4
Răzvan Cârcu, Băsescu: Dorim ca minoritatea română din
Ucraina să aibă drepturi similare cu ucrainenii din România, articol
accesibil online la adresa http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/
Basescu-Dorim-minoritatea-Ucraina-Romania_0_788921253.html#,
consultat în data de 20 noiembrie 2012.

„AM LUCRAT, ÎN AMERICA”...
(urmare din pagina 13)
– Cât ați stat acolo, în Rhode Island?
– După ce m-am dus acolo pentru a rămâne, am stat
semestrul de primăvară, din 1978, atât. Mai apoi am mers un an
vizitator, unde aveam alți prieteni, la University of Tennessee
Knoxville, aceasta era o universitate veche, era de la 1770 și avea
o bibliotecă foarte bună. Îmi găsisem și o lucrare care apăruse
după ce am plecat, cartea respectivă era o culegere de articole, și
aveam și eu un articol. După anul acela, m-am dus acolo unde
erau mulți din domeniul meu.
– De ce ați ales să mergeți într-un loc unde erau mulți, și nu
într-un loc unde ați fi fost singurul?
– Ei, nu. Pentru că am citit pe când eram încă în țară: știință
mare, știință mică. Înainte se făcea foarte mult progres în știință
și de unul singur. Acum trebuie să fii într-un grup, într-un cerc.
Vedeți cum apar acum trei-patru autori pentru o lucrare, la
matematică, nu era acest obicei. La chimie, da, unde poți să
înțelegi acest lucru pentru că se lucrează în laborator.
– Și la noi acum se fac experimente de laborator și lucrează
mai mulți.
– La noi, în Colegiul de Științe de care aparțineam, erau
matematică, fizică, chimie, geologie și biologie. Acestea erau
departamente, un fel de mici facultăți. Iar psihologia era tot la noi
în acest colegiu pentru că ei au spus că nu fac filosofie. Chiar
aveam un coleg care avea jumătate de normă la psihologie,
jumătate la matematică. El se ocupa de probleme matematice în
psihologie. Mi-am adus aminte de profesorul Pavelcu și de cărțile
pe care le aduceau părinții mei și mă mai uitam și eu prin ele și
nu înțelegeam mare lucru. În cartea în care erau articole de Petre
Andrei, de Ralea, de Bârsănescu și alți profesori foarte cunoscuți
la acea vreme în universitatea ieșeană, era un articol, cu o
fotografie a lui Vasile Pavelcu și titlul tezei lui, cu un rezumat:
„Limitele afectivității”.
– Da, asta era.
– Dacă ai memorie, chiar nu așa de bună, de la tinerețe îți
aduci aminte. Prin anii ’60, când eram rector la Suceava, și
profesorul Pavelcu fusese numit președinte de comisie de examen
de stat, l-am luat cu mașina și pe drum i-am adus aminte care a
fost titlul tezei sale. S-a uitat așa de mirat la mine. I-am spus însă
că nu prea am înțeles atunci ce spunea dânsul acolo în carte.
– Eu am descoperit-o în arhiva lui, vreau s-o public, dar
lipsesc niște pagini, nu mai am un exemplar de unde să
reconstitui. E o teză foarte interesantă și modernă pentru vremea
aceea. Eu mă ocup acum de toți psihologii din România și cei din
Iași care au fost urmăriți, persecutați. Lui Pavelcu i s-a deschis
dosar de urmărire la 85 de ani, vă închipuiți.

Radu Părpăuţă, Giardinieri

1

– Era consultant de acum, și academician.
– Greu i-a fost. Era singur, primea o masă pe zi de la
comunitatea evreilor, că n-avea cine să-i dea și îi mai duceam
noi seara câte ceva.
Domnule profesor, să reconstituim puțin atmosfera de la
Universitatea statului Texas. Cum ați fost primit, cum ați
evoluat, cum a fost la început?
– La Universitatea statului Texas m-am dus pentru că
aveam mai mulți colegi din același domeniu. Puteam să facem
un schimb de experiență, eventual să ne unim forțele. Un
profesor a murit în luna iunie a.c., în timp ce eu eram la Iași,
iar un altul de acolo mi-a trimis site-ul pe care să pot vedea
ceremonia de înmormântare. El era hindus. Și într-adevăr, pe
computerul pe care îl am aici acasă, în Copou, m-am uitat și
am văzut timp de două ore și ceva ceremonia.
– Atmosfera din universitate cum ați simțit-o, comparativ
cu cea de aici?
– Acolo fiecare departament are clădirea lui, noi acum
suntem într-o clădire mare, cu școala de Nursing, aceste surori
de ocrotire, care fac patru ani, învață un pic de medicină și
decanul de acolo e o femeie, unguroaică, iar tatăl ei este din
Cluj. Mai am doi colegi bulgari, avem un armean care e venit
de la Moscova. Din zona fostă comunistă, suntem acolo vreo
6 în departament. Cei mai mulți sunt chinezii, ei sunt 8 și sunt
foarte muncitori.
– Sunteți de foarte mulți ani acolo. Nu v-a trecut prin minte
să vă mutați la altă universitate?
– Eu am stat în America la trei universități: la Universitatea
din Rhode Island am servit, cu întreruperi, doi ani și jumătate, la
Tennessee – numai un an, până când mi-au făcut ei postul la
Texas. În Texas sunt de 33 de ani și n-am mai stat nicăieri atât de
mult ca acolo, nici aici. Aici cu tot cu studenție și activitate
didactică, am stat vreo 30 de ani (1947-1977).
– Au venit ceva studenți români acolo, în timp.
– Da, au fost studenți. A fost chiar fiul unui fost student de-al
meu și al profesorului Drăgan Irinel, care este acolo cu mine din
1981. El predă teoria jocurilor, care e o ramură foarte modernă a
cercetărilor operaționale și are foarte mult succes, fiindcă vin la
dânsul cei de la inginerie, cei de la economie, și la 81 de ani el
încă predă o clasă, adică trei ore pe săptămână.
– Am înțeles că acolo este o comunitate românească
puternică.
– Așa este. După cum spunea fostul preot, nu mai trăiește
acum, ar fi în jur de 4.000-5.000 de români, dintre care unii au
venit cu sectele și au biserică baptistă, dar biserica ortodoxă a
început în casa noastră, în Arlington, în 1980, la Sfânta Maria
Mare, la 15 august. Se adunau oamenii în casa noastră, ultima
dată au venit peste 50 și preotul a decis să facă, mai aproape
de casa lui, o sală mai mare. Ni s-a trimis de aici din țară și un
călugăr care, când a plecat la mănăstire, acolo unde a stat el,
aproape de noi, și-a uitat carnetul de notițe pe care trebuia să-l
aducă la Securitate, cu adrese, cu numere de telefon etc. Eu lam întrebat la urmă: „Ți-a plăcut slujba aici?” „Aici e frumos,
dar domnișoara, care era studentă la Conservator, cântă foarte
frumos, dar nu-i muzică bisericească”.
– În epoca Ceaușescu or fi fost mulți trimiși cu misiune
acolo?
– Nu m-am simțit spionat, dar din când în când mai auzeai
câte o istorie din aceasta.
– După ’89 au venit mulți?
– După ’90 au venit mult mai mulți, a fost un preot sibian
care era un om foarte de nădejde în comunitate. Am cinci
doctori cu care sunt în legătură și cu care mă mențin. Doctorul
urolog mă menține fără să am nevoie de operație de 30 de ani.
A îmbătrânit și el și mă întreb dacă ține el mai mult ca mine
sau țin eu. (râsete) Mai apoi, când am avut un început de
cancer de colon, care a fost depistat la vreme, am luat imediat
legătura cu profesorii de la biologie și mi-au spus că scap ușor
și au avut dreptate.
– De câte ori pe an veniți în România?
– Anul acesta sunt pentru a doua oară, anul trecut am fost
doar o dată. S-a întâmplat să vin și de trei ori.

Sebastian Drăgulănescu, Eminescu şi comicul

Daniil Harms, Despre modul cum s-a împrăştiat un om

NOI APARIȚII LA EDITURA ALFA

(urmare din pagina 4)
Este, după cum am menţionat, doar un exemplu, unul din
multele care ar putea fi aduse în discuţie. Însă, pentru ce? La ce
bun, dacă, în special în ultimele luni, statul român arată că
inclusiv organismele sale specializate sunt pur şi simplu
paralizate, din motive de comandament… de care-o fi!
Şi totuşi, unele schimbări par să se producă. Evident, nu
datorită statului român! În data de 3 iulie 2012 a fost adoptată, în
Rada Supremă de la Kiev, legea cu privire la principiile politicii
lingvistice a Ucrainei, care permite utilizarea aşa-ziselor limbi
regionale/minoritare în activităţile administraţiei publice locale,
în cazul în care cel puţin 10% din populaţia unei zone este
vorbitoare a unei limbi minoritare. În rândul acestor limbi
regionale sunt menţionate şi româna şi „moldoveneasca”. În
câteva localităţi din nordul Maramureşului şi din nordul
Bucovinei s-a trecut, în această toamnă, la aplicarea prevederilor
legii respective, prin hotărârea Consiliilor locale (până în data de
12 noiembrie inclusiv, limba română a primit statutul de limbă
regională în şapte localităţi: Tărăsăuţi, din raionul Noua Suliţă,
regiunea Cernăuţi; Apşa de Jos, Biserica Albă, Slatina şi
Strâmtura, din raionul Rahov, regiunea Transcarpatia; Topcina,
raionul Teceu, regiunea Transcarpatia; Pătrăuţii de Jos, raionul
Storojineţ, regiunea Cernăuţi3). Însă acestea sunt, deocamdată,
doar câteva raze de lumină proiectate pe un orizont întunecat.
Dispariţia treptată a minorităţii româneşti din Ucraina este o
realitate. Nu ţine de nici un fel de discurs politic, patetic, patriotic,
naţionalist, sentimentalist sau cum ar mai putea fi etichetat. Se
desfăşoară sub ochii relativ indiferenţi ai organismelor statului
român, care a făcut, din păcate, prea puţin pentru românii din
Ucraina. Nu negăm unele realizări din ultimii ani sau încercările,
timide şi acestea, de a arăta că România încă nu şi-a uitat
consângenii nevoiţi să aibă de-a face cu alte realităţi. De apreciat
iniţiativele culturale şi instituţionale (câte s-or fi putut
concretiza…). Utile, probabil, până şi vizitele unor reprezentanţi
ai statului român în diferite zone româneşti din Ucraina. Însă,
analizând toate acestea, observăm, fără mare greutate, că nici
acum nu există, la nivelul aparatului de stat de la noi, o
politică de sistem, care să demonstreze nu doar continuitate,
ci şi o reală preocupare şi o voinţă politică fermă a
Bucureştiului faţă de situaţia aproape dezastruoasă a
minorităţii române din statul vecin.
Ironia sorţii ori, poate, a istoriei, face ca, în acelaşi timp,
minoritatea ucraineană din România să se bucure de garantarea
tuturor drepturilor sale fireşti, sub tutela nediscriminatorie a
aceluiaşi stat român. Faptul ca atare a fost recunoscut şi afirmat
public de către Eugen Czolij, Preşedintele Congresului Mondial
al Ucrainenilor, care, în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o
cu Preşedintele României, Traian Băsescu, la Bucureşti, în data
de 9 octombrie 2012, a declarat: „De fiecare dată când am ocazia,
ofer România ca exemplu pentru modul în care tratează
minorităţile naţionale şi pentru modul în care ştie să respecte
drepturile omului. România se află la cel mai înalt nivel în ceea
ce priveşte respectarea cetăţenilor de altă etnie, acordând chiar
locuri în Parlament pentru minorităţile naţionale”. La rândul său,
„Traian Băsescu a apreciat că este de dorit ca minoritatea română
din Ucraina să beneficieze de drepturi similare celor acordate
minorităţii ucrainene din ţara noastră”4. Însă de la exprimarea
unei asemenea chestiuni şi până la concretizarea acesteia…
Pentru un stat care doreşte să devină un candidat serios pentru
integrarea în structurile Uniunii Europene, situaţia minorităţilor
naţionale reprezintă un capitol de o importanţă aparte, iar Ucraina
trebuie să înregistreze progrese reale în această privinţă.
Desprinderea de împărăţia roşie nu este deloc uşoară;
neacceptarea/negarea realităţilor istorice, alăturată eforturilor de
plăsmuire a unui anumit trecut, în încercarea de a oferi o
legitimare cât de cât coerentă pentru ceea ce istoria nu are cum să
legitimeze, nu poate face acest proces mai facil.
Or, într-un asemenea context, în care trebuie să remarcăm şi
prestaţia neconvingătoare a statului român, nu putem decât
concluziona că minoritatea românească din Ucraina trăieşte într-un

prezent dominat de incertitudini, neputându-se aştepta decât la un
viitor pe măsură, care anticipează, parcă, lenta sa dispariţie…
Dar, pe cine mai interesează acest lucru în România actuală?!

Daniil Harms, Circul Chardame

CÂTE CEVA DESPRE ROMÂNII...

cronica veche

M O M E
CAMERA SCRIITORULUI ar trebui, periodic şi cu sporită luare aminte,
curăţată, verificată. Pentru că nimeni nu
poate prevedea ce ţi se poate întâmpla când
ieşi din casă. Sau ce se poate întâmpla cu
hârtiile neglijent aruncate. Să vedeţi ce-au
păţit caietele romanului Summer Crossing,
aruncate, prin 1950, de Truman Capote la
gunoi: au fost vândute foarte scump de Casa
de licitaţii „Sotheby’s” în... 2004! Cum a
fost posibil? Se spune că un vecin al
scriitorului a adunat vraful de hârtii aruncat
pe trotuar, le-a citit, le-a păstrat pentru a le
transmite mai departe unui nepot al său
drept preţioasă moştenire. Valorificată de
acesta câteva decenii mai târziu. Aşa se face
că cititorii tenebrosului scriitor îi pot citi
acum un roman de tinereţe, absolut şarmant,
scris frivol şi aerian, mărturie clară a unui rar
moment de fericire trăit de autorul crudului
Cu sânge rece. În mod asemănător au fost
salvate manuscrisele lui Kafka la Procesul şi
Castelul, cugetările pascaliene sau Cartea
neliniştii de Pessoa. Tot autorului care nu şia pus ordine în hârtii se datorează şi
publicarea dezordonată a romanului „În
căutarea timpului pierdut”, de către fratele
lui Proust. Şi, dacă i-am întreba pe istoricii
literari, cu siguranţă exemplele s-ar înmulţi.
Concluzia? Doamne şi domni scriitori, triaţivă hârtiile, rupeţi cu mâinile dumneavoastră
ceea ce credeţi că trebuie rupt, gândiţi-vă că
nici pubela Apple nu e un loc sigur, nu
dispare nici de acolo tot ce arunci. Doriţi
publicitate cu orice preţ? Lăsaţi-vă
manuscrisele vraişte. În caz contrar, fiţi
discreţi, nu vă arătaţi exagerat de mult în
public, nu faceţi nimic extravagant, doar nu
sunteţi vip de tabloid...

*
DORIŢI SĂ VĂ PĂSTRAŢI VIGOAREA ȘI TINEREŢEA până la
incredibila vârstă de 256 de ani? Urmaţi
exemplul Maestrului Li Ching-Yuen, care
a trăit din 1677 până în 1933 (o fi participat
la Marşul cel Lung?). A avut 23 de soţii, nu
harem, nu, ci câte una destinată fiecărei noi
etape. Acestea l-au fericit cu 180 de
descendenţi. Maestrul Li a practicat
sistemul Dao Yin, a avut încredere deplină
în medicina naturistă şi a cultivat meditaţia
pentru sănătate. A trăit mereu în armonie
cu natura, integrându-şi sinele în curgerea
naturală a lumii, de unde a decurs
eliberarea sa imediată din caznele
suferinţei de orice fel, dar şi a
supărătoarelor constrângeri închipuite de
oameni. Astfel îşi îndeplinea o primă
îndatorire a unei longevităţi înfloritoare:
păstrarea minţii, inimii şi spiritului într-o
desăvârşită linişte. Dacă înlătura şi emoţiile
stocate îşi păstra un armonios echilibru în
tot şi în toate. Era convins că bolile de fapt
au un serios suport psihologic în mintea
oamenilor, deci dacă îţi asiguri sănătatea
mentală şi inima şi tot restul vor fi perfect
sănătoase. A doua îndatorire mi se pare
deosebit de simpatică şi atrăgătoare:
meditaţi zilnic, fără să chiuliţi. Nemişcaţi
ca o ţestoasă, lăsaţi-vă gândurile să curgă
fluviu. Goliţi-vă mintea! Şi relaxaţi-vă
permanent, încercaţi graţia balerinelor şi
cei două sute şi ceva de ani vă aşteaptă!
Când vreo părelnică durere vă încearcă
aveţi undă verde la ceaiuri din tot felul de
plante. Astfel veţi muri şi cu dantura
integral salvată.

*
UN COPIL COSTĂ 5.000 de roni în
România. Asta în judeţul Bistriţa Năsăud.

T

N

Dacă ajungi la Bacău, preţul se schimbă,
ajungând chiar la 80.000 de euro. De copil
născut sau nenăscut încă. Reporterii de la
Antena 3 au aflat extrem de uşor costurile şi
desfăşurarea procesului de vânzarecumpărare, indivizii implicaţi nesfiindu-se o
clipă să dea relaţii clare, deşi întreaga acţiune
se află în afara legilor în vigoare. Ne-am
putea întreba ce ascunde o astfel de
informaţie bombă la început de campanie
electorală, dar adevărul ei în sine ne
cutremură, ne îngrozeşte: există în România
lui 2012 bipezi de tip umanoid care produc
pe scară rulantă copii pentru a-i vinde!

*
NU AM AVUT VOIE să-l învăţ pe
Dumnezeu la şcoală, pentru unii reprezentanţi ai bisericii ortodoxe am tot
respectul, dar multora dintre ei le-aş prescrie
nenumărate mătănii întru spălarea păcatelor.
Aşa că îmi permit să preiau din „Dilema
veche” (1-7 noiembrie, 2012) textul de mai
jos: „Sunt 56.000 de preoţi şi 48.000 de
medici în România. Câteva asemănări şi
deosebiri: preoţii n-au salvat niciodată pe
nimeni, însă toată lumea se roagă la ei şi le
acordă încredere. Medicii, în schimb,
salvează în fiecare zi mii de oameni, însă
toată lumea îi înjură. În fiecare an, medicii
buni pleacă în străinătate, de tot. Popii nu
pleacă decât maxim într-o nouă biserică,
construită peste drum. În ultimele două
decenii nu s-a făcut nici un spital mare. În
schimb s-au închis multe mai mici. Numărul
de biserici aproape s-a dublat. Nu avem nici
un mare centru de cercetare finanţat la nivel
european. În schimb finanţăm o catedrală a
neamului, la nivelul european din Evul
Mediu. Marii noştri intelectuali sunt bigoţi.
Unii practică chiar delirul mistic în cărţile
lor. Nici unul nu apără ştiinţa. În concluzie:
rugaţi-vă să nu vă îmbolnăviţi. Sau, dacă
totuşi o faceţi, rugaţi-vă să muriţi repede.
Pentru deces cu zece popi, România e
perfect pregătită. Şi acum, ne pregătim, să-i
scutim de taxe. Fireşte, pe preoţi, nu pe
medici. Aşa să ne ajute Crucea Roşie!”

*
APOSTROF-ul clujean (nr. 9, 2012),
păstrându-şi mai departe un preţ accesibil,
îşi informează cititorii fideli care mai este
mersul literaturii şi culturii române. După o
primă răsfoire, atenţia ţi se îndreaptă spre
rubrica „Eveniment”, unde Eugenia Sarvari
ne detaliază ce înseamnă Academia
Itinerantă „Andrei Şerban”, iniţiată de
Corina Şuteu, directoarea ICR New York,
şi sprijinită de Centrul de Cercetări Teatrale
„Octavian Sava” din Bucureşti (...). Din
2007, „proiectul s-a materializat, precum
antica „academie”, mai întâi într-un cătun
căţărat pe înălţimile împădurite ale
Apusenilor, la Plopi. A continuat la Horezu
şi Ipoteşti, pentru ca în această vară să se
desfăşoare lângă Bucureşti, la Palatele
Brâncoveneşti de la Mogoşoaia”.
Participanţii, proaspeţi absolvenţi de
şcoli de teatru, dar şi actori consacraţi,
abordează o problematică amprentată de
specificul locului de desfăşurare: muntele,
sălbatic fiind, teoretic cel puţin, le-a sugerat
cazul Tanacu, la Ipoteşti nu putea fi vorba
decât de Eminescu, frumuseţea magică a
palatului de la Mogoşoaia, creată în ani
buni, cu pricepere şi har, de Martha
Bibescu, i-a condus spre Shakespeare.
Spectacolele de un deosebit şi nou succes,
incluse în formula „atelier”, au fost urmate
de aprinse discuţii. Proiectul în sine, are o
importanţă covârşitoare în peisajul teatral
românesc, însemnând, de fapt, „o gură

de aer proaspăt, un mod de ajustare a fiinţei,
o punere nouă în pagină a importanţei
procesului de facere a spectacolului.
Academia nu are ca unic scop deschiderea
profesională în teatru, ci şi conştientizarea
nevoii de regăsire a echilibrului prin
desprinderea de zbuciumul vieţii de zi cu zi
şi retragerea într-un spaţiu al liniştii reale (...)
Academia Itinerantă (...) conţine ideea
transformării, mişcării permanentei metamorfoze. A nu rămâne încremenit în formă,
în spaţiu, în timp”. Probând astfel că
„schimbarea e posibilă” şi obligatorie.
Oare, într-adevăr, dacă fiecare dintre noi
ar fi „atent la tot, la toţi, îndatoritor, cu
sufletul deschis şi spiritul treaz, să vezi,
să auzi totul”, ne-am salva din haosul în
care vieţuim?

*
CINE SE PREUMBLĂ în cimitirul
ieşean „Eternitatea” pe aleile parcelei nr.7
remarcă numeroasele şi evidentele reacţii de
nedumerire ale trecătorilor ajunşi în dreptul
unei amărâte cruci de scândură scorojită,
vopsită cândva în albastru. Să fie însemnul
creştinesc provizoriu rămas de la
înmormântarea din 2008? Aproape putrezită,
crucea stă să cadă. Nu-ţi vine să crezi când
citeşti ce scrie pe ea: SABIN BĂLAŞA.
Cele cinci foste soţii, dimpreună cu fiii, s-au
certat ani în şir prin tribunale, disputându-şi
purcoiul de bani lăsat de răposatul lor soţ şi
tată. Nici unul dintre moştenitori n-a găsit de
cuviinţă să îngrijească în vreun fel
mormântul ce mai are puţin până să ajungă
una cu aleea în coasta căreia a fost săpat.
Primăria, care a făcut două admirabile
gesturi de preţuire, amenajând pe spezele
municipalităţii locurile odihnei veşnice a
poeţilor Ioanid Romanescu şi Cezar
Ivănescu, nu se poate implica, trebuind
respectate anumite drepturi ale familiei
asupra deciziilor luate în astfel de cazuri. Iar
familia – nici un semn! Altfel spus, urmaşii
s-ar cuveni să invoce imposibilitatea
implicării materiale (!), solicitând intervenţia
Primăriei. Care ar putea fi justificată şi de
faptul că olteanul Bălaşa, locuitor al
Bucureştilor, a cerut să fie înmormântat la
Iaşi, urbea devenită oraşul lui de suflet. Pe de
altă parte, şi Universitatea „Al.I. Cuza” ar
putea fi îndreptăţită (că să nu spunem
îndatorată) să arate un strop de grijă pentru
amintirea celui care i-a pictat faimoasele
fresce din Aulă şi din Sala Paşilor
Pierduţi. Dacă familia rămâne în
continuare insensibilă şi autorităţile fără
reacţie, probabil că va trebui iniţiată
subscripţia naţională „Daţi un leu pentru
o cruce la căpătâiul lui Sabin Bălaşa!”

N. IRIMESCU

SPORT

URLETUL
Sunt mişcat, zguduit, încremenit în uimire şi admiraţie:
avem, în sfârşit, locul I în lume la fotbal! Nu la joc, ci la
urlat. Ilie Dobre a stabilit un nou record mondial, izbutind
„cea mai lungă descriere a unui gol” validată de World
Record Academy şi salutată entuziast de presa noastră
sportivă: 31 de secunde fără respiraţie. Trebuie să fim
mândri: după cum ne spune însuşi recordmanul,
„portughezii şi spaniolii mai comentează (sic!) mult
golurile, dar sunt departe de aşa performanţe.” Opinia
mea, de cârcotaş: totul e-o prostie cât casa şi n-are nimic
comun cu gazetăria radiofonică. World Record Academy
înregistrează tot soiul de performanţe măreţe; recordul lui
Dobre este încadrat de cea mai mare ceaşcă de cafea
(13.000 de litri la Londra), purtarea pe nas a 11 laviţe în
balans (70 kg., Li Hongxiao, China), spargerea a 65 de
nuci de cocos într-un minut (Kebab Swain), cel mai lung
platou cu brânză diversă (1122 kg., Anglia), vopsirea
părului în verde, alb şi orange la 62 de persoane într-o
singură zi (frizerul Bennett, Irlanda), precum şi multe alte
răsunătoare performanţe mondiale. Cum se ştie, Dobre a
fost înalt apreciat şi de preşedintele nostru, Băsescu, fiind
decorat cu Ordinul „Pentru Merit”, care recompensează
servicii importante: „apărarea intereselor supreme ale ţării,
dezvoltarea economiei naţionale, rezultate în domeniul
ştiinţei, artei şi culturii”... Potrivit crainicului, „aici este
adevărata meserie” (în nesfârşitul urlet supramodulat). Ne
luăm îngăduinţa să apreciem total pe dos inedita
performanţă, încadrabilă mai degrabă într-o lumpen–
prestaţie gazetărească, câtă vreme maxima emisie
vocală nu marchează şi o maximă performanţă în teren.
Altfel spus, golul marcat englezilor din foarfecă de
Ibrahimovici ar merita, poate, o astfel de celebrare unică
şi exaltată (comentatorii de la faţa locului, netalentaţi şi
neperformanţi, au făcut-o entuziast, dar fără să-şi dea
poalele peste cap). Când ţipi din toţi bojocii dacă
marchează Chiajna al şaptelea gol, nu mai există nici o
justificare faptică, de conţinut, ci-i o buriceală primitivă de
copil retardat. În motivarea recordului se vorbeşte despre
„cea mai lungă descriere a unui gol”. Despre ce vorbim?
Care „descriere”? Care „comentare”? Descrierea
presupune „expunere, înfăţişare, redare, zugrăvire,
descripţie”, înseamnă „a prezenta ceva în cuvinte”.
Intempestivul crainic, având şi o bază de articulaţie
avariată, care nu-i permite să ducă inteligibil frazele până
la capăt (mai ţineţi minte bancul cu bâlbâitul refuzat la
concursul de crainici fiindcă nu era membru de partid?)
înlocuieşte relatarea faptică a momentului de vârf cu un
urlet şi atât. Împrejurarea că, astfel, câştigă un concurs
desigur, emoţionează. Plină lumea de concursuri! În
Franţa există o competiţie pentru imitat strigătul lui Tarzan
(sunt sigur că Dobre n-ar avea concurent!). În Anglia, un
concurs asemănător: de lătrat. L-a câştigat Daz, un
ciobănesc care a atins performanţa de 108 decibeli. La
Trie-sur-Baise (Franţa) se desfăşoară de ani buni o
competiţie de imitat grohăitul purceilor. De, oameni care
nu prea au ce face şi se distrează cum pot. Numai că
transmisia sportivă nu-i simplu amuzament de moft, iar
dramatismul ori, dimpotrivă, lipsa de interes a cutărei faze
nu se pot trata otova, cu acelaşi ţipăt ridicol, de junglă în
platou. „Aici este vorba de pasiune pentru sport şi, mai
ales, pentru transmisiunile directe – afirmă senin Dobre –
pentru că aici este adevărata meserie”. I-auzi! Ei bine,
exact acolo nu-i. Meseria comentatorului este să
înfăţişeze obiectiv, în cuvinte, ceea ce radio ascultătorul
nu vede, să-l facă părtaş la tensiunea jocului (ori,
dimpotrivă, la lipsa de nerv a disputei), să aprecieze, să
descrie, să emită judecăţi de ordin tehnico-tactic, nu să
pândească tot meciul golul fatidic care-i permite satisfacţia
de a urla la nesfârşit pentru marcarea unor ridicole
recorduri. Bieţii comentatori sud-americani – afirmă
acelaşi mare performer – nu izbutesc, neajutoraţii, decât
„să anunţe un gol timp de 13-14 secunde”. Ca să vezi!
Amărâţii şi retardaţii sunt tocmai cei de la care a deprins
Dobre ţipătul lui Tarzan, dar, după cum se vede, i-a
depăşit viguros şi irevocabil. Nu contează că peste ocean
este alt public, cu alte deprinderi, alt nivel cultural,
meciurile au altă temperatură a interesului etc. etc. Şi uite,
sud-americanii nu performează nici pe jumătate cât
recordul lui Dobre.
Sunt mândru că sunt român!

Caricaturile datorate lui Const. Ciosu, din acest
număr sunt reproduse din revista Cronica (1966-1976).
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Sărbătorile de iarnă scot la iveală tot ce este mai frumos în oameni şi locuri. Decoraţiuni spectaculoase şi programe artistice emoţionante vor face ca ansamblul
din centrul oraşului să devină polul atmosferei de Crăciun. Zeci de brazi împodobiţi mirific, zeci de mii de globuri strălucitoare şi sute de mii de luminiţe vor contura
imaginea de basm şi vor încânta privirile celor aflaţi în căutarea darurilor perfecte.
Palas aduce mai aproape de ieşeni feeria târgurilor de cadouri organizate în marile capitale europene. Arome încântătoare, dulciuri apetisante şi jucării adorate vor
face obiectul celor două târguri tematice. În perioada 1-5 decembrie, în piaţeta centrală din Palas Mall, se organizează un târg de jucării, care va stârni imaginaţia
năzdrăvanilor puşi pe şotii, iar în perioada 17 -23 decembrie clienţii se vor putea delecta şi cu delicii de sezon. În miros de scorţişoară şi cozonaci abia scoşi din cuptor,
cumpărăturile în Palas Mall se vor dovedi a fi o reală plăcere.
Moş Crăciun vine întotdeuna acolo unde se aud colinde. Tocmai de aceea, Palas a chemat cele mai îndrăgite grupuri de colindători, ale căror cântece de sezon
vor răsuna întreaga lună decembrie. De altfel, periplul prin magazine va fi acompaniat de binecunoscutele melodii de iarnă din repertoriul naţional şi internaţional. În plus,
un îndrăgit concurs de datini şi obiceiuri va aduce zâmbete celor cu suflet de copil. Având aproape un loc unde poveştile par să fi prins viaţă, sărbătorile din acest an vor fi
mai frumoase şi mai fericite.

Crăciun cu magie, în inima oraşului
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simboluri specifice patinajului artistic şi anotimpului de iarnă, însoţite de textul «Palas Snow and Go
Shopping». Mesajul transmite ideea de petrecere a timpului liber, într-un cadru care combină distracţia de
sezon în aer liber cu o vizită în magazinele din Palas Mall”, a declarat Valeria Arcadia Dragomirna Dornescu.
Alături de ocupanţii primului loc, a mai fost premiată, pe poziţia a doua, echipa formată din Silviu Apostol,
Radu Covrig şi George Drăgulin, cu 400 de euro. Locul trei, în valoare de 300 de euro, i-a revenit lui Vlad Ștefan
Mititelu, iar Adrian Ciobanu a fost recompensat cu menţiunea în valoare de 200 de euro.

Arta urbană, premiată la Palas

Ansamblul Palas continuă să îi surpindă pe ieşeni cu noi evenimente plăcute şi adaptate cerinţelor lor. Pentru a crea un tărâm magic, desprins din paginile cărţilor de poveşti spuse la gura sobei,
surprizele din ultima lună a anului au fost gândite până la cele mai mici detalii. Unul dintre punctele de atracţie pe care Palas l-a pregătit pentru clienţii săi este patinoarul. Un obiectiv care să completeze
decorul perfect al unui tablou de iarnă. Patinoarul în aer liber, singurul de acest fel din Iaşi, va fi inaugurat pe 1 decembrie 2012, printr-un spectacol memorabil. Cu o suprafaţă de 1.200 metri pătraţi, atractivul
loc de petrecere a timpului liber, din parcul Palas, poate găzdui simultan peste 150 de amatori ai mişcărilor pe gheaţă. Pasionaţii sporturilor de iarnă vor găsi aici locul ideal pentru a petrece clipe minunate
alături de prieteni, într-un decor de basm.

Decembrie este cea mai frumoasă lună din an, fiind definită de nenumărate momente unice. Este luna când copiii sunt nerăbdători să deschidă cadouri, când inimile se deschid, când oamenii
zâmbesc mai des şi când căldura sufletească topeşte gerul. La Palas, luna decembrie este sărbătorită cu evenimente magice, cu spectacole călduroase şi distracţie pe gheaţă.

O LUNĂ DE BASM PETRECUTĂ LA PALAS

