o revistă nouă

Anul II (XLVII), nr. 12(23), decembrie 2012

24 pagini, 3 lei

COLINDĂ
Doarme colo în poiată
pruncuşor fără de tată.
Şi măicuţa mama lui
se tot plânge boului
c-a născut în Vifleim,
n-are scutece de in,
n-are apă, n-are faşă,
nici opaiţ, nici nănaşă.
Iosif cercul de pe cap
în cuier şi l-a lăsat
şi-a plecat unde-a plecat
ca să-l latre cânii-n sat.
Noaptea-i neagră, ceasu-i lung,
stă măicuţa lângă prunc.
Să le ţie de urât
înger-nalt s-a coborât.
Şi în noapte înadins
degetul şi l-a aprins.
Arde îngerul lui Dumnezeu
ca o lumânare de său.
Lucian BLAGA

pag. 12‐13

Eugen MIRCEA: „Poala pădurii”
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în corpul revistei, Suplimentul „Ars longa”

Lerui Ler și flori de Cer! Noi înșine avem de colindat cu lacrima în despărţiri proaspete, în răni
din care Betleemul urmașilor ne răscumpără durerea. Lerui Ler! Vom trece dimpreună cu Domniile
Voastre dincolo de culmea acestui 2012, spre al treilea an de existenţă, de mirare pentru unii, a
Cronicii care, Veche fiind, se bucură lăstărind noi și noi colaboratori, tinereţea lor sorcovind
miraculos voluntariatul cărturăresc al „iniţiatorilor”.
Știindu-vă aproape, având sprijinitori ce-și asumă anonimatul generozităţii, revista „nu se va
clătina”, cum spune psalmistul, nici în apropiatul 2013. La mulţi ani!
Cronica veche

CRONICA VECHE

2012
cum a fost?

2013
cum va fi?
„... tot ai mei sunt
şi contestatarii...”

U

n an cu de toate, ca de obicei. Chiar în ianuarie,
dna Viperina Taifun a postat pe blogul personal (un blog
înțesat cu insulte și calomnii la adresa unor intelectuali
din Bucovina) mai multe texte otrăvitoare la adresa mea,
de parcă vrea să mă desființeze. Apoi a venit un atac
injust din partea unui individ jegos și tare neștiutor de
carte, în care mi se imputau nejustificat felurite lucruri,
articol publicat din păcate și în revista „Cronica veche”.
Un text agramat, plin de injurii. Mi s-a părut un gest
inamical din partea revistei, peste care am reușit să
trecem. Acum, să le dea Dumnezeu sănătate, tot ai mei
sunt și contestatarii, ce să fac? Nu știu totuși de ce mă
atacă atât de virulent, când nici măcar în cursa pentru
Premiul Nobel nu m-am înscris încă?! Am glumit, sper să
nu sară din nou la beregata mea pentru atâta lucru.
Ce-a mai fost? În luna mai 2012, din motive diferite,
mi-am dat demisia din funcția de președinte al Societății
Scriitorilor Bucovineni, precum și din cea de redactor-șef
al revistei „Bucovina literară”. Motivele au fost expuse pe
larg în editorialele din ultimele două numere duble (1-2 și
3-4/2012) pe care le-am scos eu. În schimb, am călătorit
mult în China (de-a lungul și de-a latul, din Beijing la Xi’an
și Chengdu, din Canton la Shanghai și Shenzhen), Hong
Kong și Macao (în provinciile astea se intră cu viză pe
pașaport, ca în orice stat străin), în Franța, Turcia etc.
Revenind la literatură, prin reviste au apărut câteva
cronici referitoare la cărțile mele, unele semnate de
prestigioși critici, cât și fragmente dintr-un roman în lucru
(v. „Ramuri”, „Argeș”, „Ateneu”, „Astra”, „Conta”,
„Hyperion”, „Cronica veche” ș.a., iar acum aștept să
apară „Viața Românească”, nr. 11-12). Și, deși am lipsit
destul din țară, am reușit să-mi continui rubrica din revista
de cultură „Timpul”. La sfârșitul anului, Societatea
culturală „Ștefan cel Mare” – Bucovina mi-a acordat
distincția Crucea de Aur a Sfântului Ștefan cel Mare. Aș
mai adăuga că în ultima parte a anului mi-am găsit
liniștea în… centrul Bucureștiului! Sigur, ca de fiecare
dată, au rămas și destule restanțe, dar asta e.
Proiecte, așteptări? Fiecare om are unele speranțe
legate de timpurile ce vor veni, însă e preferabil să le țină
pentru el. După cum spune Biblia, se va-ngriji Dumnezeu
de oaia jertfei Sale! Doamne ajută și… La mulți ani!

Constantin ARCU

„sfârşitul lumii
va fi trecut cu
siguranţă…”
„Nu spera şi nu ai teamă/ Ce e val ca valul trece...” Din
păcate şi noi trecem odată cu valul şi nu ne este dat visul
mareelor. Iar speranţele..., singurele care ne-au mai rămas
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pe fundul sacului, fără vlagă după îndelungi aşteptări,
ne-au fost de atâtea ori înşelate încât musai să ne
întoarcem la bădia Mihai: „De te-ndeamnă, de te cheamă/
Tu rămâi la toate rece.” Aşa încât rămân circumspect chiar
şi atunci când se luminează un pic cerul, şi-mi zic: Dă,
Doamne, să nu se lumineze a ploaie!
Şi totuşi sunt bucuros că în anul ce trecu cuvintele,
dragele, şi tăcerile, iubitele, nu m-au lăsat singur şi că
îngerul poeziei nu l-a uitat pe bietul Iacob. Bucuros să am
semne, de la Măria Sa Cetitorul dar şi de la alte mărimi ale
scrisului, că ascunsa trudă a zilelor nu mi-a fost zadarnică.
Recunoscător Celui de Sus că m-a ţinut în sănătate, pe cât
e ea posibilă la această „maturitate” târzie. Fericit să fi
putut alcătui acele Cărţi ale vieţuirii, cu care mă pregătesc
să întâmpin al cinsprezecelea lustru de viaţă.
Cât despre restanţe, ele rămân întotdeauna, ca
semn că mai ai încă lucruri de făcut şi cu speranţa că
timpul o va îngădui.
În anul ce vine voi împlini şaptezeci de ani,
întrebându-mă cu uimire cum pot trece atât de repede
clipele ce ni s-au dat, ca să-l parafrazez pe Domnul
Eminescu. Dacă e să aştept ceva, e apariţia acelor Cărţi
ale vieţuirii care dau samă despre cele ce au făcut poetul
cu clipele sale. Proiectele să le lăsăm să se împlinească
şi apoi să vorbim despre ele! Să sperăm în graţia
cuvântului tăcut şi al tăcerii vorbite. Să ne dorim o lume
mai puţin nebună, o ţară mai aşezată în sine, o umanitate
mai puţin schizofrenică şi mai aproape de sufletul decât
de burta ei. Căci la aperiţia acestor rânduri sfârşitul lumii
va fi trecut cu siguranţă. Aşa încât, anul ce vine după
sufletul şi inima fiecăruia! La mulţi ani!

Horia BĂDESCU

„Copleșit, dar
nu învins”
Chiar dacă, în ansamblul său, anul care trece şi-a
păstrat echilibrul, cu bunele şi relele inevitabile, pentru
mine el a însemnat, în primul rând şi mai presus de toate,
cea mai mare realizare din (scurta mea) carieră poetică. La
sfârşit de octombrie mi s-a decernat Premiul European de
Poezie NUX la prima ediţie a Târgului internaţional de
Carte de la Milano.
O recunoaştere – cu atât mai importantă şi adevărată
cu cât vine din exterior, trecând peste toate ierarhiile
stabilite în ţară pe criterii cunoscute de mulţi dintre noi –
care reuşeşte să pună în umbră toate celelalte dureri, dar
şi mici izbânzi, de-a valma, cu care am fost copleşit.
Copleşit, dar nu învins.
Care vă sînt proiectele, speranţele şi aşteptările pentru
Noul An 2013? Deşi proiectele iniţiale erau altele, în urma
premiului de la Milano, va trebui să mai rămân un pic în
apropierea sonetului. Simt că am obligaţia, în primul rând
faţă de mine şi având în vedere că nu se mai găseşte pe
piaţă niciunul dintre cele şapte volume de sonete pe care
le-am scos în ultimii şapte ani, să pun la punct, în anul în
care vom intra (sper), o antologie a sonetelor mele.
Apoi, manifestându-mă şi ca actor, vreau să pun la
punct câteva recitaluri de muzică şi poezie, cu interpreţi
importanţi, cu care să colind prin ţară. Ţin mult la
apropierea de cititori. Pentru mine este esenţială.

Adrian MUNTEANU

La final de an, Cronica veche şi-a pus ei însăşi,
precum şi unor colaboratori – a căror prezenţă,
peste an, i-a conferit / îi conferă consistenţă şi
prestanţă – două întrebări simple, pe care oricine
şi le pune într-un astfel de moment „de răscruce”.
A rezultat o suită de confesiuni, rapide, aproape
spontane, scurtissime – că nu-i (acum) timp de
taifasuri. Aşadar:
Ce-a însemnat anul 2012 pentru Dvs? S-au
împlinit speranţele şi aşteptările pe care vi le-aţi
pus (din punct de vedere literar, social, politic,
familial etc)? Au rămas restanţe?
Care vă sunt proiectele, speranţele şi aşteptările
pentru Noul An 2013?
Pe măsură ce vom primi şi alte răspunsuri –
lista invitaţilor fiind mai lungă – acestea vor fi
inserate în primul număr din Noul An.
Mulţumiri şi la mulţi ani tuturor!
Cronica veche

„…2012, an de
apocalipsă”
Ce să însemne – 2012, an de apocalipsă.
Apocalipsă lăsată strategic la sfârșitul anului (21
decembrie), să poți să te pregătești tot anul… Dacă nar fi fost anunțat sfârșitul lumii, n-aș fi publicat noua
mea carte de versuri, intitulată „Substanțe interzise”
(carte cerută de directorul Editurii Tracus Arte, Ioan
Cristescu, și redactată de excelentul Al. Mușina, în
colecția lui, „Neo”; am fost la un pas să retrag
manuscrisul cărții, predat la 1 septembrie 2012,
văzând că întârzie; a apărut după două luni și jumătate
de… purificare colegială; mă mir că nu l-am retras,
neavând nici un chef să-i concurez pe cei doi preferațișefi ai premiilor Uniunii Scriitorilor, N. Prelipceanu și
Aurel Pantea, prezenți cu o nouă carte a lor de la
începutul anului). Am publicat noua mea carte să
întâmpin „ca un poet” finalul apoteotic… Altfel, dacă mi
s-au împlinit speranțele… Care speranțe? Eu nu mai
am speranțe, la vârsta mea (și fără funcție!) mă aștept
la ce e mai rău, și medical, și literar (familial, mă abțin,
trăiesc de azi pe mâine; fiul meu, la 37 de ani,
locuiește cu mine în apartament și nu are loc de
muncă de mai mulți ani; doar Doina Popa ce se mai
bucură de viață, visătoare, i-a apărut un nou roman).
Așteptări? Niciunele. Mi-ar fi plăcut să ies în
străinătate, să văd mai mult din lumea cea mare
înainte să dau colțul (dar abia dacă am ieșit în 2012 la
munte, întors de la câte o manifestare literară, la care
mi s-a decontat drumul). Restanțe? Să fim sobri,
restanțele ar trebui să vină din viitor – și la mine nu vin.
Pe alt plan, anul politic 2012 m-a pus la pământ
(am închis blogul pe 21 august, în semn de protest că
Traian Băsescu s-a întors la Palatul Cotroceni,
împotriva voinței celor 7,4 milioane de români care au
votat pentru demiterea lui la referendum; era un blog în
care am scris texte originale, în fiecare zi, doi ani și
jumătate; totodată, am încetat să mai scriu articole
politice la Cotidianul.ro).
Proiecte în 2013. Oricum sunt superstițios, chiar
dacă aș avea nu vi le-aș da de gol, dar nu am nici un
proiect. Eu nu fac niciodată planuri, fiindcă nu se
înfăptuiesc. Eu nu știu ce fac mâine și dumneavoastră
mă întrebați ce fac în… 2013 – doar cei ce au funcții
publice (inclusiv în cadrul USR; sau în special ei,
valoarea măsurându-se cu înălțimea funcției) au de ce
să-și facă tot felul de proiecte. A trecut viața mea, cei
din urmă au de ce să-și umple traista cu iluzii
(îndeosebi literare), e rândul lor, convinși că toată
gloria îi așteaptă la capătul tunelului. Eu sunt învățat
minte să nu mă mai păcălesc singur cu promisiuni…
Dinspre România politică, nu mai am nici o pretenție,
sper să nu-și fi furat românii singuri căciula la urne la
alegerile parlamentare din 9 decembrie, și să aibă mai
mult noroc. Dinspre USR, îi urez să iasă din cursa pe
care și-a întins-o singură, dintre scriitori contând numai
cei din conducerea operativă a USR, de la centru și de
la filiale sau de la reviste, și să spargă găștile.

Liviu Ioan STOICIU

cronica veche

CRONICA VECHE
„viitorul şi
trecutul sunt a
filei două feţe”
În ce priveşte politicul, mă simt de multă vreme ca în
pădurea lui Dante: am părăsit orice speranţă. Când vreau
să colorez imaginea, trec în grădina lui Bosch.
Profesional? Nu-mi dau prea bine seama la ce se referă
întrebarea. Să zicem că profesiunea mea este cea de
scriitor. Şi că e în regulă, am scos spre sfârşitul anului
2012 un roman, la Iaşi, „Arca”. Social, tot ca anul acesta şi
„ca de când sunt”. În ce priveşte restanţele, ştiu că ele sunt
pe viaţă, aşa că nici nu-mi mai bat capul cu ele. Las totul
curgerii fireşti a înfăptuirilor mărunte ale omului în lume.
Aşa încât şi pentru 2013 nu mă aştept la mare lucru. La
nişte cronici bune la carte, poate la un premiu literar. De la
o vârstă începi să ştii că „viitorul şi trecutul sunt a filei două
feţe”. Ceea ce nu înseamnă că sunt o fire pesimistă.
Dimpotrivă. Îmi plac viaţa, scrisul, femeile, muzica,
aparatura audio. Cumva, dacă ai fost dăruit cu un talent, fie
şi cel literar, eşti norocos pe lume. Nu te împotmoleşti
niciodată. Ceea ce le doresc tuturor oamenilor, alături de
sănătate şi atâta noroc cât să fie fericiţi (pentru că există şi
noroc care strică viaţa omului).

Dan PERȘA

„parcă mai îmi
trebuia puțină
fericire”
Anul 2012 a fost un an (puțin peste) mediu: am publicat
două cărți, am scos o premieră teatrală, am continuat
publicistica, am filmat peste 140 de episoade dintr-un serial
tv gastronomic, am scos trei doctori în teatru, am participat
la două colocvii internaționale, m-am plimbat la Paris,
Londra, Budapesta și Albena, am scris & citit Laudatio la
decernarea Honoris Causa lui Andrei Șerban... Politic –
n-am avut deziluzii, fiindcă nu mi-am făcut iluzii. Speram că
murind generații vechi, îndoctrinate de comuniști, vin unele
noi care vor reabilita politica națională. Dar cei noi sunt mai
vechi decât ăi vechi! Parcă mai îmi trebuia puțină fericire.
N-a fost, nu-i nimic, trăiesc din amintiri...
Pentru anul 2013 am un singur proiect vital:
supraviețuirea. Restul – alte spectacole, cărți, alți noi
doctori în teatru... vin de la sine. Despre fericire... mi-e și
frică să mai vorbesc! La mulți ani!

Bogdan ULMU

„nu mai pot
fi oprit!”
În 2012 am publicat 4 (patru!) cărți cu incredibilul total
de 2.100 pagini! („Printre alte cărți”, vol. II, „Căminarul”,
„Zece ani de foc”, „Teatru și iar teatru”). După cum vedeți
nu mai pot fi oprit. Păzea, 2013!
Mircea Radu IACOBAN

„aș putea vorbi
despre mâhnire”
Dintotdeauna, cumpăna dintre ani se înclină când într-o
parte (trecut), când în alta (viitor), șoptindu-ne aceeași
poveste: timpul trece. Ca orice poveste, și aceasta e
primită diferit: unii o ignoră, cu o îndârjire greu de înțeles,
alții fac tot ce le stă în putință ca să-i potențeze
dramatismul, tragicul încorporat. Pentru aceștia din urmă,
binomul proiecte vs. realizări funcționează ca un fel de
oglindă deformantă, care-i arată mult mai bicisnici, mai
neputincioși decât sunt în realitate, sau decât ar fi dispuși
să recunoască acest lucru.

cronica veche

În ce mă privește, cred că m-am născut cu un acut
sentiment al trecerii timpului, fără ca acest lucru să-mi
provoace cine știe ce convulsii existențiale. Țin minte că, în
copilărie, aș fi vrut ca timpul să treacă mai repede, ca să
cresc și eu mai repede și să pot intra în rând cu lumea. A
urmat apoi o perioadă, scurtă ce-i drept, în care îmi
doream exact contrariul. Din fericire, am înțeles la timp că
fiecare clipă prezentă este un fel de sinteză a clipelor
trecute și a celor viitoare. Că proiecțiile mele se vor
reconfigura mereu, în funcție de mesajele pe care mi le
vor transmite experiențele anterioare.
Cam așa am înțeles eu să intru „în rând cu lumea”:
instalându-mă într-un prezent perpetuu. Un fel de loc
geometric, în care să se întâlnească toate punctele mele
vitale, atât cele moștenite, cât și cele care sunt sau vor fi
dobândite prin lucrarea vieții. Cu toate ale ei. Gata!
Simt deja compătimirea unora vizavi de existența mea,
sufocată de banalitate. Pentru mine însă ea reprezintă un
spectacol continuu, o minune pe care nu mă mai satur să o
(re)descopăr zi de zi. Doar din această perspectivă pot face
un bilanț. Sau o proiecție. Anul 2012 mi-a oferit destule
lucruri plăcute sufletului. Între toate însă, familia a fost cea
mai constantă generatoare de bucurii. Faptul că acum, în
prag de An Nou, ne (re)găsim cu toții sănătoși, voinici, voioși
îl socotesc, ca de fiecare dată, un dar de la Dumnezeu. De
când eram copil, apoi adolescentă, dar și de când sunt la
casa mea nu știu să mă fi simțit vreodată, altundeva, mai
bine decât în familie.
N-aș vrea să uit apariția unor cărți de referință, care miau fost tot atâtea prilejuri de bucurie. A se observa că am
folosit cuvântul bucurii în loc de realizări. Nu cred că am
greșit prea mult. Pentru mine, a putea citi o carte precum
Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, de Andrei
Pleșu, sau T.S. Eliot, Opere poetice (1909-1962) chiar
reprezintă o realizare. Dacă am ales cuvâtul bucurie, am
făcut-o pentru că mi se pare a fi mai aproape de suflet. Încă
o bucurie (nu și cea din urmă) este faptul că am reușit să
scriu, lună de lună, pentru revista „Cronica veche”. Nefiind,
structural vorbind, suficient de maleabilă pentru a mă
conforma unor cadențe impuse din exterior, mă bucur că am
reușit să-mi depășesc niște limite. Despre restanțe nu pot
să vorbesc, pentru că nu le pot identifica. Nu mi-am făcut
niciodată un plan riguros, pe care să-l urmăresc la milimetru
și să bifez atât realizările, cât și neîmplinirile. Dacă aș face
așa ceva, aș intra, sigur, într-un proces ireversibil de
osificare. În schimb, aș putea vorbi despre mâhnire. E și
acesta un cuvânt, care mi se pare a fi mai aproape de suflet.
Pentru mine el definește acea stare în care mă simt
sufocată, strivită, anulată. O astfel de stare am trăit nu de
mult, în timp ce urmăream o emisiune TV. Se adusese în
discuție afirmația Hertei Müller, cum că pesediștii „sunt
niște staliniști care trag țara înapoi”. Cei din platou, în loc
să comenteze pe fond, au găsit de cuviință să pună un
diagnostic care ține de psihiatrie: a avut o copilărie grea!
Cosmin Gușă: „în copilărie, ea a avut o problemă cu
stalinismul. Această femeie a fost chinuită”. Mircea
Dinescu: „Herta (…) a avut de pătimit de pe urma
securității (…) ideea ei este naivă”. Și uite-așa, în
timp ce marii analiști ai neamului își ridicau poalele
(intelectuale?) în cap, lăsând să li se vadă rușinea,
simțeam, cu o acuitate insuportabilă, că timpul trece și
trece și trece... Fără vreun folos însă.

Angela TRAIAN

Aştept, pentru 2013, volumul de dialoguri (prezentări de
cărţi la TVR Iaşi) cu poetul Cezar Ivănescu (va apărea în
ianuarie, la editura Junimea, pentru a-l semnala la Zilele
Mihai Eminescu de la Botoşani). Şi, în genere, aştept,
doresc, visez, cât mai bună comunicare şi dialog (social,
profesional, planetar...).

Lucian VASILIU

anul vrajbei
noastre...
Da, 2012 a fost un an al vrajbei naţionale. Ca şi-n
final de ’89, ca şi-n vara lui ’90, toamna lui ’91 – când
cu mineriadele (un fel de „ciumă a lui Iliescu”) – românii
s-au împărţit „în două taberi large” – vorba poetului.
Partide de glorioasă tradiţie au fost înghiţite de noilevechi structuri, care au ştiut să le atragă-n tabăra lor.
Cred că Brătienii, Maniu, imperialul Coposu se răsucesc
în mormânt. Printr-o „vrăjeală” media, criza mondială,
crizele indigene (de tot soiul) şi-au găsit autorul. Mai
mult încă, acesta a devenit, ca altădată Ceauşescu, un
odios dictator. Puşcăriile gem de deţinuţi politici.
Libertatea cuvântului, libertatea de mişcare au fost
suprimate. Circa trei milioane de români au reuşit, totuşi,
să fugă peste graniţă, cerând azil politic (şi economic...).
Marile, tradiţionalele democraţii – Anglia, Franţa,
Germania, SUA – sunt de-a dreptul oripilate de faptul că
„odiosul” neo-dictator n-a putut fi înlăturat nici măcar la
un al doilea referendum naţional... Rusia – bunul nostru
fost vecin de la Răsărit – s-a îmbătat, toată, de
indignare. Doar Coreea de Nord, parţial China şi Cuba
exultă. Tot e ceva.
În consecinţa acestor, pe cât de ciudate, pe atât de
tenace deturnări, am ajuns, cu unii prieteni tradiţionali,
pe paliere diferite. Ne certăm crunt şi ne împăcăm
repede şi, parcă, ruşinaţi „de ce ne-a apucat”. Drept
pentru care am convenit, la întâlnirile sine qua non să
nu ne mai dedăm la politicale, ceea ce e aproape
imposibil. Ne dăm în petec şi-apoi îl coasem cu aţă
albă. „Oare noi sau ei suntem la limita paranoiei?”, ne
întrebam, într-o zi, cu Mariana Codruţ, la o pizza. N-am
găsit răspunsul.
Altminteri, am avut o vară şi-o toamnă (târzie)
aurorale (dacă trec peste diversele crize somatice).
M-a vizitat doamna Poezia – şi încă n-a plecat de la
mine. Ce bine-ar fi „să-mi rămână bucuria” ei şi-n
anul care vine...
Şi încă: am reuşit, împreună cu echipa de
redactori şi colaboratori, să menţinem Cronica veche
la un nivel publicistic competitiv, aş zice. Mai mult,
am primit / primim – în condiţiile date! – un nou sprijin
financiar care, adăugat celor mai vechi, ne întăreşte
speranţa că vom continua pe termen chiar mai lung
decât credeau unii „binevoitori”.
Sănătate, pentru toţi, să fie!

Nicolae TURTUREANU

„în genere, aştept,
doresc, visez…”

2012 a început fertil, cu zăpadă; se încheie tot cu
magică nea, normal meteo, fără O.Z.N.-uri, apocalipse,
bombe nucleare (doar experimentul nord coreean...). În
schimb, a fost o vară incendiară. Era să mă insolez...
Politic vorbind, suntem între ţările cele mai bogate... în
parlamentari. În familie, ca bărcuţa de hârtie pe Bahlui,
dintr-un mal spre altul, pe sub pod de piatră sau de
beton, cu gândul la proiectul poetului Mihai Ursachi de
a-l străbate cu şalupa, spre Dunăre şi dincolo... Fiica,
Luiza, s-a bucureştenizat... dilematică. Fiul, Cezar, s-a...
naţionalizat la Colegiul Naţional. Centrul Cultural
Francez din Iaşi a devenit... Institut! Strada Lăpuşneanu
arată tot improvizat, în schimb biserica Banu a fost
restaurată în chip admirabil (părintele Dumitru Merticaru
ne binecuvântează cu înţelepciune)... Turnirul Poeţilor
(pe cale de dispariţie?) de la Efes (Turcia) mi-a adus
bucuria premiului publicului şi visul împlinit de a vedea
biserica şi mormântul Maicii Domnului, precum şi
mirabilele cetăţi – monumente istorice – Troia, Milet,
Didim şi câte alte spaţii pilduitoare ale lumii vechi...

2012
cum a fost?

2013
cum va fi?
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CRONICA VECHE

ROMÂNII DIN TRANSNISTRIA
La Bruxelles...
Directorii ultimelor opt şcoli româneşti care mai funcţionează
în Transnistria au ajuns, zilele trecute, la Bruxelles. Mesajul lor
către Uniunea Europeană a fost clar: Faceţi ceva pentru susţinerea
noastră, altfel vom dispărea cu totul. Limba română, şcolile
româneşti vor fi strivite de regimul separatist de la Tiraspol.
Văzându-i pe aceşti oameni, împovăraţi de necazurile lor şi
încruntaţi după ani de luptă, cum intră acum în semeţele clădiri ale
Parlamentului European din capitala Belgiei, mă gândeam că se
repetă felul în care, de-a lungul secolelor, alţi fruntaşi ai românimii
au bătut la porţile marilor puteri, cerând drepturi pentru poporul lor.
„De doi ani ne gândim să ajungem la Bruxelles”, spune Eleonora
Cercavschi, directoarea Liceului „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din
Grigoriopol şi totodată preşedintele Asociaţiei „Lumina” a
Pedagogilor Transnistreni din Republica Moldova. Şi asta după
ce, cu un an în urmă, aceiaşi opt directori, care formează o
echipă – mereu împreună peste tot, cu jalba-n proţap – au fost şi
la Bucureşti, au discutat cu mai-marii statului român. „Ne-am
ales atunci doar cu promisiuni. Nimic nu s-a concretizat”,
conchide interlocutoarea mea. Directorii ceruseră manuale în
limba română, bani pentru construirea de noi şcoli, material
didactic şi mobilier şcolar. Vorbe-n vânt...

Război împotriva şcolilor româneşti
După ce am urcat şi am coborât cu diverse lifturi, am traversat
sumedenie de culoare printre funcţionari grăbiţi, care abia ne băgau în
seamă, iată grupul de profesori români din Transnistria, însoţiţi de
câţiva ziarişti veniţi din Bucureşti, cum suntem invitaţi într-o sală
mare, ovală, care aparţine grupului politic al Partidului Popular
European. Apar şi o serie întreagă de experţi şi comisari europeni,
unii la prezidiu, alţii în bănci. Oaspeţii de peste Nistru se simt
oarecum stingheri. Se vede asta până şi din felul în care stau pe
scaune, cu grijă să nu deranjeze ceva în jurul lor. Suntem la începutul
mesei rotunde denumite „Educaţie şi democraţie – dezvoltare şi pace
prin educaţie”, acţiune iniţiată de europarlamentarul român Monica
Macovei, care este şi preşedinte în delegaţia Comisiei parlamentare a
UE de cooperare cu Republica Moldova.
Momentul declaraţiilor de bun-venit fiind depăşit, directorii
şcolilor româneşti din Transnistria sunt invitaţi să-şi spună păsul.
Mai degrabă par să fi trecut acum la statutul de elevi, pentru că
aceşti oameni, în puterea vârstei, ies ca la şcoală, în faţa clasei, să
vorbească. Cu vocea tremurândă. Se simte totuşi o energie
interioară de nestăvilit. Prima care se înscrie la cuvânt este Eugenia
Halas, directoarea Liceului „Evrika” din Râbniţa. Şi-a pregătit nişte
foi din care să citească, dar nu mai ţine cont de ele şi pare că vrea
acum să-şi verse tot amarul strâns de-a lungul anilor. Vorbeşte
despre faptul că azi, în cele opt şcoli româneşti, mai sunt doar 1.859
de elevi, faţă de 6.000 câţi erau în anul 2004. Că părinţii evită să-şi
mai dea copiii în şcolile cu grafie latină, de teamă că, fie vor fi daţi
afară de la muncă, fie se vor trezi cu diverse presiuni. Şcoala
românească din Râbniţa a fost deschisă în anul 1989, iar în 2004
erau gata să fie date în folosinţă două noi clădiri, construite din
finanţarea Chişinăului. Numai că pe data de 29 iulie 2004 miliţienii
transnistreni intră cu forţa în şcoală, alungă profesorii şi părinţii
copiilor şi închid liceul, care de atunci a devenit o stafie din beton.
„Am apărat acel liceu zile la rând, am dormit nopţile acolo, până
când au intrat cu forţa peste noi”, povesteşte directoarea. Tot atunci,
şapte persoane din şcoală, care rezistaseră asediului, au fost arestate.
Erau părinţi şi profesori. Mai trebuie spus că elevii şi profesorii îşi
duc activitatea didactică, din 2004, într-o clădire insalubră, care
aparţine Uzinei Metalurgice din Râbniţa.

Scenariul separatiştilor a fost că acest copil ar fi ameninţat, în scris,
că va răspândi mercur în grădiniţe din Tiraspol. O expertiză ulterioară a
profesorilor de la Universitatea „Mecinikov” din Odessa a demonstrat
că scrisoarea cu pricina nu conţinea scrisul lui Alexandru. Totuşi, după
toate cele îndurate în arestul separatiştilor, mai ales presiunile psihice,
ca să recunoască vinovăţii închipuite, Alexandru, care e acum acasă,
lângă mama lui, se simte rău. Are o stare febrilă permanentă, arată
directorul Iovcev, care îl vizitează aproape în fiecare zi.

Şcoala „pe roţi”
Altă luare de cuvânt: Eleonora Cercavschi, directoarea Liceului
„Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Grigoriopol. Ea mai are puterea să
glumească, spunând că şcoala pe care o conduce este „de 11 ani pe
roţi”. Liceul a fost închis de separatişti şi, ca urmare, în fiecare zi, 170
de elevi din această localitate, plus 23 de profesori, se urcă în patru
autobuze şi merg 17 kilometri, până în satul Doroţcaia din raionul
Dubăsari, în zona administrată de Chişinău. Acolo fac copiii aceia ore.
Elevi de toate clasele – primare, gimnaziale şi liceale. Evident, trebuie
să treci prin postul de control de la graniţa separatistă. Aici românii
sunt pur şi simplu umiliţi. Au fost ani în care copiii erau controlaţi în
ghiozdane. Se pleacă la prânz din Grigoriopol, iar seara e întoarcerea
acasă. „Aşteptăm fapte de la UE şi de la România. Avem nevoie de
susţinere. Niciun neam nu poate exista fără propria sa limbă”, spune
Eleonora în faţa comisarilor europeni. Şi i se văd ochii înlăcrimaţi.

„Situaţia s-a îmbunătăţit”
După expunerea dascălilor din Transnistria a urmat scurtul discurs
al lui Egidijus Navikas, reprezentant al Serviciului European de
Acţiune Externă, care se referă la cel mai recent raport al UE, din
septembrie 2012, despre regiunea separatistă Transnistria, unde se arată
că „situaţia s-a îmbunătăţit”, în sensul că sunt „mai puţine cazuri de
intimidare”, comparativ cu anul trecut, la adresa românilor. Oficialul a
vorbit şi despre activitatea grupului de lucru pe domeniul educaţiei,
între Chişinău şi Tiraspol, care trebuie să găsească „soluţii
pragmatice”. Lucrurile nu merg însă atât de bine şi asta o spune un om
implicat în aceste negocieri. Este vorba despre Roxana Cristescu,
reprezentând „Iniţiativa pentru managementul conflictelor”, de la
Bruxelles. Limbajul interlocutoarei este prudent, diplomatic, dar pe
româneşte se poate spune aşa despre negocierile între cele două maluri
ale Nistrului: se bate pur şi simplu apa-n piuă.

Linişte în loc de soluţii
Masa rotundă de la Parlamentul European n-a durat decât două
ore, conform programării iniţiale. Toată lumea a vorbit pe grabă, să nu
se depăşească timpul alocat. La final, le-am pus oficialilor europeni o
întrebare: directorii şcolilor româneşti din Transnistria se vor întoarce
acasă, iar colegii lor, dar şi elevii, cât şi părinţii, îi vor întreba ce le-au
spus mai-marii din capitala Europei, ce va face, concret, UE pentru
românii din regiunea separatistă? A urmat un moment de tăcere
apăsătoare în sala aceea mare şi sclipitoare. Singura care a răspuns, tot
diplomatic, a fost Monica Macovei, parcă vrând să salveze situaţia:
„Nu sunt singuri profesorii români din Transnistria. Dar sunt lucruri
care se fac în timp”.

Nu mai e timp
Problema cea mai gravă a şcolilor româneşti din Transnistria e că
exact timp nu mai au. A spus asta Eleonora Cercavschi, de la
Grigoriopol. Până acum, şcolile acestea din zona separatistă au fost
finanţate de Chişinău – şi cu salariile dascălilor, şi cu dotările
materiale. Dar situaţia s-ar putea schimba radical, Chişinăul dorind să
treacă pe finanţarea şcolilor în funcţie de numărul de elevi. Dacă va fi
aşa, atunci şcolile românilor din Transnistria, cu prea puţini elevi, riscă
să piardă sprijinul financiar. Legat însă de întrebarea mea: ce vor spune
profesorii când vor ajunge acasă? – Eleonora oftează, dar nu ezită să
spună că vrea să-i încurajeze pe copii, pe părinţii lor, să le spună să aibă
încredere. „Noi, profesorii, trebuie să fim un model de curaj. Să ţinem
în continuare la valorile neamului nostru”. Câteva zeci de şcoli
româneşti erau în Transnistria, la începutul anilor ’90. Azi mai sunt opt.
Dar la anul?!...

În loc de post-scriptum

„Nu vrem să ne plângem”
Vine la rând Maria Roibu, directoarea Liceului „Alexandru cel
Bun” din Tighina, care spune că regimul separatist de la Tiraspol nu
asigură niciun fel de finanţare pentru cele opt şcoli româneşti din
Transnistria. Nici măcar cabinet medical nu există, dacă elevii ar
avea nevoie de ajutor. „Noi nu avem voie să vorbim limba română,
nici pe stradă, nici în instituţiile publice. Dacă vorbeşti româneşte
nu te simţi în siguranţă. Viaţa noastră e o continuă luptă. Nu vrem
să ne plângem. Avem nevoie de susţinerea Europei. Să vă amintiţi
că noi suntem acolo”, spune Maria Roibu. Urmează cuvintele
apăsate ale lui Ion Iovcev, directorul Liceului „Lucian Blaga” din
Tiraspol. O şcoală care a fost invadată, în 2004, de miliţienii
transnistreni. Asta s-a întâmplat pe data de 15 iulie. Clădirea a fost
pur şi simplu distrusă. De atunci, elevii din Tiraspol, care vor să
înveţe în limba română, se duc la şcoli de prin satele de pe malul
drept al Nistrului, în teritoriul controlat de autorităţile de la
Chişinău. „Separatiştii au o singură strategie, de a distruge tot ce e
românesc. Vina noastră e că elevii vor să înveţe în limba română”,
exclamă Ion Iovcev. El prezintă şi cazul unui elev de clasa a XI-a
de la acest liceu, pe numele său Alexandru Bejan, care a fost arestat
pentru terorism, anul trecut.
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Profesorii români din zona separatistă au luptat singuri, până acum,
pentru limba română şi pentru dreptul de a susţine lecţiile în graiul lui
Eminescu. Dar şi pentru integritatea şcolilor în care să înveţe copiii
românilor din Transnistria. O victorie deja s-a obţinut, la 19 octombrie
2012, după un proces care a durat opt ani, la CEDO, instanţa dând
câştig de cauză dascălilor români care au dat în judecată Federaţia
Rusă. Cea care a avut ideea acestui proces este Eleonora Cercavschi,
directoarea Liceului „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Grigoriopol. Ea şi-a
înscris prima numele pe o listă de 170 de persoane – profesori şi părinţi
ai elevilor din Transnistria – care au fost în banca acuzării. Ei au
reclamat astfel Federaţia Rusă că se află în spatele operaţiunilor de
distrugere a şcolilor româneşti din aşa-zisa republică Transnistria. N-a
fost deloc uşor pentru Eleonora, pe durata procesului. Spune că deseori
primea telefoane anonime. Iar într-o zi mai mulţi indivizi i-au intrat în
casă, l-au smuls pe fiul ei, de 25 de ani, cu forţa, în stradă, şi acolo l-au
bătut. Am vrut să ştiu dacă, după sentinţa CEDO, s-a schimbat ceva în
tratamentul de care se „bucură” românii din Transnistria. „Nimic”, zice
Eleonora Cercavschi. Şcolile deja desfiinţate sunt şi azi pustii, iar elevii
şi profesorii îşi desfăşoară în continuare activitatea în clădiri
improvizate. Tocmai de aceea, de-a lungul timpului, a scăzut dramatic
numărul copiilor din şcolile româneşti. Alternativa pentru românii din
Transnistria este să-şi dea copiii să înveţe în şcolile cu predare în limba
rusă. Acolo există cele mai bune condiţii materiale, asigurate de
regimul separatist.

Octavian ZELINSKI

CERŞETORII
Cam o dată la patru-cinci ani, statisticile neoficiale ale bunuluisimţ arată că, pe teritoriul statului român, numărul cerşetorilor creşte
îngrijorător. Se poate vorbi chiar de o adevărată invazie a spaţiului
public, de o ofensivă ineluctabilă, care acaparează, treptat, fiecare
element mundan şi de care nu poţi scăpa decât dacă îţi astupi
urechile şi îţi acoperi ochii sau, în cel mai fericit caz (probabil), eşti
indiferent…
Aceşti cerşetori sunt de un soi mai aparte. Unii dintre ei (foarte
puţini, totuşi…) sunt stilaţi, manieraţi, cu şcoli înalte şi purtări alese.
Alţii se remarcă prin vorbe meşteşugite şi promisiuni pentru un trai mai
bun (al lor, desigur!) dacă te lasă inima să-i miluieşti. Mai sunt, însă, şi
unii de-a dreptul grobieni, ţărani de neam prost, după cum se zice, în
vremea din urmă, în popor, şi care, din dorinţa de a fi miluiţi, utilizează
un întreg arsenal de argumente spre a impresiona şi a sensibiliza
potenţialii miluitori. Ba chiar, dacă se consideră oportun, pun mână de
la mână şi organizează adevărate banchete şi bairamuri ale
cerşetorilor, care să atragă masele, să le îndobitocească prin
anihilarea ultimelor tresăriri ale unei raţiuni şi aşa discutabile şi să le
facă a nu mai ezita atunci când va veni momentul decisiv – a milui sau
a nu milui (să ne ierte domnul Shakespeare!).
Un lucru foarte interesant la aceşti cerşetori este cel al culorilor pe
care le etalează. Din dorinţa de a atrage privirile, de a căpăta
milostenia mult dorită, ei se înfăţişează într-o manieră de-a dreptul
pestriţă, uneori; dacă un observator cât de cât distant şi echilibrat are
curiozitatea de a-i pune alături într-un tablou imaginar, poate obţine,
fără mare efort, un papagal cu un minunat penaj multicolor – galben,
albastru, portocaliu, verde, mov, roşu…
De astfel de personaje, din păcate, se pare că societatea noastră
nu poate scăpa… Aceştia sunt cerşetorii noştri, cei care timp de patrucinci ani nici nu au ştiut de existenţa noastră, dar care, în cele douătrei luni de campanie electorală, încearcă cu disperare să ne facă să-i
miluim. Aceştia sunt cei care ne conduc, nişte cerşetori, care ne
îmbuibă cu promisiuni şi vorbe goale şi care sar de… de câţiva metri
în sus dacă îndrăzneşte careva să le conteste realizările.
Trăiască Măria Sa, Cerşetorul! Acesta asigură viitorul naţiei
române, acesta conduce ţara, acesta, în fine, este cel care, nu-i aşa,
se presupune că oferă un etalon, destul de important, totuşi, al valorii
noastre, aici şi în lume…

Mircea-Cristian GHENGHEA

„... și scriem rugi în
ape şi-n văzduh...”
Grupul vocal bărbătesc „Flori de măr”, al Căminului Cultural Râşca,
judeţul Suceava, a fost, săptămâna trecută, oaspete al Iaşilor. Înfiinţat în
2001, Corul numără 30 de membri, de la 20 la 78 de ani, de profesii diferite,
dar uniţi întru aceeaşi pasiune – muzica – şi asta graţie, îndeosebi,
profesoarei Mihaela Grădinariu, care le este dirijoare şi principală
animatoare.
Având un repertoriu variat: cântece din zonă, colinde, prelucrări de
folclor, cântări religioase – acest grup vocal bărbătesc este unic fie şi prin
faptul că-i dirijat de o femeie. Dincolo de asta – sau chiar de asta – menirea
acestui ansamblu coral este aceea de a recupera, a valoriza şi a păstra –
cum spune dirijoarea – „ceea ce mai este frântură de trăire autentică a
satului”. Participarea la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale,
spectacolele susţinute la TVR Cultural, la Sala Radio, la ICR, în cadrul
proiectului Ultimii rapsozi, coordonat de Grigore Leşe, colindele de la Casa
Regală a României (Aubonne, Elveţia), acestea şi multe altele sunt tot
atâtea semne de recunoaştere a valorii acestei formaţiuni corale.
Periplul ieşean a început la Muzeul Unirii (coordonator, doamna Aurica
Ichim), care – cum mărturiseau oaspeţii – „a fost o gazdă formidabilă”. O
sală plină, cu muzeografi, etnografi, profesori, arhitecţi şi proiectanţi (dintre
cei care au lucrat la restaurarea Muzeului), oameni de litere, oameni de
afaceri (cu vădit interes pentru faptul cultural), un public elevat şi receptiv –
cu toţii au creat o ambianţă, într-adevăr, sărbătorească.
„Doamnă, da’ aşa un public n-am avut nici la concertul de la ICR...”, îi
mărturisea unul dintre corişti, dirijoarei. Reporteri radio şi tv, blitz-uri,
interviuri, laude. Şi multe emoţii, de o parte şi de alta...
Un moment care nu era în program, o adevărată surpriză pentru toţi a
fost produsă de profesorul/cercetătorul literar şi (uneori) colaboratorul
nostru, Mircea Ciubotaru. El a ieşit în faţă, a scos o carte de poezii, încă
mirosind a tuş, şi i-a făcut o prezentare ad-hoc. Este vorba de volumul
Biserica de cuvinte, (apărut la Editura Timpul), care marchează debutul
editorial al Mihaelei Grădinariu, „cronicăreasa” noastră. Dacă autoarea s-a
trezit cu un soi de lansare de carte, negândită, nevisată, un şoc total a fost
pentru corişti care, atunci şi astfel, au aflat că dirijoarea lor e (şi) poetă... A
fost un moment magic, când cântul s-a însoţit cu versul şi cu verbul de
întâmpinare. Ca semn al faptului că peregrinii corişti din Râşca, dimpreună
cu dirijoarea lor – şi cu poeta! – şi-au cucerit gazdele, au fost invitaţi să
revină la Muzeu de Ziua Unirii. Aviz amatorilor!
Vizitarea Muzeului, popasul la Galeriile-Anticariat Grumăzescu sau la
Complexul Palas, colindele aduse-n pragul casei unei vechi, mult
apreciată şi îndrăgită (şi de noi!) profesoare de litere au fost ca nişte
trăsuri (sănii, spre a fi în ton cu anotimpul) de unire între trecut şi prezent,
între două lumi care au, totuşi, una alteia, ce-şi povesti. Pentru eventuali
sceptici, trebuie spus că urbanitatea îşi are reprezentanţii ei de aleasă
ţinută acolo unde, vorba poetului, „s-a născut veşnicia”, iar ruralitatea ne
poate încă des/cânta cu folos… Şi e bine când un cânt vechi sau o literă
nouă răzbate prin viscol…

Cronicar
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SUB SEMNUL CUMINECĂRII:
EMIL CONDURACHI

Figura savantului arheolog şi preistorician
Emil Condurachi, de la a cărui ivire pe lume
s-a împlinit tocmai un secol, e dintre cele care
se sustrag definirii complete. Este atributul
oamenilor cu harismă aparte, meniţi să lase
urme adânci pe un plan mai vast decât
domeniul în care s-au distins, adesea în
împrejurări deloc simple.
Am fost de mai multe ori tentat să evoc
amintirea acestui mare cărturar şi pedagog,
însă faptul că am lucrat în specialităţi diferite
m-a descurajat mereu. Nu demult, la 16 august
2012, s-a împlinit un sfert de veac de la
trecerea lui dincolo, moment aproape sincron
cu centenarul naşterii, pe care Academia
Română a ţinut să-l marcheze, printr-o sesiune
omagială, ale cărei comunicări au şi fost
reunite în volum, prin grija profesoarei Zoe
Petre, fiica savantului şi specialistă de marcă
în acelaşi domeniu1. Să-mi fie îngăduită o
mică paranteză „ego-istorică”, înainte de a
trece în revistă contribuţiile strânse, ca
ofrandă, în amintitul volum. Mi-a fost dat să-i
cunosc unele lucrări încă în anii studenţiei,
căci Emil Condurachi era amintit mereu la
cursurile de arheologie şi istorie antică de
profesorul M. Petrescu-Dîmboviţa, savantul
cvasi centenar de azi, care îl evoca adesea
alături de I. Andrieşescu, V. Dumitrescu, I.
Nestor, C. Nicolaescu-Plopşor, D.M. Pippidi, I.
Tudor, Radu Vulpe, nume intrate demult în
patrimoniul istoriografiei noastre. Anul
absolvirii mele, la Universitatea din Iaşi, 1957,
a coincis cu împlinirea a trei sferturi de veac de
la naşterea lui V. Pârvan, fondatorul
arheologiei noastre moderne, moment pe care
lumea academică a ţinut să-l fixeze prin unele
manifestări specifice. Profesorul Emil
Condurachi, membru al savantului corp din
1955, a făcut să apară, atunci, împreună cu G.
Baiculescu ş.a., o preţioasă biobibliografie,
în seria pe care Academia tocmai o iniţiase2,
pe linia „valorificării moştenirii culturalştiinţifice”, cum începea a se spune atunci,
după o sincopă de câţiva ani în care asemenea
figuri erau escamotate programatic. Tot
atunci, Radu Vulpe a reeditat una din marile
cărţi pârvaniene, Dacia. Civilizaţiile străvechi din regiunile carpato-dunărene
(1958), ambele demersuri jucând un rol
însemnat sub acest unghi3.

Noua serie Dacia. Revue d’archéologie
et d’histoire ancienne, repusă în circulaţie
concomitent, apărea, din aceeaşi iniţiativă,
„in memoriam dilectissimi magistri Vasile
Pârvan dignitati et scientiae sacrum”. Peste
un deceniu, mi-a fost dat mie să adaug la
patrimoniul pârvanian unele secvenţe
ignorate sau chiar total necunoscute.
Pe această axă tematică, întâlnirea cu
savantul Emil Condurachi, exeget şi devot al
Magistrului, era normală şi ea s-a produs pe
seama monografiei subsemnatului despre V.
Pârvan (1974), care a fost distinsă cu un
premiu al Academiei, împreună cu M.
Kogălniceanu istoric, pe care profesorul
Condurachi a ţinut chiar să o recomande,
generos, publicului interesat, în revista
Contemporanul. Dispariţia lui a lăsat un gol
pe care arheologia, numismatica, istoria
veche, cultura în ansamblu au temei să-l
regrete mereu, fiind vorba nu numai de
ştiinţă la mijloc, ci şi de un anume stil
academic, de o eleganţă încă neegalată. În
acest spirit, un alt învăţat de marcă, Răzvan
Theodorescu, a căutat să-i resuscite memoria
şi să recomande, ca în prefaţa la Pater (Emil
Condurachi), acel călduros eseu biografic
semnat de albanezul Kopi Kyçyku (1995),
ca şi în alte demersuri afine, cu o limpede
voinţă de continuitate academică.
Volumul Antidoron. Centenarul acad.
Emil Condurachi (1912-2012), apărut de
curând la Editura Academiei Române, stă
la îndemâna celor interesaţi să cunoască
liniile evolutive, strădaniile ştiinţifice şi
culturale, destinul unui distins cărturar,
care a fost în egală măsură şi un eminent
pedagog, pentru cei din preajmă, însă
potenţial şi pentru oricine i-ar studia
opera. Prefaţa, cu inerenta motivare, e
semnată de profesoara Zoe Petre, fiica
savantului, iar în ultimele decenii şi
personalitate a vieţii publice. Au fost
subliniate ipostazele de „arheolog, istoric
al antichităţii, profesor şi îndrumător al
unor generaţii succesive de studenţi şi
doctoranzi, organizator şi animator al unor
strălucite echipe de cercetare şi al unor
mari proiecte de cooperare culturală
internaţională”, aspecte demne de readus
mereu pe agenda actualităţii.

Sesiunea omagială pe care Academia
Română i-a dedicat-o, la 10 ianuarie 2012,
trebuie socotită ca un gest normal, de
recunoaştere şi continuitate creativă. A fost
evocat omul (Dan Berindei), alături de
ipostaza profesională de homo balcanicus
(Răzvan Theodorescu), devenit cumva o
instituţie în slujba cunoaşterii sud-estului
european, acea zonă a continentului căruia,
tocmai când se năştea omagiatul, i se punea
la îndemână un institut de studii
multidisciplinare, condus de N. Iorga, V.
Pârvan şi G.M. Murgoci, într-un spirit pe
care savantul din noua generaţie a dorit să-l
continue. Pe linia lui Pârvan, a făcut
explorări îndelungi şi intense la Histria,
capitol evocat cu căldură şi competenţă de
un colaborator, ajuns el însuşi autoritate în
domeniu (Alexandru Sucevean). Din
imediata proximitate, însă fără exagerări
filiale, a fost creionat apoi Magistrul (Zoe
Petre), texte din care se degajă un anume
interes pentru relaţia dintre arheologia
istorică, antropologie şi structuralism, întrun moment când o asemenea îngemănare,
la noi, era oficial încă greu de admis. Demnă
de reţinut e concluzia că Emil Condurachi,
„ca părinte, ca prieten şi ca profesor, era
indulgent în cele mărunte şi intransigent în
cele importante, mai mult decât afectuos şi
prin excelenţă cortese: lo buon maestro, cum
l-ar fi numit Dante. Numismatul (Ernest
Oberländer-Târnoveanu), arheologul (Al.
Bernea), istoricul (Alexandru Vulpe) se
bucură, în tabloul respectiv, de aprecieri
consonante, alături de orator (Vlad Nistor) şi
de opera risipită în publicaţii greu accesibile
(Valentin-Victor Botez).

CUIBUL MONAHIEI AGLĂIDA
În iarna anului 1973, în preajma Crăciunului, m-am îndreptat,
împreună cu soaţa mea Ecaterina, spre Mănăstirea Văratec în
căutarea unei oaze de tihnă şi reculegere după un răstimp agitat, cu un
pasaj bucureştean de câteva luni, cel al lansării noului post de radio al
Radiodifuziunii Române, Programul III, şi un epuizant demers de
primenire a emisiunilor Radioului Iaşi, de ale cărui destine primisem
misiunea să mă ocup ca redactor şef adjunct.. Alesesem chinovia
Văratecului pentru că acolo simţisem în trecerile de până atunci că
pacea omenească se întâlneşte, logodindu-se, cu aceea cerească,
solaritatea se îngână mereu şăgalnic cu umbra odihnitoare şi căldura
molatecă nu lasă loc decât unei răcori binefăcătoare. Am vroit să merg
la Văratec ca să mă odihnesc trupeşte şi mai ales sufleteşte, să mă
cuminec din duhul de sacralitate al toposului. Ce moment putea fi mai
potrivit decât acel timp al renaşterii ce-l întrupează atât de tulburător
sărbătorea izvorului vieţii, Crăciunul! Mă gândeam, de bună seamă, la
o odihnă activă. Îmi luasem cu mine topul de hârtie, câteva condeie şi
eram hotărât să-mi consacru o parte din timp scrisului, dacă
Dumnezeu mă va binecuvânta cu acel de nepreţuit dram de inspiraţie.
Toate s-au rânduit cu bună tocmire. Am adăugat în zile petrecute
la Văratec multe pagini manuscrisului cărţii de nuvele Reîntoarcerea
verii, ce avea să apară în 1974 la Editura „Eminescu”. A fost o şedere
cu adevărat renăscătoare. Maica stareţă, regina stupului mănăstiresc,
neuitata Nazaria Niţă, cea atât de primitoare, a avut fericita idee să ne
încredinţeze spre găzduire unei monahii vestite în întreaga obşte
pentru râvna sa gospodărească, Aglăida Poinaru, a cărei casă falnică,
de lângă Biserica Sfântul Ioan, a devenit pentru mulţi ani şi toate
anotimpurile cuibul nostru edenic. Dacă am fi tras la arhondaric, ori în
casa de oaspeţi a Vlădicii Partenie, n-am fi avut norocul să gustăm din
merindea monahicească unică a satului mănăstiresc.
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Gustul acesteia e de neşters din memoria afectivă şi ne-a chemat
mereu cu miresma sa unică. Aşa că am mas aici vreme de peste un
sfert de veac, an de an. I-am poftit de multe ori alături de noi pe unii
dintre prieteni, Nicolae Turtureanu cu Rodica, Titus Vâjeu cu Virginia.
Şi ei au încercat acelaşi simţământ. Păşeam la maica Aglăida ca
acasă. Ea avea o gravitate şi o sobrietate ce-i dădea indiscutabil
prestanţă, dar această purtare aparent mai distantă se însoţea cu o
artă subtilă de amfitrion cald, care alunga repede şi firesc senzaţia
înstrăinării. Aparţineai parcă locului, nu erai de fel stingher, te mişcai
în voie ca şi cum ai fi fost dintotdeauna de acolo.
Acea iarnă de la cumpăna anilor 1973-1974 a fost pentru noi una de
poveste. În casa maicii Aglăida, în odaia înmiresmată de căldura blândă a
sobei, plină cu lemne bine uscate şi sănătoase, trosnind apetisant,
călătoream pe covorul cel fermecat, în magia copilăriei. La denii, la slujbele
marelui praznic, ne reîntrupam duhovniceşte. Maica stareţă Nazaria ne
poftea cu drag la agape, unde luam parte la festinuri spirituale alături de
alţi meseni aleşi, precum doamna Zoe Dumitrescu Buşulenga, părintele
arhimandrit Bartolomeu Anania, profesorul Vasile Arvinte. Colindele toarse
din caier de aur de vocea maicii Onufria, stareţa de mai târziu, ţeseau, la
rându-le, o atmosferă de mit şi vrajă. După acea memorabilă vacanţă de
Crăciun am revenit an de an la Văratec, la maica Aglăida. Eram mai de
fiecare dată alături de soţia mea Ecaterina. Mai târziu l-am adus şi pe fiul
nostru Ionuţ şi pe bunicii săi materni, Aneta şi Constantin. M-am întrebat
nu o dată ce a făcut să dăinuie această legătură sufletească? Răspunsul
nu-i simplu de dat. Am fost cuceriţi în primul rând de ambianţa de curăţie
calmă a Văratecului, de ospitalitatea proverbială a obştii şi a maicii stareţe,
cărora le conferea inegalabilă expresie monahia Aglăida. Munteanca de la
Grinţieş, de sub Ceahlău, împrumutase parcă ceva din statornicia şi
lumina nepereche a legendarului şi sfântului munte.

Antidoron se încheie, nu se putea altfel, cu
unele consideraţii mai ample despre rolul său
în cultura românească, rol aşezat de Valeriu
Râpeanu într-o suită ilustră, cea care şi-a
început activitatea în perioada interbelică,
pentru a o continua, nu fără mari convulsii,
după ultima conflagraţie mondială. Membru în
diverse comisii editoriale, el s-a remarcat şi
printr-un anume entuziasm cărturăresc, legat
de noile idei, de noile cărţi ce trebuiau să fie
traduse şi publicate, spre a îmbogăţi astfel
cultura românească cu scrieri de valoare din
istoriografia lumii.
Mărturisirea unuia dintre devoţi ar putea
întregi cu folos tabloul: „A devenit misiunea
noastră, a elevilor lui Pater, care am învăţat de
la Magistru, pe cât am putut, măsura lucrurilor
şi a faptelor omeneşti din istoria cea vastă a
lumii, să prelungim această speranţă a
Profesorului, iubind Balcanii tinereţii şi
senectuţii sale şi neuitând nici o clipă că în
biografia noastră intelectuală cel care a
fost Emil Condurachi va rămâne mereu
inconfundabilul
precursor”
(Răzvan
Theodorescu).
Ale Tale, dintru ale Tale! Evocat la
centenarul naşterii, sub semnul cuminecăturii
(antidoron înseamnă tocmai anafura din
practica creştină), Emil Condurachi stăruie
şi în memoria afectivă a semnatarului, ca
un element destinal, unul la care i-ar plăcea
să revină, dincolo de orice motivaţie
impusă de calendar.

Alexandru ZUB

•
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Antidoron. Centenarul acad. Emil
Condurachi (1912-2012). Sesiunea Academiei
Române, 10 ianuarie 2012. Ediţie îngrijită de
Zoe Petre, Bucureşti, Ed. Academiei Române,
2012, 77 p.
2
Emil Condurachi, George Baiculescu,
Cornelia Gilorteanu, Dorothea Sasu, Vasile
Pârvan (1882-1927), Bucureşti, Ed. Academiei
RPR, 1957, 79 p.
3
Asupra altor contribuţii semnate de Emil
Condurachi, v. Alexandru Zub, Vasile Pârvan,
biobibliografie, Bucureşti, 1975, numerele
consemnate în indice la p. 383.

Săvârşea găzduirea noastră cu naturaleţea faptelor diurne. Discret,
temeinic şi mai cu seamă cuviincios. Pe deasupra cu bărbăţia omului de la
munte, cinstit şi însufleţit tot timpul de credinţa în Dumnezeu. Astfel a reuşit
să treacă peste multele obstacole ce s-au ivit înaintea sa de-a lungul vieţii. A
avut puterea să le învingă şi a rămas mereu în picioare. I-a înfrânt pe cei
care au vrut să o rupă de chemarea monahală, alungând-o în 1956 din
mănăstire, adică în anul călugăririi din vremea stareţei Pelaghia Amilcar. S-a
întors şi împreună cu o altă de ispravă călugăriţă, Glicheria, mai târziu
iscusita econoamă a sihăstriei, a zidit casa de pe ridicătura unde se află
Biserica Sfântul Ioan. La fel a biruit şi multele suferinţe ce-au încercat-o,
împlinindu-şi osârdie datoria până în ceasul din urmă, cel al chemării în
veşnicie, din octombrie 2012, la peste 81 de ani de la venirea sa pe
lume, în 27 martie 1931.
Monahia Aglăida Poinaru a încarnat cu nobleţe spiritul definitoriu al
Văratecului, cel în care sacrul se împleteşte armonios cu virtuţile pământene.
Sămânţa acestui duh atât de caracteristic unor astfel de aşezări monahale
va rodi pe mai departe, desigur. Dar pentru noi, cei care ne-am bucurat de
grija maicii Aglăida, pierderea ei este ireparabilă. S-a dus odată cu trecerea
sa la ceruri acel cuib ce era aidoma cuibului nostru părintesc.

Grigore ILISEI
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puterea
exemplului
Recent, la Bucureşti, a fost inaugurată Piaţeta Regelui. La
eveniment au participat Regele Mihai, Principesa Moştenitoare
Margareta şi principii Radu şi Nicolae, mai multe personalităţi ale
vieţii publice şi un numeros public. Reţinem cuvintele istoricului
Filip-Lucian Iorga, care în alocuţiunea sa a evocat etimologia
cuvântului „piaţă-piaţetă”, apreciind că „în geografia urbană
aceasta înseamnă deschidere, ceea ce şi Majestatea Sa a însemnat
pentru România, o deschidere către o Europă a elitelor, a libertăţii,
respectului şi demnităţii”. În marmura monumentului care
înnobilează Piaţeta au fost dăltuite și cuvintele-testament ale
Regelui Mihai, rostite în discursul istoric din Parlamentul
României: „Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la
părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la
copiii noştri”. Forţat să abdice la 30 decembrie 1947 şi alungat
pentru decenii din ţară, Regele şi Familia sa au rămas credincioşi
Patriei. Principesa Margareta avea să-şi amintească că „Tatăl meu
era trist pentru că, aşa cum mi-a explicat mama atunci, îşi pierduse
ţara. Copil fiind, nu am înţeles cum putea cineva să-şi piardă ţara,
dar simţeam o tristeţe apăsătoare.” (...) Pentru Rege, exilul a fost o
mare încercare: „Depărtarea şi dorul meu de ţară erau lucruri
despre care nu vorbeam prea mult, dar pe care le simţeam cu toţii.
Principesele au crescut într-un fel cu această tristeţe a mea. Eu
eram cel care pierduse ceva de preţ, iar fetele simţeau şi îmi
respectau acest lucru.” (p. 25-26)
Atât pentru rege, cât mai ales pentru Principesa Moştenitoare,
lungul exil s-a transformat în „drumul reîntoarcerii”: „Atunci când
am venit pentru prima oară aici, am simţit că îmi lipsise ceva, era
ca o umbră pe care nu o avusesem. Am fost completă atunci când
am venit în România. Dar pentru tatăl meu a fost mai mult o
amputare şi, de aceea, este mai dificil pentru el. Pentru el, spaţiul
geografic şi cel istoric, locurile din copilărie, oamenii nu mai sunt
la fel. Lui îi este mai dificil să se obişnuiască, e ca o cicatrice peste
amputare, iar uneori este frustrat când vede ce se întâmplă aici, ar
vrea să ajute mai mult, dar nu poate. Eu însă cred că ajută mult,
mai mult decât crede el.” (p. 27).
Evenimentele istorice din decembrie 1989 aveau să deschidă
un nou drum pentru Familia regală… Pe 18 ianuarie 1990,
principesele Margareta şi Sofia soseau pentru prima dată în ţară,
într-o misiune umanitară: „Ajunsă pe pământ românesc, m-am
simţit pentru prima oară în viaţa mea o persoană întreagă.. (…) A
fost un moment puternic, important. Am venit ca fiică a Regelui,
deci ca Principesă a României.” (p. 118)
România din cărţi, din fotografii sau din amintirile Regelui
Mihai şi ale bunicii, Regina Elena, nu mai era aceeaşi.
Comunismul alterase definitiv arhitectura, oamenii, mentalităţile şi
spiritul românesc. Ţării îi fusese „smulsă inima şi distrus sufletul”.
Momentul-cheie care a punctat istoria postdecembristă a fost
revenirea Regelui Mihai în țară, în seara de 25 decembrie 1990,
pentru prima oară după 3/4 ianuarie 1948: „Au fost clipe
dramatice, încărcate sufletește, tocmai pentru că în acei ani exista
speranța instaurării democrației în țară. Obstrucționările
autorităților, instinctele dictatoriale și interesele vechii elite rămase
la conducere au dus la un deznodământ dezamăgitor pentru
așteptările publicului și ale Familiei Regale.” (p. 132-133) „Era
trecut de șase seara, în ziua de Crăciun, București, aeroportul
Otopeni. Principesa Margareta îl aștepta cu emoție pe tatăl ei,
Regele, care urma să vină împreună cu Regina și Principesa Sofia.
(...) Regelui Mihai i se acordase viză de intrare pentru cinci zile.
Angajații aeroportului se aflau în grevă la acea dată, locul nefiind
aglomerat. Când au aflat că Regele împreună cu familia au sosit la
Otopeni, oamenii au început să-l aplaude, lumea era emoționată și
sinceră, într-o manifestare spontană, iar șeful pazei l-a salutat pe
Rege militărește (l-au și dat afară după aceea). Regele Mihai și suita
s-au îndreptat spre casa doamnei Mezincescu din zona Casa Radio
(strada General Berthelot). După nici zece minute de la sosire, au
venit de la miliție, sau noua poliție, să întrebe dacă e nevoie de gardă
de apărare.” Simina Mezincescu a răspuns că „nimeni nu vrea să-l
atace pe Rege”, apoi, la aproape zece noaptea, au plecat spre Curtea
de Argeș într-o coloană de nouă mașini. Pe autostradă, la kilometrul
36, o mașină de poliție a oprit prima mașină și restul mașinilor din
suită. Atmosfera era încărcată. În tot acest timp continua
monitorizarea: „21:30 – ajuns la km 36. 21:55 – trecut de km 100.
22:35 – la Inter, aproximativ 100 persoane care scandează Regele
Mihai. 22:35 – Recunoscut regele/cp. Păltineanu Argeș”. Spre
finalul autostrăzii se zărea ceea ce Familia Regală nu-și putea
imagina, părea a fi un accident regizat. „Pe partea către Curtea de
Argeș era un TIR de-a lungul, blocând partea autostrăzii care ducea
spre Pitești iar partea opusă era blocată de un tractor care părea că
intrase într-un stâlp. Totul arăta ca un baraj și, evident, erau multe,
multe mașini de poliție. Cu pistolul-mitralieră îndreptat către ei, un
subofițer le-a cerut actele: „Nu este deloc amuzant să fii închis într-o
mașină... cu kalașnikovurile îndreptate spre tine. Această violență
m-a șocat. Nu voi uita privirile confuze ale celor care ne-au forțat să
ne întoarcem...”, avea să-și amintească Principesa Margareta.
Subofițerul care se afla lângă mașina Regelui, le-a spus că au intrat
ilegal în țară și că trebuie să-i conducă înapoi la București, pe
Otopeni. Discuțiile cu poliția au durat aproape două ore.
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Un general de aviație le-a spus că vor pleca cu un avion militar,
iar un domn cu căciulă de astrahan (probabil de la Securitate), la fel,
deoarece piloții elevețieni erau beți și nu puteau fi contactați, dar
realitatea era diferită, aceștia erau încuiați într-o sală din interiorul
aeroportului. Principesa Margareta le-a cerut să vorbească cu
premierul Petre Roman, iar apoi să ia legătura cu Ambasada
Danemarcei. Aceștia au refuzat să ia legătura cu ambasada, iar la
premier nu răspundea numeni – declaraseră ei. Doru Viorel Ursu,
ministru de interne în acea vreme, povestește în memoriile sale, că în
toată această perioadă a păstrat legătura telefonică cu premierul Petre
Roman, care se afla în Poiana Brașov. (p. 139)
Au fost obligați să meargă înapoi spre București, dar pe un
drum lăturalnic, nu pe autostradă. „Imaginea creată de prezența
celor aproximativ douăzeci de mașini ale poliției sau Securității era
uimitoare, asemănătoare cu cea dintr-o peliculă hollywoodiană. Ele
escortau mașinile din suita Regelui în față, în ambele laterale și în
spate. Principesa Margareta își amintește: „De la Otopeni au făcut
dreapta și au luat-o pe un drum forestier. Au vrut să meargă în
spate și să ne forțeze probabil să ne îndreptăm spre pista de
decolare. Dar noi am spus Opriți mașina imediat!, apoi am refuzat
să plecăm. A venit cineva de la televiziunea franceză și a filmat.
Nimeni nu s-a atins de Rege.” (p. 140) Atunci au simțit că tot ce se
întâmpla nu era în regulă, iar șoferul Regelui a întors brusc mașina,
apoi a oprit, refuzând să înainteze atunci când voiau autoritățile. Și
restul mașinilor din suită au procedat la fel. Au urmat alte discuții.
Apoi s-a reluat drumul spre Otopeni... Mașina Regelui a intrat pe
pistă: „atât mașina, cât și avionul militar, un Antonov, în care
Regele a fost nevoit să urce, au fost înconjurate de persoane
îmbărcate în salopete negre, care stăteau circular din 3 în 3 metri;
erau mulți, probabil din forțele speciale ale Securității”, își
amintește Ion Tucă, unul dintre șoferi. În seara precedentă,
televiziunea română procedase la instigări bine coordonate, în care
se afirma că regele intrase fraudulos în țară, cu arme, materiale de
propagandă etc. Mașinăria propagandei antiregale funcționa
perfect. Regele trebuia îndepărtat din țară. Jurnalul operațiunilor
Ministerului de Interne a consemnat până în momentul ieșirii
avionului din spațiul aerian românesc: „06:00 – se va lua legătura
cu U.Av. pentru a urmări zborul navei AN-24 care a decolat la
orele 5:43. 06:50 – la orele 6:44 s-a trecut pe deasupra Aradului, a
trecut dincolo.” (p. 141)
După 42 de ani de exil impus, Regele s-a reîntors acasă pentru
unsprezece ore, fiind expulzat de noua (a se citi – vechea) putere de
la București. Au fost unsprezece ore de calvar, de evenimente
incredibile, care, prin intermediul presei internaționale, au fost
făcute cunoscute lumii întregi.
Astăzi, ca și atunci, revenirea pe tron a Regelui Mihai este de
neconceput. Clasa politică din România primește lecții de
moralitate din partea Casei Regale, care s-a sprijinit și continuă să
o facă pe cele patru valori întemeietoare ale regelui Carol I: spirit
de răspundere, loialitate, generozitate şi puterea exemplului.
Totuși, vizibilitatea de care se bucură Regele Mihai, implicit și
Familia Regală, atât în presa românească, cât și în cea străină și
popularitatea Ideii monarhice, în rândul unei părți considerabile din
populația României, pot pregăti terenul revenirii la monarhia
constituțională pentru succesorii Regelui Mihai, principesa
Margareta (într-un viitor apropiat) și tânărul principe Nicolae
(într-un viitor mai îndepărtat).

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU


•

Diana Mandache, Patrie şi destin. Principesa Moştenitoare a
României. Note biografice şi mărturii, Ed. Litera, Bucureşti, 2012, 288 p.

Dihotomic vorbind, interesul cititorului poate fi dirijat spre cartea
ca obiect (cu realizarea tehnică şi artistică) dar mai ales spre faptul că
aceasta prezintă semne, cuvinte, idei, sensuri, spirit, ceea ce este
lucrul cel mai important. Uneori gândul ne duce la iluzoria senzaţie a
libertăţii pe care ne-o conferă lectura. Constantin Noica susţinea în
maniera-i cunoscută: „Cartea este o limitaţie care nu limitează”.
Cititorii sunt expediaţi în cunoaştere şi „condamnaţi” la meditaţie. Este
tocmai „răul” pe care-l provoacă discursul literar. Să ne imaginăm un
cititor inteligent, cu mare putere de asimilare în urma unor lecturi de
întindere. El a trăit bucuria descifrării fiecărui text în parte, a fost
capabil să amestece (dar şi să discearnă) realul cu visul, să prindă
pentru o clipă eternitatea, să cuprindă generalul în particular. Şi
dincolo de amintiri, reverii, îndoieli şi meditaţii îi persistă întrebarea:
există în om partea sa de veşnicie? Dar cine are vocaţia unei
asemenea întrebări? Poate tocmai cititorul nostru inteligent, poate
tocmai el a intrat în posesia unui miracol.
Să ne închipuim un dialog cu acest cititor pe tema – să zicem –
despre folosul experienţei, iniţierii, emoţiei. Pentru a ajunge la
experienţa de viaţă trebuie să încerci „detaliile” acestei experienţe: să
trăieşti, de pildă, experienţa unei călătorii exotice, a unei nopţi
înstelate, a unei clipe de revelaţie. Dar iniţierea? Iniţierea în religia
hindusă, în filosofia focului, în descoperirea unor taine existenţiale, în
decodificarea unui text. Şi emoţia? Emoţia reamintirilor din copilărie,
emoţia cu care priveşti un tablou sau reciteşti o carte bună sau asculţi
o muzică venită parcă din abis, emoţia clipelor ireversibile ale
amurgului, a bucuriei cu care te plimbi pe o stradă veche. Şi despre
câte alte experienţe, iniţieri şi emoţii nu se poate vorbi? Pentru că a nu
renunţa la asemenea trăiri şi simţăminte, la întâlnirea cu lumea şi
cultura ei înseamnă a depăşi mai uşor crizele de tot felul faţă de care
omul este supus. Este preferabil orice înaintea retragerii, izolării,
tăcerii. Borges subliniază: „În final, actul de a citi reprezintă o
elaborare, aşa cum experienţa este şi ea o elaborare. Ori de câte ori
citesc ceva, acel ceva este schimbat tot timpul de fiecare cititor în
parte”. În fond, aceasta-i menirea cititorului de vocaţie.
Sigur, cartea este un obiect mort atâta timp cât rămâne închisă,
aşezată undeva în raft. Citită, devine vie, intră în comunicare, trăieşte
fiind scoasă dintr-un somn adânc egal cu timpul cât a stat uitată în
nemişcare. Nu spunea Emerson că o bibliotecă este un cabinet
magic în care există multe spirite vrăjite? Iar „o carte citită de o mie de
oameni înseamnă, de fapt, o mie de cărţi”. Fenomenul este admirabil
sesizat şi de Jorge Luis Borges în Cărţile şi noaptea. El mărturiseşte:
„Problema este că poezia nu constă în cărţile din bibliotecă, nu constă
în cărţile închise în cabinetul magic al lui Emerson”. Atunci? „Poezia
este întâlnirea cititorului cu cartea, lectura cărţii, descoperirea cărţii”.
Reflecţia lui Borges îndeamnă la alte reflecţii, cititorul fiind într-o
continuă ascensiune către descoperirea acelui limbaj care facilitează
intercomunicarea fecundă. Dar încercarea aceasta poate să eşueze
într-un fel de dramă; cititorul nu se regăseşte în imaginile scriitorului,
după cum scriitorul poate să scrie fără nici un ecou în sufletul
cititorului. Textul poate fi o farsă, sau ironic, sau ludic, sau... „De la
spirit la literatură e un abis” şi în cel mai bun caz asumarea limbajului
comun rămâne neîmplinită.
Există o voce a cititorului? Da, o spune chiar Roland Barthes.
Există o voce „deplasată pe care cititorul o împrumută, prin procură,
discursului”. De unde se constată că literatura nu este comunicarea
ideii care ar veni dinspre scriitor spre cititor. „Ea este însăşi vocea
lecturii”. Această inversare pare neverosimilă, o răsturnare care
scoate lectura din simpla receptare a textului şi o transformă într-un
participant activ al scrisului. De aici ideea că scriitura este dinamică
pentru că acţionează în favoarea cititorului.
Se întâmplă că pe măsură ce se înaintează în interpretarea unui
text apare subtila ţesătură dintre vizual şi reflecţie. Naratorul captează
atenţia cititorului, iar la o eventuală relectură pare că şi privirea ochilor
este supusă meditaţiei. Imaginea textului intră în contact cu misterul,
un fel de cod încifrat tainic. Firava linie narativă se consolidează prin
integrarea vizualului încât raţiunea din miezul imaginii sugerează
parcă existenţa unor semne. În faţa unui asemenea „mecanism”
cititorul este tentat să se întrebe şi tot el să-şi răspundă: cine este
personajul din naraţiune, până unde rezistă el ca reprezentant
principal în derularea scrisului, nu este el înlocuit cu eul cititorului?
Înseamnă că a început comunicarea cu semnele textului, că atunci se
produce o schimbare, discursul literar ne transformă pe noi înşine,
abia atunci reflectăm cu adevărat, interpretăm şi descifrăm miezul
textului. Prin urmare, modelarea cititorului începe cu efectele vizuale,
la început situate în zona inconştientului, procesul comprehensiunii se
realizează încetul cu încetul, ajungându-se la efectele de final ale
lecturii. Textul scriitorului şi-a atins scopul.
Lectura este şi ea o aventură care intrigă şi fascinează. Cititorul
se reculege într-o linişte profundă ca apoi să penetreze geometria
discursului, o face însă cu bucuria smerită a unei stări de
transcendenţă. Îşi construieşte mai multe variante mentale pentru ca
cel puţin una dintre ele să corespundă, din punct de vedere al
receptării, actului de cunoaştere esenţial şi de analiză a textului. Dacă
lectura nu tulbură şi nu intrigă atunci se apelează la fel de fel de trucuri
ca să se ajungă mai repede la final, precum în unele filme comice
care nu stârnesc râsul. Emoţia scrisului rezultă din înfiorarea cu care
se circumscriu ideile, ca pe nişte aventuri îmbrăcate în strălucirea
veşmântului stilistic şi estetic.

Nicolae BUSUIOC
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„Ce rămâne în urma
acestor pământeni?”
Acum, în era vitezei şi a computerului, în secolul super informatizării
şi mega comunicaţiilor, când participarea la examene nu mai e
obligatorie, putând fi susţinute de acasă, dacă se poate chiar din pat,
butonând, iar anii de şcolaritate s-au comprimat excesiv, fiind promovaţi
câte 2-3 şi chiar mai mulţi într-unul calendaristic, încât te întrebi: „oare
când a mai avut timp şi pentru sine un asemenea individ?”, când
corespondenţa este mai toată pe suport electronic şi prescurtată cu
grave greşeli de exprimare, de ortoepie şi ortografie, îmi pun, şi ne
punem, sper, fireştile întrebări: „Ce rămâne în urma acestor pământeni?
Se vor mai bucura generaţiile viitoare de încântătorul stil epistolar, de
gingaşele, artisticele misive care au unit şi despărţit indivizi şi imperii,
care au inspirat pe un Choderlos de Laclos, un Ion Ghica, un Alexandre
Dumas, un Dostoievski şi câţi alţi mari scriitori, care au adunat aceste
mici diamante, dând la iveală adevărate capodopere? Vor mai avea
posibilitatea cercetătorii şi biografii viitorului să descopere unele relicvemanuscrise, obiecte atinse de mâna încordată care purta între degete
tocul ce lăsa în urma-i materializarea gândurilor cutărui sau cutărei mari
personalităţi?!...Noi am mai fi avut satisfacţia deţinerii, descifrării şi
interpretării unor înscrisuri scumpe, intime ce au aparţinut lui Eminescu,
de exemplu? Ar mai fi putut doamna Christina Zarifopol-Illias să ne
umple sufletul de bucurie, punându-ne la dispoziţie corespondenţa
dintre veşnic îndrăgostiţii Mihai şi Veronica?” Greu de crezut.
Imposibil de prevăzut. Am impresia că, prin renunţarea la suportul de
hârtie, la scrisul de mână, multe dintre ideile, gândurile şi chinurile
creaţiei se pierd, întrucât abandonarea lor, ştergerea lor se face
printr-o simplă apăsare de tastă, trimiţând în neantul uitării, făcând să
dispară astfel minute, ore şi chiar zile de trudă, variante de
plăsmuire, versiuni ale imaginaţiei, pentru vecie...

Am avut şansa unor mentori cadre didactice, absolvenţi ai şcolii
româneşti haretiene interbelice, dascăli ce făcuseră din profesie
mesianism, fiind exemple pe toate planurile, moral, social,
ocupaţional şi având o solidă bază pedagogică, metodică şi
formativă, ştiind precis ce au de făcut, care ne cereau şi nu renunţau
cu uşurinţă până nu ne dezvoltau şi nouă, discipolilor, deprinderi
temeinice de scris, exemplu fiind scrisul lor, un scris impecabil,
respectând toate normele, o grafie perfectă, cu subţirimi, rotunjimi şi
grosimi, de mărime exactă, artistică, aproape picturală, ce încânta
ochii şi impresiona cugetul... Atunci se putea..., se făcea caligrafie
ca obiect de studiu şi nimeni nu se plângea de exces de zel, de
oboseală, de suprasolicitare, de lipsă de timp, ba chiar ne luam la
întrecere şi ne lăudam când, în concursurile şcolare, caietele clasei
noastre se situau pe primele locuri, fiind apreciate şi date ca
exemple... Caligrafia era la mare căutare, alături de gramatică –
materie de bază a limbii române – şi promoţia mea a făcut acest
obiect de studiu inclusiv în clasa a şaptea!...
Azi, când trebuie să completeze un formular, să facă o cerere, să se
adreseze unui for, absolvenţii şcolii româneşti au nevoie de îndrumător,
de ajutor, pentru mulţi exerciţiul scrisului fiind o probă de mare
dificultate... Şi suntem în secolul al XXI-lea, când se spune că toţi au
trecut printr-o instituţie de învăţământ, toţi sunt instruiţi..., când
analfabetismul a fost lichidat şi cu toate astea, grafemele-hieroglife ale
contemporanilor noştri sunt de nedescifrat: prescurtări fără sens, înlocuiri
de semne grafice, construcţii gramaticale anapoda, expresii
neadecvate... Căzându-mi în mână câteva asemenea mostre, m-am
întrebat dacă „petiţionarul, comunicatorul” a terminat şcoala primară ori e
încă „student la litere!” (elev în clasa I)?... Şi unii dintre ei sunt, în felul
lor, îndrumători şi exemple de formatori... N-am să vă plictisesc cu
asemenea „capodopere”, le găsiţi pe burtiera televizorului, pe internet, pe
fiţuici publicitare etc. etc... Vreau să vă arăt doar scrisoarea unui
„analfabet” de acum 135 de ani şi să vă las pe dumneavoastră să o
comparaţi, criticaţi, comentaţi...

Constantin ADAM

intersecții

Eugen Andoni (Vivi)
Într-o noapte de toamnă, cu ani în urmă, coboram Copoul în
singurătate şi căderi de frunze. Trecusem de Universitate, când,
deodată – căzut parcă din cer – cineva mă atinge pe umăr atent,
discret, prieteneşte, binevoitor, culant. Întorcând capul, îl văd pe
Vivi (aşa i-am spus tot timpul, de când ne-am cunoscut, pe la
începutul anilor ’80).
Era doldora de vorbe şi însetat de dialog. Am coborât
Copoul mai departe, în doi, până în dreptul Liceului Naţional. În
acest timp, am trăncănit vrute şi nevrute, cunoscute şi
necunoscute, adevărate şi imaginare lucruri, aşa cum se
întâmpla deseori când ne vedeam. Avea o mare poftă de a sta la
taifas. Dar ce fel de taifas?! Atunci era în vremea lui bună, ştia să
asculte, să asimileze, să transmită, să confluenţeze binomic şi
benefic. Ca vorbitor, a făcut parte dintr-o categorie (mai
specială), cu limpezimi şi vertijuri ce străbăteau lumi literare şi
filosofice. Conotaţiile şi denotaţiile lui erau dintre cele mai inedite.
Neprevăzutul îl interesa, în măsura în care îşi trimisese în
viaţa aceasta ademenitoarele lui fructe cu hăuri şi muchii.
Dizertaţiile lui Vivi, din varii domenii, erau ca nişte amiezi
scăldate în must, miez de noapte şi dimineţi fremătătoare,
plăsmuitoare, torturante, pline de îndoieli şi speranţe.
Altădată, eram prin „Alexandru”, când, în dreptul meu, simt
că trece parcă o umbră grea, atletică şi vorbitoare. Era el, acelaşi
Vivi, în una din promenadele lui pe străzile oraşului colinard şi
nemaiuitat. M-a întrebat ce caut pe acolo, de parcă numai el
avea dreptul să meargă prin toate părţile Iaşului. L-am văzut,
într-un fel, surprins de prezenţa mea în acel cartier, mai ales că
era dimineaţa, pe la 10; se ducea – aveam să aflu – spre partea
de nord a oraşului. Atunci mi s-a părut a fi Vivi un autentic
personaj din nuvela La ţigănci a lui Mircea Eliade. Mai târziu
aveam să mă conving de aceasta.
Topirea lui a fost în abgrundul poemului – ca să-i
întrebuinţez o sintagmă. Pentru el creaţia a fost un risc, trudă,
grandoare, alunecare în necunoscut, ameţitoare ascensie, care
te asaltează continuu. Oare ce se va ajunge cu miile de pagini
scrise de el?… Unele l-au mulţumit; multe altele l-au făcut s-o ia
de la început, şi aşa, vreo 60 de ani…
Scrisul, ca şi vorbirea lui Eugen Andoni au spiralat lexicul
decodificărilor artistice. Scriitorul a trudit pe golgotele logosului.
Este un intransigent al laboriilor melioristice. N-o spune direct. O
deduci doar numai citindu-l. N-a fost un abstract. Dimpotrivă. Era
chinuit fiinţalmente. Tensiunea creatoare îl dobora necruţător.
Nopţile îl aglomerau, carnea îl durea, alergarea îl insurgenta
vlăguitor. În scrisul lui se găsesc mai multe direcţii, itinerarii ce se
întreţes labirintic, în care te poţi pierde, de n-ai experienţa
aventurilor în miraculoasele lumi ale alcătuirilor universurilor
paralele. Oficia spectaculos, în chip de hierofant al travaliului
devastant.
Nu ştiu de ce, mă găseam cu Vivi, mai ales toamna. În Piaţa
Sf. Spiridon, ne-am întâlnit vreo trei toamne la rând, de mai
multe ori, fără vorbire în prealabil, ne-am văzut în faţa vechiului
sediu al „Cronicii” sau pe Bulevardul Ştefan cel Mare, în Târgul
Cucului, pe Sărărie ...
Iaşul, prin prezenţa lui Vivi, era – şi nu exagerez – parcă mai
încărcat de farmecul vremurilor de odinioară, de taifasuri şi de
întâlniri dulci-ameţitoare, săgetate de crucea nopţilor şi de rourile
îngerilor. El a fost unul din puţinii intelectuali care ştia să şi-i
prietenească pe artişti şi să se entuziasmeze faţă de expresiile
lor literare, muzicale sau policrome.
Scriitorul Eugen Andoni – uzitez tot o vorbă a lui – vede
metalurgic; vede transmaterial; vede pineal; vede retro; vede
oximoronic; vede diform; vede sagace; vede difractant; vede
transgresator. Autorul e miscelaneic, se înveşmântează fastuos,
oficiază grav, solemn, sacerdotic.
Pe neaşteptate, într-o tomană, a plecat dintre noi ca să-i
reîntâlnească pe ai lui apropiaţi, duşi mai devreme: Ioanid
Romanescu, Dan Laurenţiu, Constantin-Liviu Rusu. După
plecarea lui, l-au urmat, în tăcere şi fără nici vreun fel de semne
şi înfăţișări, bunii lui prieteni: Mihai Ursache, Cezar Ivănescu şi
Adi Cusin. Acum sunt toţi acolo, pe un altfel de „vapor”…
*
Cine se duce la cârciumă ca să afle fericirea este ca unul care s-ar
sui într-un pom ca să prindă peşte.
*
Din nefericire, sfatul bun este pentru mulţi ca sămânţa bună
aruncată pe o stâncă goală.
*
Înainte de a sări, uită-te bine înainte, ca nu cumva sfatul unui
prieten să-ţi aducă mai multă pagubă decât ocara unui duşman.
*
Numeroasele oglinzi sunt nefolositoare, dacă privim prea
târziu în ele.

Nicolae PANAITE
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imitaţie şi contrapunct –
scepticismul bine temperat
Aşteptată cu interes,
apariţie editorială irezistibil
anunţată cu ceva timp înainte
(îmi amintesc uluitoarea
colecţie de imagini cauda
pavonis, jocul celor două
variante de copertă…), ultima
carte a lui Valeriu Gherghel
(Breviarul sceptic. Şi alte
eseuri despre simplitate,
Polirom, Iaşi 2012) compune,
rafinează şi orchestrează o
partitură tensionantă, asupra
căreia autorul ne previne încă
din prima pagină, cea a
cheilor de lectură, a pregustării: opt citate în cinci limbi diferite, texte incitante care
construiesc un orizont de aşteptare, acea „promisiune a cărţilor”
de care vorbea Michel Foucault în Cuvintele şi lucrurile.
Paradoxal, volumului, care se vrea un frenum aureum al
excesului interpretativ, nu i se poate aplica deloc eticheta de
„simplu”. Structura tripartită, completată cu o Bibliografie
adnotată şi cu necesarele Index nominum et rerum, obligă
cititorul la o permanentă stare de alertă. La o primă lectură, am
avut sentimentul întâlnirii unui veritabil Jurnal de front, în care
un corespondent tenace se strecoară abil printre bătălii şi notează
cu exactitate minuţioase detalii dintr-un război hermeneutic (încă)
neterminat, în care ameninţătoare principii îşi dispută întâietatea.
Descoperim însă nu un simplu martor al istoriei (zbuciumate
sau catifelate, a interpretării, ci un spectacol de fascinantă erudiţie
şi fină (auto)ironie, din care te desprinzi cu greu, şi la finele
căruia întrebările sunt mai numeroase decât răspunsurile.
Inevitabila şi necesara Introducere focalizează atenţia asupra
declaratei intenţii de aplicare a principiului simplităţii în
interpretarea textelor, argumentată şi augmentată cu elemente
din aceeaşi sferă semantică: oprire, limită, măsură, umilinţă,
tăcere, multiple încercări de definire a conciziei, şi, pitită printre
unghiuri şi puncte de vedere, preferinţa recunoscută pentru eseu
(să mai amintim oare Porunca lui rabbi Akiba ?), ca una din
puţinele posibilităţi de abordare neinhibată a unei probleme.
Principium parsimoniae, corpul de rezistenţă al cărţii, adună
sub acelaşi acoperiş situaţii interpretative, cărţi, autori, exegeţi
într-un dualism tiranic. Lista cu iubitorii simplităţii (interpreţii
dubioşi, acei simpliores luaţi în derâdere de către Origen) nu e
foarte lungă: Theodor de Mopsuestia, Erich Auerbach, Laurence
Perrine, bineînţeles Umberto Eco (apologia economiei din
Limitele interpretării) şi Barry Tagran, iar din spaţiul românesc e
amintit numai Nicolae Manolescu.
Eseurile acestei prime părţi dezvoltă idei polemice bine
temperate, o revalorizare a unor texte foarte cunoscute (Don
Quijote c’est moi) sau registrul de crux interpretum, acele cuvinte
obscure, expresii incerte care declanşează bătălii între exegeţi (şi
nu putea lipsi celebrul Il veltro - Ogarul din Commedia lui Dante,
cel care a provocat sute de scrieri, fiecare, încercări în zadar…).
Pasiunea pentru laconism (un alt atribut al simplităţii) este pusă în
relaţie cu explicaţiile deictice (noţiune prea puţin întâlnită în
hermeneutica textuală, fiind apanajul noilor teorii ale
pragmaticii), însă, după o înşiruire de elemente ale unei limbi
neo-adamice (cu trimiterea binevenită la cartea lui Petru
Caraman, Pământ şi apă), Valeriu Gherghel ne trage,
maliţios, de mânecă: interpretările ostensive sunt ostensive,
dar nu sunt interpretări.
Discursul întregii cărţi respectă registrul iniţial – spumos,
atractiv, demonstrativ fără a aluneca într-un didacticism facil,
bucuria lecturii venind inclusiv din re-cunoaşterea sau,
dimpotrivă, din noutatea interpretărilor propuse. Eseurile despre
Roză, ca pretext pentru problematizarea determinării, a
interpretărilor simbolice, a medierii hermeneuticii sau a apologiei
tautologiilor sunt completate fericit de un Mic repetoriu de scrieri
laconice, acele opere minimale, austere până la zgârcenie, ca
Eseul despre tăcere al lui Fra Elbertus, Fisches Nachtgesang,
poezia cu titlu performativ a lui Christian Morgenstern sau
Epistola de acreditare a Ambasadorului Melancoliei, scrisă de
Mihai Ursachi, numai pentru cunoscători, în limba melancolică…
Hermeneutul poate alege diverse modalităţi de poziţionare
faţă de text. Poate să facă o demonstraţie de forţă, paradă inutilă
de instrumente, blocate într-o babilonie a comentariilor; sau,
dimpotrivă, poate admira textul de la distanţă, ca pe un spaţiu
seducător, perfect închis. Lecturii i se pot atribui etichete precum
ludică, perversă, gratuită, însă interpretarea are o legitimitate
raţională, întrucât impune justificări. Eseul care împrumută titlul
volumului reface apologia unei metafizici a abţinerii, punctată cu
oarece amărăciune de realista constatare scepticii nu sunt legiune
(curiozitate necesară: de ce nu suntem???), deoarece francheţea
îndoielii e rară.
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Locurile relativ sau definitiv obscure beneficiază de o
densitate semantică ce impune lectorului o strunire eficientă a
propriilor impulsuri: în registrul ideilor gingaşe, cea dintâi
obligaţie este aceea de a fi autentic şi cinstit.
Mi-a plăcut mult misterioasa legătură descoperită între
simplitate şi peşti, premisă a iluminării diferenţierii acute între
simplitate şi sărăcia hermeneutică, ultima cauzată de lipsa de
experienţă exegetică, text construit ca un spaţiu de joc inteligent,
acoperit de scrieri dinamice, piese de rezistenţă ale culturii
universale : Quo vadis (Henryk Sienkiewicz), The Old Man and
the Sea (Ernest Hemingway) şi Omilia a VII-a la Levitic a lui
Origen. Celelalte eseuri ale primei părţi jalonează acelaşi itinerar
al spiritului, un drum ondulatoriu între a fi, a lectura, a
interpreta şi a semnifica, un spaţiu beligerant în care tratate de
război şi neutralitate sunt, rând pe rând, semnate şi încălcate, iar
dificultatea cunoaşterii ultime, cunoaşterea lui Dumnezeu, e
comparată cu o clădire cu 50 de porţi, dintre care ultima e
necesar să rămână pe veci închisă.
Partea a doua, Principium prodigitatis, întregeşte ansamblul
construcţiei textuale, reliefând o viziune a excesului, a
supraabundenţei interpretative. Figura aceluiaşi Cavaler (al
Tristei Lecturi…) legitimează demersul autorului, efortul de a
căuta şi aduce la lumină acele situaţii de interpretare cât mai
stufoase, încărcate de ipoteze suplimentare, concentrate într-un
faimos verb (a goropiza) derivat de la nu mai puţin faimosul
etimologist Goropius Becanus. Din modalităţile surprinzătoare
de risipă hermeneutică, Valeriu Gherghel apelează la acelaşi
Don Quijote (există exegeze care propun un etimon ebraic al
numelui personajului lui Cervantes !), model erminic pentru o
serie întreagă de confuzii între lectura completivă (de
concretizare) şi lectura pur semantică (explicativă): cavalerul
simte ca în cărţi sau nu simte deloc.
Eseistul sancţionează nemilos excesul quodlibetal,
argumentând că risipitorii cei mai aprigi sunt, dintotdeauna,
exegeţii şi teologii scolastici, inventariind patru situaţii-limită ce
refuză să se supună nu doar oricărui tip de disecare, ci chiar
minimului bun-simţ interpretativ, şi pe care le evidenţiem pentru
plăcerea păstrării nuanţelor ludice: 1. Dumnezeu e cel care ştie
totul, dar poate şti mai mult sau mai puţin decât ştie ? 2.
Care este numărul îngerilor ce încap, dansând o horă, pe un
vârf de ac? 3. Ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus Hristos nu ar fi
fost condamnat şi răstignit? 4. Problema himerei care
mormăieşte printre dinţi.

C R O N I C A
LITERARĂ
de Mihaela GRĂDINARIU
Neutralitatea, aparenta echidistanţă e părăsită tranşant în
finalul celei de-a doua părţi, locul în care e gravat îndemnul de a
te opri undeva: ananke stenai (şi lăsăm cititorului bucuria de a
descoperi unde…).
Cea de-a treia parte ne oferă patru episoade din istoria
hermeneuticii, avertismente clare pentru ceea ce poate însemna
excesul (diferenţierea artificială dintre verdeaţă şi iarbă în cartea
Facerii, la Philon din Alexandria), exegeza unei traduceri
defectuoase, fără a avea acces la original (comentariul
Fericitului Augustin la Psalmul 103), sau bucuria descoperirii
interpretării ca proces infinit, cu semnificaţii nenumărate şi
surprinzătoare precum culorile din coada păunului (de la
Eurigena cetire), în perfectă concordanţă cu textul considerat
infinit interpretabil al lui Roland Barthes.
Dacă adăugăm la cele descoperite până acum comentariile
savuroase din notele de subsol, ironia subtilă (aş întreba sfios, ne
provoacă autorul, care este necesitatea gândurilor necesare…),
întâmpinarea aşteptărilor şi dezamorsarea nedumeririlor
cititorului, lipsa stridenţelor de orice fel, curajul de a privi o
multitudine de soluţii hermeneutice, care, uneori, se contrazic
total, lejeritatea mişcării printre autori şi texte din epoci şi cu
caracteristici din cele mai felurite (unii invocaţi repetitiv),
austeritatea şi densitatea sentinţelor, invitaţia la joc dintr-un
motto... final (Explicit, expliciat, / Ludere scriptor eat.), obţinem
imaginea unui concert în care fiecare instrument îşi ştie locul şi
rolul, realizând o armonie de o complexitate şi fineţe
remarcabile. Şi, iată, în spaţiul bibliotecii, al paradisului
borgesian, cartea lui Valeriu Gherghel ni se dezvăluie ca o ispită
a cunoaşterii şi, totodată, a recunoaşterii limitelor lecturii şi ale
scriiturii. O pledoarie deloc simplă pentru a re-învăţa să privim
cu ochiul cel mai dinlăuntru, cel a cărui vedere nu greşeşte
niciodată. Concluzia? Deşi mi-am dorit nespus de mult să scriu
cât mai simplu, cu degete cât mai sceptice, vraja multicolorei
caudae pavonis se pare că a fost mai puternică…

Mihaela ARHIP

5 Decembrie
Mi-aş da sufletul rob toamnei,
să-mi fulguie frunze-n pragul casei
sau ploaia să-mi lovească ritmic, monoton,
pervazul,
s-ascult vântul despletind castanii din faţa ferestrei
şi răscolind cu ecou depărtările.
Dacă mă iubeşti, adu-mi toamna înapoi.
Astăzi
doar ninsoarea cade
ca o tăcere albă, îngheţată, fără sfârşit.

7 Decembrie
Privit de la fereastra de alături,
sentimentul acesta
pare să mă trăiască el pe mine
ca pe o întâmplare străină.
E vechi, rebel, trecut prin patul atâtor gânduri,
simplu, ciudat, indescifrabil
ca o figură conturată vag în zaţul cafelei,
confuz ca umbra unei păsări în oglinda apei,
indecent, banal, inexplicabil,
imposibil de prins întreg în cuvinte sau gesturi,
amar, înşelător, sălbatic,
unic.

10 Decembrie
E târziu
şi atât de linişte încât
aud cum scârţâie zăpada cu ecou sub umbra mea
şi cum lumina aprinsă a unei ferestre
sfâşie brusc întunericul străzii.
Şi-atât de frig încât
se sparg sub paşi umbrele castanilor
şi cioburile îngheaţă în urma mea
în alt contur.

11 Decembrie
Stoluri de vrăbii gureşe au invadat lumina.
Scuturate de aripile lor,
stelele s-au desprins, au căzut în zăpadă
şi toată după-amiaza
au scârţâit sub tălpile trecătorilor.
Spre asfinţit,
vântul a viscolit sălbatic zăpada,
în vârtejuri înalte
s-au întors stelele pe cerul îngheţat
şi ninge.

15 Decembrie
Ninge fără întrerupere
încă din ceasul indecis când
dimineaţa s-a strecurat pe porţile oraşului.
În gară,
un tren a fluierat prelung
speriind stoluri gălăgioase de vrăbii,
după-amiaza leneşă a teilor albi
s-a scuturat,
a tresărit Bulevardul
şi câinii de la periferie
au umplut de larmă peronul pustiu,
depărtările,
liniştea firească a miezului de decembrie.
Ninge.
Până spre asfinţit
au rămas urme în văzduh
şi
umbre pe zăpadă.

cronica veche
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DAN PERŞA – SEMNIFICAŢII ŞI
STRATEGII NARATIVE
Pasionat de reconstituirea trecutului, căruia îi dă o
notă personală, de intertextualitate şi de metaliteraritate,
încadrat de către majoritatea criticilor în sfera postmodernismului, Dan Perşa se dovedeşte a fi un prozator
complex prin stilul său unic. Romanele sale sunt distincte
ca problematică, dar în egală măsură, similare din punctul
de vedere al strategiilor narative. Modalitatea prin care
reuşeşte să strecoare în operă meditaţii filosofice în orice
context, fie el şi istoric, este uluitoare. În proza sa se
remarcă cu uşurinţă aserţiuni cărora li se pot atribui un rol
de adevăr general valabil, imposibil de contestat.
La un prim contact cu romanul Cărţile vieţii, publicat
în anul 2009, putem cădea în capcana unei interpretări
naive, de a considera cartea un simplu roman de factură
istorică. În postfaţă, Bogdan Creţu ne avertizează că
romanul nu reprezintă doar „file de istorie” din secolul al
XVIII-lea. Este adevărat că textul se aşază pe o faţetă a
realităţii de pe vremea Cantacuzinilor şi a Brâncovenilor.
Dar acest lucru nu înseamnă că se reconstituie doar
biografia unor personalităţi istorice precum ar fi făcut vechii
cronicari. Criticul atrage atenţia asupra faptului că Dan
Perşa nu îşi propune doar să reînvie contextul social al
epocii, să aducă în prim-plan conflictele şi loviturile de stat
specifice vremii. Mai mult decât atât, toate aceste elemente
reprezintă doar rama în interiorul căreia se desenează un
peisaj demn de admirat, în care personajelor, precum
Stolnicul Cantacuzino, fiul său, Ștefan, Constantin
Brâncoveanu, Șerban Cantacuzino, Ienăchiţă, doamna
Maria, generalul Matei şi Suflet Huiduci, li se face portretul
moral şi li se descoperă latura profund spirituală.
Într-un interviu publicat de Mădălina Roşioru, în
România literară, Dan Perşa vorbeşte despre intenţia
auctorială a cărţilor sale, printre care se numără şi
influenţele exterioare care au făcut posibilă producerea
Cărţilor vieţii. După cum însuşi scriitorul mărturiseşte,
romanul este creat după modelul Bibliei. Fiecărui capitol îi
corespunde un personaj istoric şi elemente esenţialmente
spirituale sunt desprinse din paginile Cărţilor vieţii. Singurul
personaj care apare pe tot parcusul romanului este Ștefan,
fiul stolnicului Constantin Cantacuzino. Încă din debutul
operei, se desprind caracteristicile de bază ale fiului (atras
în permanenţă de fetele frumoase; toate slujnicele îi cad la
picioare), trăsături care îl diferenţiază mult de tatăl său.
Ștefan nu are ambiţii de conducător, se simte atras de
natura pură, are înclinaţii poetice şi visează ca „în curgerea
frazelor sale să fie curgerea vieţii.” Este fascinat de linia
orizontului de după acoperişurile caselor, unde crede că se
află celălalt tărâm. Această fascinaţie anticipează finalul de
basm, în care Ștefan, împreună cu Matei şi Scribul pătrund
în Primul Cer, pe calea deschisă de Sfântul Petru.
În articolul „Un prozator important” din Revista
naţională de cultură, politică şi ştiinţă, Adrian Jicu vede
romanul Cărţile vieţii scris tot într-o manieră postmodernistă. Criticul este impresionat de modalitatea unică
a lui Dan Perşa de a parodia personalităţi atât de
importante precum Brâncoveanu şi de a modifica definitiv
viziunea asupra a ceea ce înseamnă în istorie acest
personaj. Brâncoveanu, sanctificat şi considerat un martir
pentru cauza ortodoxiei şi a poporului, apare în operă ca
un boier intrigant, avid de putere. Personajul este ironizat:
„Cum noaptea e un bun sfătuitor, Brâncoveanu se trezi
cam pe la prânz mai înţelept decât la culcare, se întinse
de-i trosniră oasele, fiind peste poate de înţepenit şi cu
burta plină de bunătăţi nedigerate (…), îşi scărpină prin
barbă maxilarul, (…) luă în nări mirosul de cenuşă al lulelei
şi al narghilelelor şi îşi unse o felie de pâine cu icre verzi şi
mâncă pe îndelete.” Adrian Jicu constată oralitatea
uimitoare a lui Dan Perşa, în care „umorul, ironia,
caracterul parodic şi limbajul în răspăr sunt dominante.”
Ceea ce au în comun personajele Cărţilor vieţii este
reflecţia despre moarte. Aproape fiecare a avut tangenţe
cu trecerea în nefiinţă a unor persoane apropiate iar acest
fapt a lăsat urme adânci în sufletele lor. Naratorul
omniscient surprinde foarte bine momentele de solitudine
ale personajelor sale, în care nu se află decât ei înşişi
împreună cu conştiinţa lor. Șerban vodă, când simte că
sfârşitul îi este aproape, conştientizează, în mod tragic,
veridicitatea mitului biblic conform căruia „din ţărână te-ai
născut, în ţărână te vei întoarce.” Cât despre Ienăchiţă, fiul
lui Șerban, acesta vede în moarte nişte avantaje pe care
viaţa nu i le poate oferi unui om: „Acolo, în pământ, trebuie
că e tare bine, nu-ţi mai clănţănesc dinţii de frig (…) e
călduţ, e întuneric, e linişte, stai cu ochii închişi şi pătrunzi
în propriul tău vis.” În ceea ce-l priveşte pe Matei, el ia
contact cu moartea în momentul în care Grigorie, bărbatul
pentru care dezvoltase un tip bizar de afecţiune, moare.
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Matei se vede nevoit să-şi plângă iubitul: „M-am urcat
pe lacrimi până la cer – degeaba. Nimeni nu mi-a răspuns.
Prin faptul că îi conservă capul lui Grigorie într-un sac,
Matei păstrează vie dragostea pentru cel mort însă
concluzionează că morţii nu îi poţi pune piedică, mai
devreme sau mai târziu, îţi va răpi toate fiinţele dragi. Nici
înţeleptul Lala nu reuşeşte să afle taina morţii în clipele în
care o simte cel mai aproape: „…n-am aflat ce e viaţa, ce e
moartea (…) acolo unde am încercat să văd, cuvintele
iau sfârşit. E numai mister.”Doar în finalul Cărţii..., pare că
este desluşită atât taina vieţii, cât şi a morţii de către cei
trei care au găsit tărâmul „tinereţii veşnice şi a morţii fără
sfârşit”. Deznodământul este croit pe mitul basmului
„Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”,
dezvoltând o imagine utopică a realităţii.
Alt roman al lui Dan Perşa, Șah orb…, apărut în
1999, se pliază, de asemenea, pe un discurs istoric. Ion
Roşioru remarcă faptul că, spre deosebire de Vestitorul,
acest roman este decupat dintr-o zonă mai actuală
deoarece îl are ca personaj central pe intelectualul Andrei
Boeriu, care rememorează în mod proustian trecutul
anilor de studenţie de pe vremea „totalitarismului roşu”.
Criticul găseşte centrală tema intelectualului, cu vizibile
puteri creatoare, ce se află într-o permanentă luptă cu
puterea politică a momentului. Comunismul este
evidenţiat în toată „splendoarea” sa, şi una din
importantele sale laturi negative reiese din încercarea de
a-i utiliza pe oameni ca pe simple instrumente de
propagandă politică. Personajul central, Andrei, se teme
să nu fie influenţat negativ de sistem şi să devină un
simplu profesor care nu a fost capabil să se împlinească
pe plan profesional, ca scriitor sau poet. În legătură cu
sistemul de învăţământ rigid, specific comunismului,
Ștefan Cucu remarcă în Portrete literare mărturiile lui
Andrei: „Pe mine, când trebuia să învăţ, mă apuca
damblaua. Citeam un curs, două, şi-mi venea să urlu(…)
Nu folosea la nimic învăţatul. Era vax. Învăţătura nu îţi
deschidea nici o perspectivă. (…) O mizerie grosier
materialistă, pe deasupra, ce ne obligau să învăţăm”.
Andrei Boeriu este atât de afectat de sistemul în care
este integrat, fără să vrea, încât are îndoieli în ceea ce
priveşte propria identitate, se întreabă mereu „Cine sunt
eu?” şi rămâne complet uimit atunci când este abordat de
o domnişoară care îl recunoaşte drept poet.
Ștefan Cucu vorbeşte şi despre o criză a artistului,
specifică sfârşitului de secol şi de mileniu, în care arta,
precum şi adevăratele valori s-au degradat. În acest tip de
criză se încadrează şi pictorul de biserici care susţine că
nimeni nu mai are nevoie de meseria lui într-un timp în
care iubirea adevărată s-a pierdut, sufletul omului este
prins între multiple identităţi. De fapt, din multe secvenţe
ale romanului se desprinde ideea conform căreia lucrurile
esenţiale din viaţă precum tandreţea, dorul, mângâierea,
sentimentele nobile şi curate sunt substituite prin laşitate,
desfrânare şi răutate.
Frustrării personajului, de a nu se putea ridica
împotriva sistemului comunist, i se adaugă lipsa de
fericire în plan erotic. Nevoit să se căsătorească cu
Michaela Bondoc, o „soţie nimfomană şi adulteră”, gândul
lui Andrei este îndreptat tot către Gabriela, unica iubire a
sa, care a urmat calea exilului în America.
Titlul romanului permite interpretări multiple, în strânsă
legătură atât cu personajele cât şi cu tema centrală.
Referindu-ne la sensul propriu al jocului, şahul presupune
respectarea unor reguli, activarea unor strategii prin care
„se câştigă teren”, apelul la inteligenţă şi la metode care nu
au altă finalitate decât înfrângerea adversarului,
anticipându-i acestuia mutările fără a da de înţeles care
sunt mutările proprii. În registru figurat, jocul îi are ca
protagonişti pe adepţii regimului comunist care,
cunoscând toate regulile şi mutările pe teritoriul lor, îi
folosesc pe oameni doar ca simpli pioni în vederea
îndeplinirii scopului. Or, „figuri” precum Cioran, Țuţea sau
Eugen Ionescu sunt condamnate tocmai pentru că nu se
pot limita de a fi pioni pe tabla de şah a comuniştilor. Cât
despre întreaga sintagmă din care este alcătuit titlul – şah
orb –, aceasta face trimitere directă la lupta între nişte
oameni incapabili să vadă adevăratele frumuseţi umane,
care sunt impresionaţi doar de falsele plăceri. Jocul, de
această dată, este departe de a fi unul paşnic, amuzant
sau relaxant, cum ar trebui să fie, în general, orice joc.
Este un joc distrugător, similar râului de sânge care îşi
are izvorul exact sub Casa Poporului şi care cuprinde o
mare parte din capitală. Metaforic, atât râul de sânge, cât
şi jocul de şah, sugerează haosul, atmosfera tensionată,
dezordinea şi lipsa oricăror valori de factură spirituală.

Toate acestea într-un discurs narativ discontinuu, cu
fraze lungi, în stilul specific lui Dan Perşa, stil catalogat
drept anticalofil de către Ștefan Cucu. Romanul Cu ou şi
cu oţet, apărut la editura Cartea Românească, în 2007, a
fost încadrat, de către majoritatea criticilor, în sfera
cuprinzătoare a postmodernismului. În ansamblul său,
subiectul romanului gravitează în jurul descoperirii
oaselor unei făpturi antropomorfe gigantice, a cărei
identitate este supusă mai multor interpretări. Se
cunoaşte încă de la Gérard Genette că elementele de
paratextualitate reprezintă un indice al cheii de lectură
având menirea să-l orienteze pe lector în labirintul textual.
Titlul romanului este extrem de sugestiv şi indică
structura de adâncime a sensului. Încă din preambul ni se
meţionează faptul că oul şi oţetul nu sunt altceva decât
„simboluri ale pătimirii lui Iisus”. Un lector avizat va sesiza
că romanul nu poate fi considerat doar unul sociologic, ci
include o semnificaţie mai profundă şi anume religioasă,
mitică. Din punct de vedere cultural, ni se deschide o
paletă de semnificaţii. Pe de o parte, oul poate reprezenta
creaţia nedescoperită încă, naşterea sau începutul şi
sfârşitul universului.
Cât despre celălalt element, oţetul, ne duce cu
gândul la vinul fermentat, la sângele Mântuitorului sau
chiar la modalitatea crudă prin care Iisus este torturat pe
cruce, când i se dă oţet în locul apei. Pe de altă parte,
titlul romanului orientează şi spre sensul locuţiunii verbale
„a face cu ou şi cu oţet”, care trimite la ideea de „a
spurca, a necinsti”, lucru ce ne aminteşte de lumea
profană în care trăim, o lume ce ignoră coborârea
sacrului în realitatea cotidiană. Dan Perşa îi aduce în
prim-plan lectorului universul unui Dumnezeu mort, în
care nimeni nu mai are credinţă adevărată. Este o lume
în care instanţa auctorială se prezintă ca una ce
înfăptuieşte actul justiţiar de „a-i face cu ou şi cu oţet” pe
cei ce nu cred şi s-au îndepărtat de credinţa pură. Astfel,
într-un anume sens, personajele din roman sunt
întruchiparea oamenilor de zi cu zi, incapabili de a vedea
reflexia luminii divine până când aceasta nu se arată sub
ochii lumii întregi, lucru ce se petrece prin intermediul
fiinţei de dimensiuni incomensurabile.
Tot în acest sens, subtitlul romanului – hărţuire
textuală – face referire la ideea de intertextualitate, de
resemantizare a unor opere arhicunoscute de către
publicul larg precum şi a celor mai puţin cunoscute.
Astfel, titluri şi autori celebri se reunesc în cartea lui
Perşa, precum scriitori consacraţi din toate timpurile se
întâlnesc, prin intermediul cărţilor, în biblioteca lui Borges,
la câteva epoci distanţă. Modalitatea prin care naratorul
aduce în atenţia lectorului numele unor prozatori este
anagramarea: Dănulescu, Marius Pupan, Mărtărescu,
Aldu Rădulescu, Reban. Ba, mai mult decât atât, apare şi
numele Pan Derşa, dovadă că auto-ironia este unul din
punctele forte ale scriitorului. Toţi aceşti scriitori devin
personaje în roman, având funcţia de plutonieri, trimişi în
misiune de către superiorul lor, căpitanul Gora, şeful
secţiei „Moravuri”. Plutonierii par prinşi în mijlocul unei
misiuni imposibile: de a traversa nişte tuneluri întunecate,
în care trebuie să descopere posibili infractori şi totodată
să descifreze misterul lumii.
Toate romanele lui Dan Perşa, inclusiv Cu ou şi cu
oţet, au un specific prin care se aseamănă, dar se şi
diferenţiază. Asemănarea constă în capacitatea
autorului de a păstra, în orice context, o legătură activă
cu lectorul, prin tehici de captatio, precum adresarea
directă sau ironizarea personajelor, uneori chiar a
romanelor care tocmai se scriu. Unul dintre cele mai
importante aspecte rămâne abilitatea lui Dan Perşa de a
infiltra paginile cărţilor sale cu meditaţii filosoficoreligioase despre viaţă, în complexitatea sa: misterul,
dimensiunea temporală şi spaţială, uneori de neînţeles,
precum şi moartea, care lasă un gol lăuntric celor
rămaşi în viaţă. Deplina descifrare a semnificaţiilor
cărţilor sale este imposibilă, pentru că proza scriitorului,
în ansamblul ei, rămâne inepuizabilă.

Ana-Maria-Claudia HARANIȚĂ
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ION TUDOR IOVIAN
„Ioan Ivan – viitorul poet Ion Tudor Iovian! Citească neoexpresioniştii de
azi neoexpresionismul lui de acum un sfert de secol, că vor înmărmuri. E de-o
actualitate – cum să-i spun? – seducătoare?, contrariantă? Minimalism,
deprimism, nevroză, destrămare. Masca şi oglinda ca metaforă obsedantă.
Cuţitul şi sertarul, de citit via Jung-Durand. „Frigul singurătăţii”. „Realitatea ca
masă de disecţie”. Jetul de sânge al cotidianului. Dragoste nu există, cuiburile
de rândunică sunt goale, visul e plin de „bulboane şi peisaje pârjolite”,
privitul cerului umple vederea cu „stele şi deşeuri menajere şi reclame şi
voci enervate şi muzici şi ură”. Totul e „Durerea de a fi” (...) O poezie cu
forţă febrilă şi tandră vulnerabilitate, vecină cu Virgil Mazilescu şi Ion
Mureşan, confină cu morbidul lui Cristian Popescu şi grotescul macabru din
viziunile lui Ioan Es. Pop.” (Dan C. MIHĂILESCU)

ARIDATH – ŢARA FĂRĂ SĂMÂNŢĂ
am venit din Aridath – ţara fără sămânţă
ţara fără viitor
ţara nimănui
ţară îngropată în mâlul uscat al unor fluvii inexistente
fără să te anunţ
am venit cu tristeţea mea gris-piper ţinută în lesă pentru cafeaua cu stricnină de la 5 d.a.
cu şfacul pregătit
pentru tine
mon semblable mon hypocrite voyeur
am venit din Aridath
cu sufertaşul cu mâncare pentru şoricelul kafka
şi el
dragul de el păcătosul de el
doar cu mireasmă de iasomie şi raze de lună se hrăneşte
şi cu bătăile mele de inimă şi cu răsuflarea mea
cu privirile mele se hrăneşte
din cuvintele mele îşi bea zilnic porţia de viaţă
porţia de fiere
şi totuşi urlă de singurătate pe foaia de hârtie şi paşii lui mărunţi îşi lasă printre cuvinte
printre rufele murdare
iscălitura cu urme de sânge şi vis radioactiv –
un fel de bani mărunţi pentru a închide uşile
acestei lumi –
dar tu îmi spui că nu există leac pentru tristeţe
că nu există poezie care să te vindece de poezie
nu există moarte care să te vindece de moarte
şi eu mă pregătesc
să bat pe uşorul uşii în cuie
umbra de catran a păsării care nu vrea să se aşeze nicicând pe pământ
– vreau să-i simt lovitura de clonţ în creieri
să-i înţeleg geamătul care-mi sfâşie ţesătura fragilă a minţii
şi îmi rupe inima-n bucăţi
îngrozitor de lent
dar de ce fac asta
şi eu mă pregătesc
să-l înec pe şoricelul kafka împietrit de frică în rachiu prost şi cuvinte de pahar
şi tristeţe
să bat în cuie
de-a dreptul în carnea lui floarea din Aridath
gris-piper şi neagră
şi eu mă pregătesc să zidesc din nervurile nopţii
din aripile căzute în zori prin livezi
din cămaşa trasă la sorţi
în răscrucea nopţii
edificiu
pentru floarea din Aridath – ţara deşertului –
dar ştiu
că la o mie de ani odată se iveşte
ca să strălucească sub cerul de catran
o clipă
în ţara Aridath –
floarea deşertului –
şi va ţine în adânc trează lumina
captivă
pentru încă o mie de ani de singurătate şi trădare
pentru ea
am venit cu topoare şi vrăji şfac şi seringi umflate cu ecstazy
să iau
sămânţă din viaţa ta şi a ta şi a ta
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să vă fur din codul genetic alfabetul durerii şi cheia de fum
să cern prundul de aur din peşti printre degete
să forez
în oglinzile de fier ale norilor
fântâni pentru neamuri arse de sete
şi de vis
să smulg din inima cernită silabele gravide în fierbere
pentru un alt început

SPERIETOARE
nu
sunt liniştit
nu simt adierea de brici a vântului de toamnă
nici muşcătura adâncă a tristeţii
sunt gol
într-un câmp negru – o sperietoare înfiptă într-o viaţă care nu-i a mea
pe autostradă printre hârtiile împinse de iureşul maşinilor
un om jupuit de piele de căpcânul şef iţit dintre ziduri inexistente
un om lăsat în smogul zilei
o bucată de carne în sânge
bătând în vânăt coclit
jefuit de vise jefuit de gânduri
fără trecut fără viitor
doar geamătul
azi mereu azi
m-a străpuns un unicorn pe moarte cu corn de aur negru dar nu sângerez
nu frăţioare
sângele s-a tras de mult în pământ
doar lumina se desprinde de pe os
şi se trage şi ea în pământ
şi carnea
şi numele
şi atingerea ta se duc odată cu ea
doar vuietul foarte rece al unei nopţi
de demult
prin venele deja sparte prin cuvintele deja trădate
doar plânsul în sughiţuri prin odăi părăsite în grabă
ştiu frăţioare
nu eşti fratele meu dar acum am nevoie de tine
fiindcă noaptea
îşi întinde asfaltul peste ograda mea
peste livezile mele peste inima mea de asfalt
îşi întinde ghearele de pâslă pe trup şi mă strânge şi
strânsoarea ei nu-i dragoste şi
gheara ei nu-i mângâiere
nu mă lăsa prăvălit în mâlul zilei printre sudalme scrâşnete
măruntaie făcute zob
ochi injectaţi de oboseală de sânge stricat de neputinţă
de păsări zgâlţâite de urât
nu mă lăsa
gol
şi
singur
pe câmpul de fier în cârligele amiezii
pe ziare mototolite pe scârna porumbeilor
nu mă lasa
pradă
omuleţilor de hârtie şi cârpe şi paie pe care-i varsă cerul de toamnă
nu lăsa căpcânul din capul străzii să mă înghită
cu tot cu dealurile copilăriei cu apa vie a poemului despre Dumnezeu
sub neonul spart
ştiu frăţioare
nu sunt fratele tău
acum că sunt gol ca un par
acum că ţi-e frică să nu-mi iei locul pe sacul ud din faţa uşii pe rugul deja aprins
ştiu
te ţine captiv o istorie fără măreţie
un pământ fără amintiri o
inimă în care n-au înflorit niciodată albăstrele
dar tu nu poţi ieşi din ura ta
nu poţi sparge zidul inexistent dintre mine şi tine
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RADU PĂRPĂUȚĂ
Născut la 25 februarie 1955, în
comuna Tomeşti, judeţul Iaşi. Urmează
cursurile Facultății de Litere, secţia rusăromână, la Universitatea „Al.I. Cuza”
Vorbeşte peste medie limba română,
limba rusă şi limba inguşetă (este
singurul vorbitor al acestei limbi în
România). Publicist free launcher,
traducător, prozator.
Din 1991, la îndemnul patafizicianului
Luca Piţu, a început să facă traduceri din
limba rusă, ajungând până în prezent la
peste 50 de titluri de volume. Antologat cu
proză în volumul Ozone friendly, Editura
T, 2002. În 2005 publică volumul de
povestiri Învierea muţilor, editura
Tehnopress, carte triplu premiată.

giardinieri
Firenze. Via Giambologna – o stradă liniştită şi umbroasă, cu
ville cochete, multicolore. Dinspre capătul în pantă al străzii vin trei
bărbaţi în pas agale: doi au cam cincizeci de ani, al treilea nici
treizeci. Toţi sunt îmbrăcaţi în nişte combinezoane albastre, iar pe
spatele lor scrie mare, cu litere albe: GIARDINIERI. Cel tânăr
împinge alene pe mijlocul străzii un tomberon mobil de plastic: mic,
alb-albastru, cu tot felul de roţi şi rotiţe – parcă e de jucărie.
Din urmă înoată prin aerul torid ceilalţi doi, care discută tot aşa,
în ritmul lui „ho, că nu dau năvală tătarii!” Sunt români. Nea Vasile,
un moldovean din Murgenii Vasluiului, îşi continuă povestea:
– Şi tataia îmi zicea de bunelu’, că avea o pereche de cai roibi:
mari, frumoşi. Tare se mai făloşe cu ei! Şi când o venit ruşii, ştii,
când s-o rupt frontu’, intră o rusoaică în ogradă la noi şi se duce drept
în grajd, la cai. Scoate afară caii şi dă să plece cu ei. Da’ bunelu’ îi
iese înainte cu furca: „Niet! Niet!” face bunelu’. Rusoaica era pe cal,
cu un căciuloi de ceala buhos în cap, şi ţine frâul cu mâna dreaptă, că
stânga o ave tăiată mai sus de cot. Atunci ea lasă frâul din mână şi
scoate pistolul de la brâu: poc! poc! trage de câteva ore în aer. Şi-l
împinge pe bunelu’ cu calul. Tataia, avea vro cinşpe ani pe-atunci,
sare la bunelu’ şi-l trage înapoi: „Eşti nebun, tataie, vrei să
te-mpuşte?!” Pe urmă o venit şi comandantul lor: „Lena, Lena” striga
la ea şi-i ordona nu ştiu ce. Rusoica s-o-ntors şi-o plecat, da’ tot o luat
caii lu’ bunelu’. Şi zicea lumea prin sat că ea era nervoasă, fiindcă îi
omorâse nemţii pe omu’ cu care se iubea ea...
O vreme merg în tăcere. Apoi tot nea Vasile, care pare că e şeful,
îi zice celui din faţă cu tomberonul:
– Aici, Fane. Scoate marfa! Fane se opreşte, deschide
tomberonul şi scoate un sac murdar de rafie. Din sac trage afară o
pisică cenuşie moartă.
– Uite colo! zice nea Vasile şi îi arată lui Fane înspre o vilă
somptuoasă din terra cotta, înecată în verdeaţă. În curte se plimba
agitat un câine cu botul ridat, lăsat în jos într-o expresie de
perplexitate. Fane apucă pisica de coadă şi, cumpănindu-se pe
picioare, o aruncă peste gărduţul din sârmă oţelită drept sub botul
câinelui. Perplexitatea de pe chipul câinelui se face şi mai mare.
Miroase leşul pisicii şi începe să latre cu spume. Cei trei bărbaţi îşi
aprind ţigările şi se trag mai la umbră.
După vreo zece minute de lătrături furibunde, iese afară o femeie
grasă, care nu duce lipsă de fălci şi de guşă, cu un turban mov, cât un
turn. Se aud o vreme tropăieli, forfoteli, exclamaţii. Apoi femeia îi
vede pe „giardinieri”, care stau la o parte, dar nu atât de „la o parte”,
ca să nu fie văzuţi.
– Giardinieri! Giardinieri! Aiuto! Aiuto! şi le face semn să vină.
Nea Panait, un tip de pe la Brăila, cu mustaţa subţire, de pişicher, zice
pe dată:
– Si, signora, vengo subito.
– Aiutăm, aiutăm, zice şi nea Vasile într-o italo-română
sui-generis. În curte femeia, cu ochii umezi şi expresia plină de milă a
unor pietre ude, le arată pisica:
– Ecco! Un gatto!
– No problem, seniora, no problem. Subito! zice nea Panait şi
face gesturi largi de liniştire.
Iau pisica, o bagă în sacul, pe care-l aruncă în tomberon, mătură
tacticos curtea, care, dealtminteri, nici nu avea nevoie să fie măturată,
îndreaptă nişte pergole şi un vaso da fiori din piatră, în stil moresco.
După vreun sfert de ceas nea Panaite bate în uşa metalică:
– Ho finito, seniora.
– Grazie, molto grazie! Da dove siete?
– Romania, seniora.
– A, romeni, molto gentili romeni, zice femeia, clătinând
aprobator turnul mov.
– Grazie, seniora.
– Subito, zice femeia şi dispare în casă. Se aud mobile trântite,
sertare trase. Pe urmă femeia apare cu nişte bani în mână.
– O, no, no, no, seniora.
– Spiccioli, spiccioli, se justifică femeia, adică mărunţiş, şi
îndeasă banii în mâna lui Panait.
– Mille grazie, seniora.
Apoi cei trei se depărtează încet. Panait numără banii şi îi
împarte la toţi. După cei trei se ia câinele cu botul ridat şi cu ochi
umezi, ca şi ai stăpânei lui. Se învârte în jurul tomberonului,
miroase şi scheaună.
– Ia uite, ’ăi – zice Vasile – parcă-i câne poliţist. Şi-l loveşte cu
piciorul în coaste, dar nu prea tare.
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Câinele aproape că nu se mişcă: pare că nu ştie ce-nseamnă s-o
ia pe cocoaşă.
– Fane! zice scurt Vasile, făcând semn cu ochii înspre câine.
Fane apucă o mătură, pe care tocmai o agăţase cu nişte cheutori de
tomberon, şi-i trânteşte una câinelui drept pe spinare: îndesat,
hâcâit, ciobăneşte. Schelălau, schelălau, schelălau se vaită câinele
ca o cotarlă oarecare şi o zbugheşte cu coada între picioare.
Pesemne că a simţit prima oară pe... blana lui distanţa enormă, care
separă Firenze de Ferentari.
– Du-te şi te plânge la madam Bardot, zice Panait din urma
câinelui.
– Şi să ne trimită câte-un otograf, completează Vasile.
Pe urmă Panait porneşte iarăşi o poveste despre cai:
– Erau la noi la Corbu doi: unu’ nea Ion şi unu’ Ilarion. Şi al
naibii le plăceau caii la amândoi. Când se întâlneau, erau buni
prieteni, vorbeau numai de cai. Se luau la întrecere, care ştie mai
multe de cai. Când ieşea primul Ion, când Ilarion. Tot voiau să se
dovedească unul pe altul. Aşa s-au întrecut toată viaţa. După aceea
Ion s-a îmbolnăvit şi era pe patul morţii. Îl cheamă pe Ilarion la el
şi îi zice: „Măi, Ilarioane, eu am să mor. Tu mi-ai fost prietenul
meu cel mai bun, aşa că am rugăminte la tine. Când mor, să mă
puneţi jos în curtea bisericii şi să sari de trei ori cu calul peste
mine”. Bineee! Moare nea Ion. La înmormântare au pus sicriul jos
în curte şi nenea Ilarion a venit pregătit cu caii să sară peste Ion. Dă
încoace, dă încolo, bate caii – nu voiau caii să sară. Lumea a
început să râdă...
– Ştiu – îl întrerupe nea Vasile – calul nu sare niciodată peste
mort. Aşa că nen-tu Ilarion s-o făcut de râs. Apoi Vasile continuă
preocupat:
– Azi mai încercăm o dată. Mâine pornim mai dimineaţă, pe la
opt. Şi, Fane, să faci rost de-o mâţă nouă, că asta o-nceput să pută.
Ai înţeles?
– ’les, face Fane.
Cei trei se îndepărtează. Pe cerul amurgului se profilează,
compactă şi sumbră, capodopera lui Bruneleschi – Santa Maria del
Fiore, cu vestita ei cupolă, despre care Stendhal a zis că îl lasă
pradă nebuniei ca în preajma unei femei iubite. Dar „giardinieri”
nu o bagă în seamă. Iar de Bruneleschi nici n-au auzit.

zbor cu berze

Venise uliul şi luase o găină din ogradă, pe Bogheta. O luase în
gheare şi o dusese.
– Vaai! plesni din palme bunica. Tocmai pe Bogheta!
– Ţi-am zis să nu le mai dai drumu' în grădină. Cacu-i norocu’
lui! zise bunicul roşu la faţă.
La ultimele vorbe ale bunicului, Claudiţa ştia că urmează cele ale
bunicii: „Fii atent cum te exprimi în faţa copilului”. Chiar aşa şi zise:
– Fii atent cum te exprimi în faţa copilului!
Dar bunicul dădu din mâna şi intră în casă: la televizor, să asculte
ştirile. Acolo tot aşa zicea, după ce asculta ştirile: „Cacu-i norocul lor
de hoţi şi de golani, care-o umplut ţara românească”. Şi urma aceeaşi
replică a bunicii.
Insă acum Claudiţa nu era atentă la vorba bunicului. Ea nu
văzuse uliul. Auzise doar cârâitul găinii, care apoi amuţise brusc, şi
un fâlfâit de aripi. Iar umbra aripilor a trecut peste Claudiţa. Fetiţa se
gândi, se gândi, dar nu spuse la nimeni la ce se gândi. Intră după
bunicul, care lovea cu pumnul în televizor.
– Iar nu merge magea? se interesă Claudiţa.
– Iar nu merge imaginea, o corectă zâmbind bunicul.
– Bunicule, uliul poate ridica o fetiţă?
– Nu, nu poate.
– Dar doi ulii?
– Nici doi.
– Dar zece? zise Claudiţa ultimul număr până la care ştia să
numere.
– Poate ca zece ulii da, dar nu zboară zece ulii împreună. Uliul e
pasăre cam singură şi rea.
– E rea-rea?
– Reaaa! Rupe găina.
– Şi pe fetiţă?
– Şiii… Scoate ochii la fetiţă.
Claudiţa ieşi afară, întinzând buza de jos înainte: era necăjită ca
atunci când a durut-o în gât şi a trebuit să sugă nişte pastile scârboase.
Mai scârboase decât caca din veceu. Afară, în adierea aerului, n-o
strângeau camerele şi putea să se înalţe cu gândul mai uşor.
Claudiţa voia să zboare, şi visul ei, adus din casă afară, parcă era
mai vis. Problema era că nu avea aripi. Până şi caii se întâmplă să
aibă aripi, văzuse ea într-o carte, dar oamenii n-au. Numai îngerii.
Oamenii nu se pot urca pe iacobaş (Claudiţa se învăţase să spună
„iacobaş” la acoperiş, de când meşterul Iacobaş lucrase la acoperiş,
iar bunica o trimitea „la Iacobaş” să-l cheme la masă) şi de-acolo săşi dea drumul în jos şi să zboare. „Cad pe pământ şi se fac zob”, îi
spusese bunicul. Dar bunica ştia mai multe ca bunicul, ea era
învăţătoare („învaţă pe copii”, îi spusese Claudiţei demult-demult
mămica). Bunica ştia că pe calul cu aripi îl cheamă Pegas. Ca
bicicleta ruginită a bunicului. Dacă te sui pe calul ăsta, poţi zbura
peste mări şi ţări. „Pegasul e ca şi calul lui Harap Alb?” „Da, ca şi
calul lui Harap Alb”, îi zisese bunica, minunându-se de asocierea
făcută de fetiţă. Claudiţa se gândise să-l transforme pe Suru, calul lor
din grajd. Nişte jăratic găseşte ea, nu-i vorbă. Poate să ia jăratic când
face bunicul rachiu în cazanul cel cu prune puturoase. Dar de unde să
ia frâul cel fermecat, cu care să-l pocnească în cap pe calul jigărit şi
să-l prefacă în cal frumos, cu aripi înfoiate? Claudiţa i-a dus lui Suru
în grajd nişte brânză Feta din frigider şi nişte ciocolăţele (ba chiar era
hotărâtă să strângă doi ani toate ciocolăţelele primite şi să le dea
calului), dar degeaba: Suru nu se prefăcuse în Pegas.

Nici cu vrăbiile de sub streaşina casei nu a fost chip să zboare.
Dacă ar fi fost cât o buburuză, Claudiţa s-ar fi putut piti între
aripile lor. S-a gândit să se dea de trei ori peste cap şi să se
prefacă într-o buburuză. A făcut ea trei tumbe, cu ocazia asta şi-a
murdărit rochiţa şi a certat-o bunica, dar nu s-a micşorat deloc.
Asta din cauză că nu ştia formula magică, pe care trebuia să o
spună odată cu tumbele. Plus că bunicul i-a spus că, dacă se face
buburuză, vrăbiuţa o ciuguleşte şi o duce la puişorul ei s-o
mănânce. Atunci se gândi Claudiţa cât de greu trebuie să fie să fii
buburuză! Şi s-a apucat să strângă buburuzele într-o cutiuţă, ca să
le apere, dar nu a găsit prea multe.

***
Era toamnă. Când a văzut şirurile de berze pe cer, Claudiţei i s-a
învolburat un simţământ cald în inimă: va zbura cu berzele. Din acea zi a
început să pună mâncare berzelor pe pervaz: coji de pâine, boabe de
porumb, câte-o bomboană. A doua zi dimineaţa nu mai era nimic. De
bună seamă că berzele veneau noaptea şi ciuguleau tot. Vedeau că
Claudiţa le iubeşte şi le dă până şi dropsurile ei preferate, cele de ananas.
Apoi fetiţa întrebă:
– Bunicule, da' în Italia sunt munţi?
– Sunt.
– Mari?
– Mari... şi mai micuţi.
– Da' poţi să zbori peste ei?
– Cu avionul.
– Dar dacă eşti pasăre?
– Dacă eşti pasăre… peste Marea Adriatică.
– Da' e cald acolo?
– În Italia e cald, îşi epuiză bunicul cunoştinţele de geografie.
„Vasazică nu trebuie să-mi iau caciuliţa de lână. Nici ciorapeii cei groşi
cu dunguliţă”, gândi Claudiţa.
…Şi dimineaţă, Claudiţa se sculă devreme şi îşi aduse aminte brusc
de gândul care i se înfiripase ieri în minte: se va urca pe iacobaş şi va
aştepta să treacă berzele s-o ia. Are să se roage de ele, are să plângă taretare şi au s-o ia.
Coborî din pat, se îmbrăcă singură pe întuneric, îşi luă câteva
dropsuri, să aibă pe drum. Plus că îşi pusese de ieri în buzunarul de la
rochiţă, fără s-o vadă bunicii, o felie de pâine cu o bucată de caşcaval. Ieşi
din cameră pe nesimţite, să nu-i trezească pe bunici. Mai greu era cu uşa
de la hol, care scârţâia. Dar, ştia ea o „mişchirie”: dacă o trăgea tare şi
brusc, nu scârţâia. Apoi Claudiţa răsuflă din greu: urma scara de la pod –
din fier, vopsită în verde, cu şapte trepte. Cu urechile bubuind, ţinându-se
lipită de scară, apucă treaptă după treaptă şi urcă. Ştia că nu trebuie să se
uite în jos şi nu se uită… În sfârşit, e în pod! Pe urmă trecu prin
întunericul podului până la ferestruica de pe acoperiş. Se temea să nu se
încurce în vreo pânză de păianjen. Tare îi era frică de păianjeni! Dar nu se
încurcă. Ieşi prin ferestruică şi începu să urce în patru labe pe ţiglele ude.
O dureau genunchii, dar strânse din dinţi şi merse mai departe. O
bură o acoperi cu o pânză uşoară. Nu-i era chiar frig. Şi oricum,
mergea în ţările calde. Se ridică pe iacobaş până sus-sus. Se aşeză cu
spatele rezemat de horn.
Era ceaţă. Se vedeau doar casele din jur. Mai departe nu se vedea
decât o învolburare albă. Se temea că n-or s-o vadă berzele. Dar veni în
zbor o vrăbiuţă şi se aşeză chiar pe horn. Sucindu-şi căpşorul, se uita cînd
cu un ochi, când cu celălalt la Claudiţa. Piscui şi zbură. „S-a dus să le
spună la berze: Uite, aşteaptă Claudiţa”, gândi bucuroasă. Claudiţa era
obosită, tare-tare obosită: „Am să închid ochii. Când am să-i deschid, o să
fie numai berze în jur”...
Şi Claudiţa vede cum o barză mare se lasă pe iacobaş. Bătu din aripi,
bâţâi din cap şi clămpăni:
– Tu eşti Claudiţa? şi îi întinse aripa.
– Da, zise Claudiţa, şi strânse aripa berzei cu două degete în semn de
salut.
– Acuma, că ne-am salutat – zise barza – hai să zburăm.
Şi o apucă deodată cu ciocul de gulerul rochiţei şi începu s-o urce în
aer. Claudiţa simţi o durere la gât, acolo unde barza o apucase cu ciocul:
– Vai, mă doare! Şi mi-e frică! zise Claudiţa.
– Nu trebuie să-ţi fie frică.
Veniră şi alte berze şi o apucară cu ciocul de rochiţă. O înţepa şi o
durea tot corpul, dar ştia că trebuie să rabde. Să rabde! Să rabde! Claudiţa
se uită în jos şi văzu iacobaşul casei bunicilor.
– Să nu mă scăpaţi! zise speriată.
– Nu te scăpăm, nu te scăpăm!, păcăne din plisc berzele.
Claudiţa se uită în jos şi vede printre nori albi drumuri şerpuite,
grădini parcă trase cu linia şi case foarte mici. Vede oameni ca nişte
păpuşi mici, care se uitau în sus, ţinând mâna streaşină la ochi. Apoi
zboară lin peste Marea Adriatică, care licăreşte albastră-albastră… Apoi
se aude fâlfâitul berzelor: obosit, greoi. Claudiţei îi ţiuie urechile şi o
doare în piept. Bubuie ceva şi mai apucă să audă un glas:
– Vai, cade!
Claudiţa deschide ochii şi îl vede pe bunicul. Cocoşat, gâfâind, urcă
pe acoperiş. În urma lui cad ţiglele cu zgomot. Claudiţa se ridică.
– Nu te mişca, nu te mişca, ţipă bunicul.
– Da’ vreau la mămica! strigă şi Claudiţa cu un sughiţ de plâns,
speriată de ţipătul bunicului.
– Stai aşa! Nu te mişca!
– Vreau la mămica în Italia.
– Bine-bine. O să vină mămica, o să vină.
– De ce nu mai vine mămica din Italia?
Plânge. Bunicul se apropie şi o prinde în braţe. Miroase a tutun şi a
proaspăt bărbierit şi a haine jilave. Coboară încet cu fetiţa strânsă la piept
şi zice cu glas schimbat, de parcă un dop i se pusese în gât.
– Cacu-i norocu’ ei de treabă! Zice.
Dar bunica nu-l ceartă de data asta. E jos şi îşi frânge mâinile, iar din
ochi îi curg lacrimi. O ia pe Claudiţa în braţe din braţele bunicului.
Bunicul răsufla din greu şi zice cu glas tremurat:
– Aşa nu se mai poate. Diseară dăm telefon la mă-sa: să vină acasă.
– Hai în casă, că plouă.
Încă sughiţând de plâns, cu buza de jos înainte, Claudiţa bolmojeşte
cu încăpăţânare ostenită:
– De ce nu vine mămica? De ce nu vine mămica?
Apoi, înainte de a intra în casă, mai aruncă o privire spre cerul de
cretă murdară: berzele nu erau nicăieri.
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DACĂ TĂCEAI...

interviul anului

„Voi mă înţelegeţi bine,
prefer hibernarea prelungită”
ne spune Moş CRĂCIUN,
sosit într-o fugară vizită la „Cronica veche”

Bună dimineaţa, la Moș Crăciun!
Cu ţuică şi cu tutun
de pipă
pe care să nu le bei în pripă,
ci cu mult tact,
ca şi cum ai săvârşi un act
sexual?
de pietate?
de bravură?
o respiraţie gură la gură?...
Aş putea continua aşa
până la Anul Nou.
Dar, Moş Crăciune, fă-mi cadou
un cazinou
un hublou
un york nou
care guiţă
printre aracii unei frunze de viţă.
Dăruieşte-mi măcar o şenilă,
cu tot cu palaria ei muselină,
Dă-mi câmpulungul
din epoca mea de aur,
când aveam şvuuungul!
Dă-mi-o pe anakelemen,
care te lasă fără oxigen,
sau pe sfânta ana
care l-a dus pe manole-n
nirvana!
Ah, Moș Crăciune,
de ce-mi dai numai supărăciune?!
De ce nu-mi pui în ghete
două rachete
cu rază medie de acţiune?
Fă şi tu o minune!
Pe mine mie redă-mă,
fă-mă
val de tei
şi m-aruncă-n braţele unei femei!
Sau fă-mă covor,
să mă atingă pasul ei ușor,
braţele ei să mă aspire/
contra unei lire sterile...
Şi Moș Crăciun şoptind în albă barba sa:
Va urma!
Tudor NICOLESCU
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Consemnat de Virginia BURDUJA

BULĂ N-A MURIT!

Ne dai, ori nu ne dai?!

- Care este principala dv. trăsătură?
- Bunătatea nemăsurată. Vestită şi-ntinsă ca o praştie-n
miracol vrăjită de Harry Potter (Să nu afle că v-am spus, îmi
este bun prieten, dar primeşte mai multe scrisori decât mine)
- Ce calitate apreciaţi la un bărbat?
- Păi, bărbat să fie. Curajos, curtenitor, loial, zâmbitor,
inventiv şi nabab. Cu insule mii şi iahturi gârlă. Şi scaune aurite,
cum are Becali al vostru.
- Dar ce calitate apreciezi la o femeie?
- Eu?! Nu m-am gândit niciodată... Stai, dragă. Apreciez
diplomaţia nemiştocară, scuză termenul, dar am observat,
ascultând dorinţele copiilor voştri, că folosiţi un limbaj foarte
colorat, în nuanţe închise.
- Ce preţuiţi mai mult la prietenii foarte apropiaţi?
- Să-nţeleagă şi ei ce înseamnă criza mondială: să-şi pună
mai puţini rudolfi la sanie, să zboare cu sănii mai mici decât a
mea, încărcate cu mai puţine daruri, să le pot spune pe bune:
sâc!, sunt mai bun decât voi!
- Aveţi un defect major?
- Generozitatea, nu vă spusei? Că-i soră dreaptă cu prostia
şi-i las pe toţi în ceaţă dilematică.
- Care vis, odată împlinit, v-ar face fericit?
- Să înot prin zăpadă, singur, până la Civitta Vecchia...
Aveaţi voi, un scriitor care o tot pomenea...Acolo trăieşte o
mândră crăiasă, o broască de o tonă, să aibă Rudolf cu cine să
se întreacă pe hipodromul ceresc.
- Care ar fi cea mai mare nenorocire pentru dv.?
- Să mă transform peste an în Făt Frumos. Plicticoasă fiinţă.
Perfect, erou între eroi, învingător mereu, nici măcar un glonte
nu-l atinge în rolex-ul agitat în raze de soare năvalnic luminând
biosfera.
- În ce loc aţi dori să trăţi?
- În Wikipedia. Acolo toată lumea ştie tot, oricine poate
răspunde la orice întrebare îţi nelinişteşte somnul.
- Ce culoare preferaţi?
- Violet, bineînţeles. Se poartă moş crăciuni violeţi, dacă tot
am scăpat de 21 maiaş.
- Ce floare vă place?
- Ghiocelul. Cum apare, la noi liniştea-i deplină. Ca după
electorale la voi.
- Ce prozatori preferaţi?
- Cei născuţi după 2014. Eu nu vreau să supăr pe nimeni.
- Dar poeţi preferaţi aveţi?
- Dan Dobre. Are un titlu de carte care-mi bântuie neuronii
de câţiva ani buni: „Ultraj împotriva bunelor moravuri”. Mă
ajutaţi să-i deşurubez sensurile ascunse?
- Pictorii preferaţi?
- Graffitiştii, n-ai văzut ce repede acopăr ei murdăria
zidurilor scorojite de ploaie, vânt, zăpezi viscolite, vespasiene
absente etc.?
- Ce compozitor aţi asculta într-una?
- În vacarmul ăsta general? Glumeşti!
- Dar din realitatea noastră policromată, ce personaje vă
plac?
- Mama Oanei Zăvoranu. A ştiut care-i optimul domeniu în
afaceri, cel de indubitabil succes.
- Ce calitate nativă v-aţi fi dorit?
- Indiferenţa, lipsa accentuată de simţire, adică. Să fiu şi eu
unul din cei cinci sute şi câţi? parlamentari plătiţi de voi să
doarmă în Casa Poporului, devenită neîncăpătoare ...

Tatăl lui Bulă spală vasele în
bucătărie.
– Tati, ce-i aia bigam?
– Un bărbat care spală de două ori
mai multe vase decât mine.
*
– Bulă, cu ce se ocupă părinţii tăi?
– Tata e parlamentar.
– Şi mama?
– Nici ea nu munceşte.

* Nemurirea constă în neuitare.
* Dacă vrei schimbare, trebuie să pleci.
* Nu se înșeală în absolut, ci numai în detalii (Liviu Antonesei).
* Egalitatea se discută, nu se execută.
* Cine a spus că, în veacul nostru, bogăția și cultura nu merg
împreună?!
* Nu fă nici caz, nici haz, la schimbarea de macaz!
* „Eu am bătrânețea mea, n-am nevoie de a lui...”
* Un semidoct decăzut..? Un sfertodoct!
* Capacitatea omului de a fi stupid este nelimitată.
* Cunoști pasărea după cânt și omul după cuvânt (variantă).
* Șoarecii se tem de femei mai mult decât se tem femeile de
șoareci..?
* Nici un căpitan nu-și abandonează vasul care nu se
scufundă.
* Confidențial..., confidențial..., dar să știm și noi!
* Dacă tăceai, tot prost rămâneai.
* Imparțialitate: o haită de lupi contra unui câine de
apartament.
* Nu există medicament contra realității (Beatrice Vaisman).
* Mănâncă și dă mai departe.
* De unde am venit, am plecat.
* Și albul pătează.
* Certitudini au numai cei care nu gândesc. Sunt foarte sigur
de asta!
* Nu mânca usturoi în casa spânzuratului...
* După mintea cea de pe urmă urmează tot mintea cea de
pe urmă.
* De regulă, alegem dracul cel mai gri.
* Adevărul e greu, minciuna plutește.
* Uneori, inteligența te împiedică să fii deștept.
* Știrea și interpretarea: un ou și un bou.
* Mediocritatea se simte bine între extreme.
* Găurile din ciorapi nu aerisesc...
* Nu poți îndrepta pe cineva care nu dorește.
* Diavolul nu suportă umorul.
* Ne răsucim în Istorie în cerc închis.
* Umor facultativ.
* Mi-am păstrat sângele rece parțial...Total ar fi fost prea de tot.
* Lăsați învinșilor măcar libertatea de a se da victorioși...
* Nu înțelegerea, neînțelegerea doare.
* Sunt absențe mai onorabile decât prezența.
* De ce Mediocritatea e sfântă?

Dorel SCHOR

Caricaturi de Const. Ciosu din volumul „Zâmbește, mâine va fi mai rău”
de Dorel SCHOR (Editura 24 ore, Iași, 2012)

Ce scrie pe mormântul lui Bulă? „Aici zace cel ce s-a
născut şi a murit dintr-o pană de cauciuc”.
*
Bulă beat, noaptea, pe Calea Victoriei. Se opreşte în faţa
Guvernului. Vine la el un poliţist:
– Circulaţi, staţionarea interzisă. Aici e sediul Guvernului.
– Şi ce dacă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii,
senatorii şi miniştrii.
Apare şi nevasta lui Bulă:
– Iertaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără
toate fleacurile.
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CRONICA VECHE
IUBIREA E UN LUCRU
FOARTE MARE!
„Iubirea – cea mai veche temă prezentă în literatura şi în
mitologia universală – şi poveştile de dragoste au învolburat
imaginaţia oamenilor de la începuturi până în zilele noastre.
Despre pasiunile amoroase ale scriitorilor, cele care au inspirat
personaje şi pagini de neuitat ale literaturii, s-ar putea întocmi
voluminoase antologii. Ţinând cont de spaţiu şi context, noi
vom încerca doar o scurtă trecere în revistă a câtorva dintre
relaţiile/iubirile marilor scriitori români de ieri sau de astăzi – se
spune în „Iubiri de scriitori”, un text care circulă pe internet
sub semnătura (neaşteptată) lui Nicolae Gheran. Venerabilul
autor este unul dintre cei mai preţuiţi editori români, calitate în
care a cunoscut personal, îndeaproape, floarea literelor
române, aşa că amintirile sale nu îngăduie suspiciuni. Totuşi,
parcă-parcă, de astă dată ne încearcă oarece îndoială pornind
chiar de la titlu. „Iubiri de scriitori” părând o sintagmă
poticnită şi ambiguă; mai de-acolo ar fi fost formularea
„Iubirile scriitorilor”. Dar şi subiectul în sine, cam frivol şi
tratat cu şăgalnică aproximaţie, iese din tiparul publicisticii lui
Gheran, ce poartă din totdeauna marca seriozităţii şi acribiei.
Posibil, totuşi, să fi căzut şi el odată în mrejele ludicului, cu
scuza (reală) că pentru istoria literaturii prezintă interes şi
astfel de scotociri biografice în zona erotismului de alcov, ce
pot aduce desluşiri preţioase privind geneza operei. Numai că
„lista lui Gheran” se preocupă înainte de toate de...
performanţe: se vede şi din titulatura sub-capitolelor:
„Campionul campionilor, Ion Vinea”, „Ion Barbu nu ierta
nimic”, „Alţi cuceritori de seamă ai literaturii române”, de
parcă am asista la un campionat cu finiş întârziat de pudoarea
ce i-a ocultat pasionanta desfăşurare.
*
Ion Vinea, mare poet şi prozator, autorul romanului
„Lunatecii", se lăuda că a avut în aşternut, de-a lungul vieţii,
aproximativ zece mii de femei. Apropiaţii spun despre virilul
om de litere că nu vorbea chiar aiurea. Vinea scrisese relativ
mult şi publicase în toate revistele, dar era atât de prins de
caznele amorului, încât, până în momentul morţii, nu tipărise
niciun volum. Abia când se afla pe patul de moarte, prietenii iau strâns poeziile în volumul, celebru în literatura română, „Ora
fântânilor”. I-au dus repede cartea de la tipografie, iar
muribundul a ţinut în mână, înainte de a pleca pe cealaltă lume,
primul său volum de poeme Ménage à trois.
Dacă-i pe-aşa, să cercetăm corectitudinea alcătuirii
clasamentului. Lider absolut pare a fi, cum se vede, poetul
simbolist şi suprarealist Ion Vinea (Eugen Iovanaki) – de altfel,
poeţii deţin de departe locul I şi la puncte (cuceriri) şi la
spectaculozitatea relaţiei, sexul frumos arătându-se cât se poate
de vulnerabil la suavitatea asaltului liric. Totuşi, n-o fi vorba
doar de legende? Sigur că nu iese fum până nu faci foc, dar
chiar să credem că Ion Vinea „a avut în aşternut, de-a lungul
vieţii, aproximativ zece mii de femei”? Să socotim băbeşte.
Autorul „Lunatecilor” a trăit 69 de ani (1895-1964). Să
scădem mai întâi perioada până la pubertate, să scădem anii în
care a fost mobilizat pe front, răstimpurile petrecute în
puşcărie, ultima parte a vieţii, consumată sub semnul
necruţătorului cancer, posturile cu interdicţii, spitalizările (c-o
fi avut şi el vreo apendicită), şi rămân circa 35 de ani „utili”.
Apoi, să luăm în calcul că mioriticul Casanova era un om
teribil de ocupat – deputat parlamentar în fierbintea
circumscripţie Roman, făcător de gazete, preşedinte al Uniunii
Ziariştilor etc. etc.; după care, în timpul persecuţiilor, trudea 810 ore pe zi ca ipsosar, hamal, magazioner, lumânărar la
Patriarhie etc. Şi-i mai trebuia ceva vreme ca să-şi scrie
opera... Un an are 365 de zile. În 10 ani, cu ritmul de o cucerire
pe zi, şi-ar fi trecut pe răboj 3650 de premiere (că reluările nu
se ţin, deşi-i exclus să nu fi existat). Pentru împlinirea cifrei de
10.000 i-ar fi trebuit vreo 30 de ani, cu aceeaşi frecvenţă de
metronom – o femeie (mereu alta) pe zi. Răstimp în care trebuia
să facă faţă şi unui exigent ménage à trois, în care, împreună cu
romancierul Petru Dumitriu, aveau în grijă aceeaşi muză –
Henriette Yvonne Stahl. Iar reprizele amoroase le trata
totdeauna cu totală implicare pasională (a se vedea poezia
„Eleonora”: „Ah-tu ah-tu ah-tu ah/ Tu Ah Eu Ah TUUU...”) şi
nu le expedia sumar, spre a le consemna în jurnal şi-atât. Bietul
Vinea! Ocnaş, nu alta!
*
Acelaşi Ion Vinea (bătrân) şi prozatorul Petru Dumitriu
(tânăr şi în ascensiune trăiau cu aceeaşi femeie – Henriette
Yvonne Stahl. Un tihnit şi voios ménage à trois.
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Într-o zi vine la Dumitriu, care era director la o mare
editură, un scriitor şi îl roagă să-i publice o nuvelă. Şocat, Petru
Dumitriu observă că este chiar povestea cu Henriette şi că nu e
scrisă tocmai elegant. Dumitriu şi-a zis atunci: „Nuvela asta e
despre mine şi Henriette. Dacă nu i-o public, se face vâlvă.
Nuvela e proastă, iar dacă o tipăresc, nu va avea niciun ecou".
Ceea ce s-a şi întâmplat. În anii puterii populare, Vinea nu avea
drept de semnătură. Făcea traduceri, dar le semna... Petru
Dumitriu, care încasa banii şi îi ducea amicului său. Uneori,
Dumitriu, beat fiind, îl suna pe Vinea să-i spună că a cheltuit toţi
banii pe cadouri pentru Henriette.
*
Se vede, deci, că ar trebui dată mai puţină crezare (cifrică)
listei lui Gheran; dacă nu s-a căutat numaidecât performanţa în
sine, ceilalţi eroi au obţinut, totuşi, mici recorduri în materie.
*
La rândul său, poetul şi matematicianul Ion Barbu (Dan
Barbilian) s-a bucurat de dezmierdările a cinci mii de femei.
(Încă o cifră, zicem noi, îndoielnică.) Moartea i-a fost grăbită de
faptul că asaltase, la pielea goală, o tânără într-o cameră
neîncălzită. Era iarnă, iar sistemul imunitar al poetului era slăbit
din pricină că se droga cu eter – obişnuia să îşi pună măşti cu
vată îmbibată în eter. Ion Barbu făcuse ciroză, dar continua să
alerge după femei. Una dintre tinerele nevinovate pe care le
desfăta aproape zilnic cu câte o partidă de amor era juna poetă
N.C., o fată destul de urâţică și care, la finele anului 2010, s-a
autocaracterizat astfel: „Până la 17 ani, nu se uita la mine nici
un câine!”. Mare amatoare de plăceri trupeşti, N. ajunsese la
bătrâneţe să se culce numai cu tineri sub 20 de ani.
*
Cum se vede, din momentul în care ajungem la „iubirile”
contemporanilor, recurgem mai degrabă la iniţiale. Cine
doreşte desluşiri şi limpeziri poate afla textul (cu toate numele
în clar) pe internet.
*
Despre apetitul sexual al Ninei Cassian aflăm câte ceva şi
de la scriitorul C.T. Acesta, într-un articol postat pe blogul său,
o numeşte/alintă pe celebra şi venerabila poetă drept cea mai
frumoasă femeie urâtă din lume: „Prin 1985, am luat cu
împrumut de la Ov.S. Crohmălniceanu, mare admirator al
autoarei, două cărţi de poezie de-ale N., cum îi spunea
profesorul care fusese îndrăgostit de ea, cam fără speranţe. Când
i le duc înapoi, mă întreabă cum mi s-au părut. Mai ştiind unaalta despre aventurile ei erotice, zic: «Cam frigide, dom’
profesor!». C., serios şi contrariat: «Vorbeşti serios?! Dar ai
cunoscut-o pe N.?». O văzusem odată pe Calea Victoriei şi
rămăsesem cu ochii după ea – nu cu vreun interes de cotoi, dar
sclipea. După ’90, am stat de vorbă de vreo două ori, pe vremea
când încă întorceau bărbaţii capul după ea pe stradă.

Mi-a răspuns, zâmbind, la tot soiul de întrebări neruşinate,
cerându-mi s-o tutuiesc, cât mai provocator. (...) Totuşi, pentru
că orgolioasa poetă simţea că mă uitam la ea cu tot interesul, în
ciuda diferenţei de vârstă de mai bine de 30 de ani dintre noi,
ne-am despărţit amical”.
*
Camil Petrescu, autorul „Patului lui Procust”, a fost amantul
tinerei scriitoare şi critic literar M. L. Aceasta l-a pasat unei
nimfomane pe care, în cele din urmă, prozatorul a luat-o de
nevastă. Soţia lui Camil Petrescu, care aducea fără nicio jenă
bărbaţi în casă, l-a chinuit pe scriitor până în clipa morţii sale,
survenită la vârsta de 63 de ani. A decedat la spital, din pricina
unei boli de circulaţie a sângelui, după ce şi-a smuls din vene
perfuziile care îl ţineau în viaţă. Cum Camil nu avea încredere
în medici, se trata singur cu halva, fiind convins că astfel
sângele îi va circula mai lesne prin artere (...) Zaharia Stancu
avea o aventură cu Lydia Manolovici, dar făcea mofturi în faţa
lui Anton Holban şi a lui Octav Şuluţiu, care, din neţărmurită
dragoste, îi dedicaseră, fiecare, câte un roman. Părea, în fapt, un
banal trio amoros, Anton Holban – Octav Șuluțiu – Lydia
Manolovici, cu suferinţele, chinurile şi leşinurile lui foarte
artistice – cum povesteşte Ioana Pârvulescu în „Întoarcere în
Bucureştiul interbelic”. În realitate era un ditamai cvartetul, căci
frumoasa, jucăuşa, „l’allumeuse Dania”, după numele literar pe
care i-l dăduse Holban, îi aţâţa erotic pe ce doi, dar îl preferă
pentru lucrurile mai serioase pe un al treilea, mai teluricul
Zaharia Stancu (în romanul cu cheie al acestuia, „Oameni cu
joben”, ea se lăsa sărutată de personajul care-l travesteşte pe
Holban doar pentru a vedea „cum sărută un nuvelist
sentimental”). Tot despre Lydia (Manolovici), Stancu, Holban
şi Şuluţiu scrie minunat şi Şerban Tomşa, într-o scrisoare
imaginară trimisă lui Anton Holban. „Primul scriitor care a
cunoscut-o pe Lydia a fost Octav Şuluţiu. Era sărac şi urât, dar
Şuluţiu era nebun după ea. Scria în jurnal, îi făcea declaraţii
înflăcărate şi i-a dedicat romanul «Ambigen». Pe urmă, Lydia
v-a întâlnit pe dumneavoastră şi, pentru Şuluţiu, au început
chinurile geloziei. Niciunul dintre dumneavoastră nu ştia că, în
tot acest timp, fermecătoarea evreică se culca, fără prea multe
mofturi, cu Zaharia Stancu, ţăran viguros, distins, şchiop, dar, se
pare, foarte viril. Lydia Manolovici a găsit pe cineva mai cinic
decât ea. Zaharia Stancu s-a insinuat în casa prosperei familii de
evrei, a făcut amor pe săturate cu fata, a înregistrat amănunte
compromiţătoare, a scris un roman, «Oameni cu joben», în care
a trecut toate detaliile şi a încercat să-l şantajeze pe tatăl muzei.
Cum bătrânul n-a cedat la şantaj, Stancu a publicat romanul!
Lydia a avut, în cele din urmă, ceea ce a meritat! Tatăl său a
măritat-o cu un englez bogat, după cum intuiserăţi
dumneavoastră cu mult înainte”. În tinereţe, Nichita Stănescu a
avut o relaţie extrem de pasională cu G. M., o încântătoare
poetă din generaţia lui. Ajunsă în Suedia, M. l-a promovat mult
pe neasemuitul poet pentru a obţine Premiul Nobel, deşi se
despărţiseră de multă vreme, iar ea se căsătorise cu un belgian.
Când erau iubiţi, Nichita o încuia pe G. în apartamentul său şi
pleca la beţii care durau câteva zile. Uneori, ea suna disperată la
instalatori care veneau să spargă uşa, salvând-o astfel de la
moarte prin inaniţie. Cât timp a fost căsătorit cu poeta şi
prozatoarea Aurora Cornu, Marin Preda a scris foarte intens. Ea,
mai tânără cu 12 ani decât el, era inteligentă şi îi dădea sugestii
în legătură cu construcţia cărţilor şi cu pasajele care ar fi trebuit
să fie eliminate. „Moromeţii”, partea întâi, îi datorează enorm
Aurorei Cornu. După divorţ, Preda a început să-şi construiască
naiv şi schematic romanele („Delirul”, „Marele singuratic”) şi
să se irosească în amoruri ieftine. Printre altele, prin dormitorul
lui Preda a trecut şi necruţătoarea N.C. (...) Alexandru Piru,
critic şi istoric literar, rector la Craiova fiind, avea enorm succes
la studentele sale. Cei care l-au cunoscut îndeaproape spuneau
că era atât de perseverent şi de docil, încât reuşea să facă faţă cu
succes tuturor solicitărilor. Nici prozatorul Mircea Nedelciu,
unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai optzecismului şi
postmodernismului, nu făcea nazuri când venea vorba despre
sensibilitatea şi frumuseţea sexului opus.
Autorul „Tratamentului fabulatoriu” obişnuia să se prefacă
beat ca să fie condus acasă de câte o frumoasă domnişoară
trupeşă. La 60 de ani, Mihail Sadoveanu şi-a părăsit familia
pentru tânăra Valeria Mitru (20 de ani). I-a dedicat fetişcanei şi
un volum de poezii, DAIM („Doamnei alese a inimii mele”),
care l-a lăsat rece pe Eugen Lovinescu.
*
Am avea şi noi o listă bine asortată privind prestaţiile
amoroase ale contemporanilor din breasla scriitorilor.
De păstrat şi... pac la „Resboiul”!

ADONIS
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„Focul” de la
Uzina cu Teatru
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Per ansamblu, vorbim despre un decor modular,
despre linii drepte, dominante, ce indică rigiditatea
gândirii. Iar în această cazarmă a formelor drepte, apariția
unui balansoar este realmente un spectacol în sine.
Modificarea cadrului se face prin simpla rotire a
corpurilor de decor.
Redarea miniaturală a locuinței profesorului, dar și a
biroului pompierilor, produce două sub-spații puternic
personalizate, cu semnificații radical diferite. În fine,
scena ultimă, cu acele sugestii esențializate de pădure,
este, din nou, demnă de menționat. Pragmatism, eficiență,
forță de expresie. Nu m-a convins, în schimb, soluția
bucăților de hârtie ce invadează ultima scenă, metaforă
previzibilă și atinsă de uzură. La fel de adevărat e că nu
am prea înțeles rostul ceasului electronic, omniprezent pe
toată durata reprezentanției, și nici feluritele zgomote ce
veneau dinspre culise. Dar rolul unui critic nu este, nu-i
așa?!, de a înțelege absolut totul…
Dacă vorbim despre actori (o distribuție generală
inspirată!), Radu Ghilaș semnează, fără îndoială, unul
dintre rolurile importante ale carierei sale. Începutul este
modest: relația cu Andreea Boboc este sub semnul
falsului, scenele respective neconvingându-mă absolut
deloc. Schimburi de replici și atâta tot. La fel, anumite
stridențe vocale, tonul strigat, excesul de zel declamativ.
Din fericire, pe parcurs impresiile acestea dispar, lăsând
locul unui peisaj admirabil în mijlocul căruia are loc
evoluția unui personaj. Cred că marele merit al lui Ghilaș
stă în modul în care a gestionat transformările lui Guy
Morgan, ezitările sale, îndoielile sale, apoi disperarea,
hotărârea și fericirea celui ce, la final, nu doar rostește
Ecleziastul, dar îl și trăiește, asumându-și-l. E un rol
complex, dificil și generos în același timp, pe care îl voi
ține minte multă vreme de acum încolo.
Pe Emil Coșeru îl regăsesc evoluând minunat în rolul
intelectualului. Profesorul pe care îl interpretează degajă
o căldură umană formidabilă, poartă în sine un melanj de
revoltă și tandrețe răvășitoare. Sub raportul relației,
scenele cu Radu Ghilaș sunt impecabile.
O surpriză plăcută mi-a produs Constantin Avădanei,
într-un personaj de toată frumusețea (pompierul convins
de justețea crimei sale), viclean și mimând umanismul, o
sumă a metodelor prin care manipularea ajunge la
desăvârșire. Îl secondează cu aplomb Georgeta Burdujan.
În fine, o apariție specială este cea a Doinei Deleanu
în rolul filosofului, lider al rebelilor „licențiați la
Harvard” este genul de actriță care, pe ultima sută de
metri, poate decide destinul unui spectacol. Doina
Deleanu aduce cu sine liniștea de după furtună,
sentimentul că nimic nu e definitiv pierdut. Iar lecția de
memorie pe care o conduce cu aer matern și implacabil
este superbă…
„Focul” Irinei Popescu-Boieru ar trebui să rămână,
cred, un spectacol de referință. Ar fi păcat să se piardă
printre „marile succese” ale Teatrului Național Iași și să
ajungă prin „pădurile” întunecoase ale repertoriului. Vom
trăi și vom vedea…

Călin CIOBOTARI
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași: Focul (451
Fahrenhait), dramatizare după Ray Bradbury; traducere:
Petre Solomon; dramatizare și regie: Irina Popescu-Boieru;
scenografie: Rodica Arghir; distribuție: Radu Ghilaș, Haruna
Condurache, Constantin Avădanei, Emil Coșeru, Andreea
Boboc, Doina Deleanu, Georgeta Burdujan, Petronela
Grigorescu, Catinca Tudose, Monica Bordeianu, Petru
Ciubotaru, Gelu Zaharia; data premierei: 22 noiembrie 2012.

Aparent, Băiatul din ultima bancă, piesa dramaturgului spaniol Juan Mayorga, intrată
de câteva luni în repertoriul Teatrului Național din București, este o poveste despre
profesori, părinți și elevi. Un fel de Liceenii dezideologizat. Așadar. Germán e profesor de
literatură la un liceu oarecare – nu unul foarte bun, nici unul foarte rău – frecventat, din
câte se pare, de elevi de felurite condiții sociale. E exasperat de indiferentismul acestora,
de lipsa lor de talent, de imaginație, defecte manifestate de fiecare dată când le cere să
scrie compuneri pe diferite subiecte. A ajuns să le dea cu voluptate cele mai mici note,
mulți dintre ei încasând chiar nota zero. Nota zero? Da, nota zero, probabil că în Spania
se poate și așa ceva. Până într-o zi, când pe neașteptate, profesorul Germán are
surpriza de a descoperi o compunere ce îl pune pe gânduri, îl scoate din apatie și din
starea de oripilare. E a unui elev oarecare, pe care îl cunoaște vag, elev ce se numește
Claudio și care stă în ultima bancă. Or, ultima bancă nu e doar locul în care se refugiază
cei cărora nu le place cartea, ci și un punct de observație privilegiat, de unde poți avea
imaginea întregii clase. De unde poți construi povești. Profesorul îi împărtășește soției
sale – deținătoarea unei afaceri al cărei obiect de activitate este comerțul cu opere de
artă, lucru nu prea bine înțeles de profesorul al cărui conservatorism e afișat de acesta
cu voluptate și mizantropie, de unde concluzia că estetica literară nu face casă bună cu
cea a artelor plastice – descoperirea. Nu s-ar zice că Juana e foarte încântată de
revelația soțului ei, dar cum nici el nu îi apreciază foarte tare munca, avertismentele ei
referitoare la Claudio, bănuitul lui caracter negativ și previziunile că totul se va sfârși
prost nu au chiar foarte multă valoare și nici prea mare impact asupra lui Germán.
Ce face, de fapt, Claudio? Încearcă să se insinueze, sub diverse pretexte, în casele
colegilor săi și să afle ceea ce se întâmplă cu adevărat acolo. Nu fiindcă ar vrea să
comită vreun rău major, vreo spargere, vreun atentat, ci pentru că dorește să facă din cei
ce le locuiesc, personajele scrierilor sale. Fascinat de ceea ce pare condiția perfectă a
familiei lui Rafa, un coleg de clasă, și profitând de faptul că Rafa e slab la Matematică,
disciplină la care Claudio e bun, dar interesat de Filozofie, disciplină la care Claudio e
mai puțin bun, ba chiar catastrofal, elevul din ultima bancă propune un schimb reciproc
avantajos – meditații în sistem barter. De fapt, totul e un tertip. Așa află Claudio ce e în
spatele perfecțiunii afișate a familiei lui Rafa. O mamă, pe nume Ester, în realitate deloc
fericită, un tată, pe nume tot Rafa, doar mimat modern, în realitate fad și obsedat numai
de succesul și parvenirea în meserie. Zi de zi, Claudio îi duce profesorului său scrieri
literare despre viața familiei lui Rafa, profesorul le comentează când entuziast, când
zeflemitor. Trece cu vederea o compunere în care Claudio descrie o reală sau o
imaginară încercare de seducție exercitată asupra plictisitei Ester, dar își iese din pepeni
atunci când într-o compunere similară Claudio relatează o tentativă a cărei victimă ar fi
Juana. Voyeurism, realitate, imaginație în exces? Cine mai știe. De unde revelația că
elevul din ultima bancă și-a ales drept obiectiv de observație familia sa (povestea din
Ghici cine vine la cină), de unde o discuție tensionată, terminată cu o palmă, deloc
didactică și defel pedagogică aplicată elevului său, de unde bucuria lui Claudio de a-și fi
scos, în fine, din țâțâni, profesorul.
Astfel povestită și rezumată la datele sale primare, piesa lui Juan Mayorga pare
teribil de previzibilă și de plictisitoare. Numai că Juan Mayorga nu e un dramaturg
oarecare. E unul foarte bun, e autorul unor piese de mare impact, dintre care două –
Hamelin, deja jucată la Teatrul Mic din București, în regia lui Claudiu Goga, și Scrisori de
dragoste către Stalin, publicată acum câțiva ani într-o Antologie a textelor pentru
spectacolele-lectură de la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu – ne sunt și nouă
deja cunoscute. Băiatul din ultima bancă e și o piesă despre cum se scrie o piesă de
teatru (carevasăzică o metapiesă), e și o scriere despre cum se scrie literatură
adevărată, tot la fel cum e o piesă despre manipulare. Fiindcă, la urma urmei, în ciuda
aparentei sale inocențe, a ingenuității adolescentine afișate (bine jucată în spectacol de
tânărul Rareș Florin Stoica), Claudio e marele manipulator. Lui îi cad victimă atât
Germán (Mihai Călin), cât și Rafa cel tânăr (cu revoltele adolescentine aferente adus în
scenă de Andrei Chiran), și Rafa cel matur (după tipic și cam atât interpretat de Dan
Tudor), cât și Juana (Brândușa Mircea) și Ester (Diana Dumbravă). Din păcate,
spectacolul de la Teatrul Național din București a fost foarte puțin preocupat de
investigarea a ceea ce se petrece în spatele aparențelor. Regizorul Theodor Cristian
Popescu a preferat o lectură imediată, o paginare realistă a faptelor, o istorisire coerentă
a întâmplărilor și nimic mai mult. Iar dacă Mihai Călin chiar face un efort creator, dorind
să joace un personaj adevărat, ba și izbutește acest lucru, dacă Florin Rareș Stoica și
Andrei Chiran sunt animați de entuziasme juvenile, deși mai au multe de învățat la
capitolul arta și tehnica actorului, ceilalți interpreți din distribuție (mai cu seamă Brândușa
Mircea și Diana Dumbravă) joacă complet detașați, fără prea multă implicare și fără
convingere, adică neinteresant. Cum neinteresant și tare la prima mână e și decorul
imaginat de Liliana Cenean și Ștefan Caragiu. După cum nici costumele nu sunt
chiar foarte izbutite și nici din cale afară de originale nu sunt.

Mircea MORARIU
Teatrul Național „I.L. Caragiale” București: Elevul din ultima bancă de
Juan Mayorga; Traducerea: Luminița Voina Răuț; Regia: Theodor Cristian
Popescu; Scenografia: Liliana Cenean și Ștefan Caragiu; Cu: Mihai Călin,
Brândușa Mircea, Dan Tudor, Diana Dumbravă, Rareș Florin Stoica, Andrei
Chiran; Data reprezentației: 14 noiembrie 2012.

Dan Tudor, Andrei Chiran, Rareș Florin
Stoica, Diana Dumbravă

Radu Ghilaș și Doina Deleanu
Catinca Tudose, Petronela Grigorescu şi
Haruna Condurache

Aș fi tentat să încep cronica la spectacolul Irinei
Popescu-Boieru, „Focul (451 Fahrenheit)” cu câteva date
statistice despre consumul de cultură la români. Mă
abțin, pentru că subiectul este mult prea neplăcut, dacă
nu chiar jenant pentru o națiune care nu obosește în a-și
sanctifica fantomele trecutului, într-o nesfârșită vorbărie
goală despre „gena culturală”, „geniul românesc”,
„culmile spiritului autohton” și așa mai departe. În
realitate, însă, situația este dezastruoasă. Iată de ce ideea
regizoarei ieșene de a dramatiza și monta una dintre
cărțile-strigăt împotriva disoluției culturii mi se pare
binevenită. Este o idee benefică din mai multe puncte de
vedere: în primul rând s-ar constitui ca un omagiu adus
unui clar-văzător, Ray Bradbury, mort în acest an la o
venerabilă vârstă; în al doilea rând, potențează fericit
teza că teatrul trebuie să vorbească oamenilor despre
problemele timpului lor; nu în cele din urmă, readuce în
atenție acea concepție, considerată azi învechită și
penibilă, conform căreia spectacolul de teatru trebuie să
transporte un mesaj puternic.
Scris în anii ’50, romanul lui Ray Bradbury vorbește,
așa cum se știe, despre utopia unei societăți în care
cărțile, considerate un pericol, sunt interzise prin lege, o
societate în care rămân comics-urile și revistele
pornografice. Locuitorii acestui sinistru univers își pierd
capacitatea de a gândi pe cont propriu, și își rezumă
fericirea la oferta ieftină a unor pereți cu ecrane pe care
se derulează la nesfârșit surogate menite a-i binedispune.
Absența cărții a adus cu sine și alte consecințe, afectând,
perfid, relațiile umane, trecutul, metafizicul,
sensibilitatea, bucuria lucrurilor simple. Tot ce era
profund a fost alungat din cetate, omul transformându-se
în cea mai ușor manipulabilă dintre ființe…
Spațiul de joc pentru care a optat Irina PopescuBoieru este Sala de la Uzină. Pesemne că în momentele
în care lucra la dramatizarea romanului avea în minte
deja acest spațiu destul de ingrat, care te obligă,
inevitabil, la scene comprimate, la artificii scenografice,
la „intimizări” uneori oportune, alteori, însă, sărăcindu-ți
discursul regizoral. Spectacolul putea fi foarte bine
construit pentru Sala Mare, o sală la care, însă, se pare,
au acces doar regizorii …clasici.
În ce privește dramatizarea propriu-zisă, are virtutea
conciziei și a clarității. Concepută de un om de teatru și
nu de un literat, nu face prea multe concesii stilului, însă
păstrează suficient din poezia inerentă a excepționalului
roman. Personajelor li se dă text cât să își justifice,
priandellian, existența scenică. Unora mai mult, altora
mai puțin, într-o foarte pronunțată distingere între
personaj principal – personaj secundar. Se merge pe
conturarea unor tipare configurate apăsat în raport cu
ceea ce, generic, se poate numi „sistem”: tiparul omului
decis să înfrunte sistemul, tiparul celui ce și-a pus viața
în slujba sistemului, tiparul celui căruia sistemul i-a
spălat deja creierii, tiparul celui pe care sistemul îl
sacrifică etc. Totul gravitează în jurul lui Guy Montag,
tâlharul convertit în ceasul al doisprezecelea, omul care
rupe pactul înțelegând ticăloșia acestui pact. Guy
Montag face legătura dintre două lumi diametral opuse:
lumea a ceea ce a ajuns societatea guvernată de incultură
și lumea care încă respiră, firav, aerul proaspăt al celor
ce gândesc liber. Fiecare dintre aceste lumi este
reprezentată de personaje expresive, semnificative pentru
ceea ce au devenit sau au refuzat să devină.
Spectacolul Irinei Popescu este rotund, fără „cozi”
inutile, și, foarte interesant, animat de un ritm lăuntric,
discret și fermecător pe care nu-l produce unul sau altul
dintre actanți, ci vine, parcă de la sine, ca emanație a
întregului armonios. „Focul” începe cu una dintre
scenele finale, hăituirea protagonistului de către cei pe
care i-a trădat și o foarte succintă intruziune în lumea
ultimilor mohicani ai culturii, cei ce se ascund în
pădurile de lângă râu. Ești cumva nelămurit, după care
scenele încep să se lege, iar tâlcurile să se arate.
Dominat cromatic de câteva contraste bine alese
(verdele și violetul țipător, nuanțe de artificialitate versus
luminozitățile calde ale unei imagini din natură;
agresivitatea culorilor din părul femeilor-păpușă versus
policromia duioasă, difuză, a coperților de carte),
spectacolul livrează spectatorului o atmosferă densă,
uneori sinistră, întretăiată de frânturile „normalității”
(cabinetul bătrânului profesor, lumea tinerei fete căreia îi
place să observe natura și, în final, universul alb al
supraviețuitorilor, aerul acela peripatetic al slujbașilor
memoriei, excelent construit regizoral și actoricește).
Scenografia Rodicăi Arghir se mulează foarte bine
pe mesajul spectacolului, împlinind, scenă de scenă,
ideile puse în joc.

Mult prea previzibil
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exerciţiu de iarnă
(jumi peisaj – juma icoană)
Am încercat! Parol! Să le
desprind, să trag la sorţi, să
aleg „ce rezonează mai bine”.
Dar adevărul e că, să fii
tranşant uneori nu ţine, iar să
faci din asta un chin chiar că nu
se cuvine.
Şi cum opţiunile imposibile
ştiu cel mai bine a deschide
uşa unui experiment mixt
mi-am asumat libertatea de-a
crede că, o dată pe an măcar,
totul e... permis. Iată de ce mi
s-a părut absolut legitimă şi cu
atât mai uşor de decis alăturarea a două faţete plastice hibernale a căror expunere într-atât de fericit a coincis.
Zilele trecute, la Iaşi a căzut deja prima zăpadă. Dar nu pe alei, ci pe şevalete,
într-o transpunere personală; una fără orgolii ascunse în vreo simbolistică amplă, ci
simplă, de-un clasic subtil, aşa cum numai sufletul ştie a plagia pe pânze firescul
câteodată. Rar mi-a fost dat să confrunt o imagistică a iernii într-atât de serenă, caldă
şi calmă încât putea uşor părea... sedată.
Aşa-zisul anotimp al melancoliilor îşi regăseşte în pânzele lui Florin Morun latura
sa ideală, mizând pe tehnica unui figurativ intuitiv, menit să dezamorseze rutini
obscure şi emoţii de profundă autenticitate diafană. Un strop de melacolie? Păi să fie!
Doar, până şi ei trebuie să-i cedezi câteodată dreptul de-a se lăsa savurată.
În plus, cum eviţi a te preda acestor scurte serii de depresii infime, când ierni ca
acestea vor fi devenind peste încă o vreme nimic mai mult decât amintire? Ierni (de)
poveste... Etern iubibile (vorba cântecului) şi facil reversibile doar în ochii celui ce-o
priveşte pregătit oniric de migrări... peste. Peste beton, caroserii, şosele, clădiri masive
şi mulţimi sporovăitoare dese. Acolo unde încă te aşteaptă iarna tipică ce reuşeşte a
te surprinde iar şi iar fără retuşuri, artificii ori feste. Întocmai celei ce-ţi inspiră acum
trăirile de pe şevalete.
În lumea hibernală a pictorului Morun timpul a abandonat tentativa de-a mai trece,
spaţiul e reconfortant de larg, viaţa doar bănuită (prin prezenţa discretă a unei uşi de
balcon întredeschise, a unui hambar sau afumători răzleţe), cerul senin nefiresc de
aproape, trădând adâncul apei la care vin poate heruvimi să se adape. Spectrul
luminii devine mai larg, trunchiurile silfidice, iar tuşele uşor antonimice.
Cu excepţia câtorva umbre, a luciului apei, sau a câtorva reflexe, te frapează
elocvent lipsa totală a senzaţiei de... rece. Copacii îndeosebi par surprinşi parcă de
neaşteptata cortină albă căzută peste colină sau muntele ce pădurea-l străjuieşte.
Pastelul revigorat, graţie unui uz acrilic vibrant, pare exact alegerea potrivită în
încercarea de a evidenţia coerent instantaneele calde îndelung şi cerebral elaborate.
Uşor neobişnuit poate, culorii nu i se mai pun deloc lacăte. E vie, debordantă, singurul
dat ce o temperează şi te conjură a induce un atare filtru vizual fiind omniprezenţa
albă. Senzaţia neduplicitară e de idilic suspendat în fotogramă.
Uneori apusuri năucitoare aprinse sau indigo stinse („Insula”) rămân uitate pe
ramurile întinse, încărcate tardiv de focul frunzelor încă nedesprinse. Adesea („Prima
zăpadă”, „Colina”, „Zăpadă în octombrie”) jocul plastic al complementarelor
prefigurează optimist silueta neoniformă a coroanelor lemnoase, acoperişurilor din sat
sau spectrul unei cupole virtuos centrat. Alteori ansamblul („Case troienite”) are la
bază factorul monocrom, iar ingeniozitatea alternării unui plan alb şi-a încă unuia
similar te urmăreşte bizar. Cu atât mai mult, cu cât raportul „contractual” dintre
culoare şi nonculoare se inversează fundamental. Nimic nu-ţi certifică poate mai
mult ideea de feerie, de pădure de argint, vis sau poveste, fie ea şi desprinsă din
realităţi conexe, decât improbabila reflecţie transfigurată în ocruri, a unor
trunchiuri peste care a nins fără veste.
A fost momentul în care am simţit cumva că peisajul acesta implică starea
necesară conectării unor sensibilităţi diverse. Mi s-a părut viabilă bănuială că odată ce
vei fi privit prin ferestrele acelor pâlcuite case, ereditar vesele, ai fi găsit cu siguranţă
urma paşilor de înger imaculat, plăsmuit din zăpadă, străbătând (d)in icoană.
Dincolo de imagistica-i rară, peisajul dat ar putea uşor schiţa rolul de suport cu fin
şi indubitabil aport, într-un proces de efervescenţă terapeutică şi spirituală, iar
demersul iconografic purtând semnătura Ionelei Varga a făcut ca această presupusă
coabitare să întrunească firesc cumulul necesar de şansă.
Fără a-mi permite a marginaliza în vreun fel canoanele ideologice ale icoanei
bizantine, prefer să dau iată credit sufletesc celor zis naive. Liniile corecte, perfect
măsurabile şi geometriile nete mi-au trezit mai mereu sentimente incerte, orientate
arbitrar spre sfera lucrurilor pândite de austeritate şi gratuită stricteţe, lipsite totodată
de bucurie în pofida oricărei indubitabile forme de migală şi fineţe.
La polul opus iconografia populară veche se deschide, iată, ca sursă autentică de
inspiraţie şi afectivităţi proteice. Iar cea pe sticlă merită cred, cu predilecţie, a fi
judecată cu un plus de delicateţe.
Obiecte de cult şi deopotrivă amprente cu valoare de document plastic, lucrările
se remarcă dincolo de tandreţea chipurilor, cast conturate, prin cromatica fastă (deşi
sunt juxtapuse culori tari, aparent violente ,efectul acestora este surprinzător de
agreabil), gama ofertantă a simbolurilor iconice (ciorchinii de strugure, ramurile de
măslin, crinii) şi tematica mai mult decât vastă (centrată firesc pe scena Natala).
Amănuntul ce vine însă a le particulariza clar e aura festivă, etalată graţie surselor
specifice acelui decorativism distinctiv, cu rădăcini adânci de rit şi mit arhetipal.
Iată de ce am văzut în acestă instinctivă asociere, reţeta eclectică a unei luni
perfecte. În fond nici Crăciunul (cu precădere) nici suita altor sărbători nu sunt baghete
magice menite să schimbe lumea, ci artificiile unei stări de veghe. Magia stă cred în
inima peste care laşi să cadă, ocazional ... prima zăpadă.
Și prin ce e, la urma urmei, iarna fascinantă, dacă nu jumi prin ideea fizică de
peisaj, juma spiritualitate via icoană?

Raluca SOFIAN-OLTEANU
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a Galeriile de Artă „Ştefan Luchian” din
Botoşani s-a aflat deschisă expoziţia de pictură
„Copacul”, aparţinând cunoscutului artist plastic
Constantin Tofan, preşedintele filialei Iaşi a UAP.
Vernisajul s-a bucurat de participarea unui public
numeros, care a avut prilejul să constate, pornind
de la datele foarte recente care se puteau citi în
colţul tablourilor, precum şi de la numărul
considerabil de piese expuse, admirabila tinereţe
creatoare de care se bucură artistul ieşean. În
cadrul temei propuse, această fervoare creatoare
se exprimă deseori ca puritate a raporturilor
cromatice, de relaţionat cu o pulsaţie aparte a
fondului intim, învăţat să se identifice, de multă
vreme, cu orizonturile seninătăţii interioare. Astfel,
violenţele coloristice sUnt evitate, cu toate tonurile
vii, prezente uneori chiar şi în peisaje hibernale.
De fapt, dacă este să căutăm un cuvânt de
ordine pentru universul pictural care ni se propune,
acesta este rafinamentul, verificat de fiecare
lucrare. Logica acestui cuvânt de ordine o asigură,
între altele, subtila schelărie geometrică, redusă la
câteva articulaţii esenţiale: copacul, văzut ca un ax
vertical – de unde poarta deschisă către sugestii
mitologizante, căci se marşează, în fond, pe
siguranţa recunoaşterii unei osii a lumii – axis
mundi; zările, norii sau suprafeţele de prim-plan,
asigurând orizontalele; dealul, hiperbolă delimitând
spaţii cromatice şi generând ronde volumetrii. O
tehnică pe care de asemenea se insistă este
contrastul complementarelor, punând în valoare
tonurile calde, tipice spaţiilor centrale. În repetate
rânduri, subiectul de interes este marcat de refuzul
convenţiei naturaliste şi de aceea ni se propune o
admirabilă lună roşu-violacee, pe o gamă de
albastru modulat de elemente grafice (Luna) sau
un arbore de lizieră, văzut ca o imensă frunză roşuaprins, pe tonuri de gri deduse pe alocuri pointilist,
pe lângă abile decoruri de negru şi de alb (Copacul
roşu). Alteori, tuşe nemodelate rezolvă spaţiile
superioare, în speţă reprezentarea cerului, prilej de
sublimare a misterului evenimenţial din planul
principal, precum cel dedus din îngemănarea
dendrolatră de tulpini (Cuplu (A)). Resursele picturii
contemporane, unele de sorginte neoexpresionistă,
altele abstracţioniste, de genul intruziunii de benzi
translucide (Copacul roz), a imprimeurilor monocrome sau a savantei contrarieri, în centrul de
interes, a dominantei cromatice (Case săseşti în
iarnă), constituie soluţii alese printr-un calcul atent,
integrându-se cu naturaleţe în coerenţa peisagistică a ansamblului. De aceea, efectul este unul
salutar, nu de ostentaţie procedurală ci de eleganţă
a rezolvării cu mijloace moderne a unei probleme
compoziţionale. Astfel, inovaţiile propuse se
constituie în fond ca prilejuri de meditaţie asupra
misterului care pluteşte deasupra tăcutelor peisaje.
Ele se adună în jurul unui arbore al vieţii, unul dintre
cei mai viguroşi pentru actualitatea noastră artistică.

Ioan RĂDUCEA

Realitatea ca ficțiune
foto. Și invers…
Cunoscut artist fotograf, Marcel Cahniță s-a
remarcat prin viziunile lui asupra imaginilor din
imediatul realității, surprinse întotdeauna din unghiuri
insolite, expresive și atașante. La orice oră a zilei sau
în orele serii târzii, Marcel Cahniță pare a face corp
comun cu aparatul de fotografiat. Într-un anume fel
cred că a realizat o simbioză prin care omul și aparatul
sunt una și aceeași ființă. Vorbește rar, cu o oarecare
sfială, și preferă vocalității zgomotoase a unor confrați
dialogul cu sine însuși. Nu se agită inutil și nici nu se
înghesuie la recompensele breslei, rămânând detașat de
atracția vocală a celor mai mulți dintre confrații săi.
Este disponibil pentru tăcere, meditații și uimiri
solitare, urmărind clipa întâlnirii imaginii privilegiate.
Am avut șansa de a-i vedea expoziția de la
Galeriile Uniunii Artiștilor Plastici N.N. Tonitza de pe
strada Lăpușneanu. Cu sfiala cunoscută, m-a invitat
să-mi arate noile sale... isprăvi. Termenul este corect
deoarece am identificat un alt Cahniță, o altă opțiune
tehnică și estetică pe care am perceput-o cu bucuria
unei reale surprize. Imaginile lui, variate și incitante nu
atât prin viziune, cât prin tehnologia unor soluții de
prelucrare moderne de unde calculatorul nu putea lipsi.
Imaginile cu peisaje citadine sau campestre, prelucrate
probabil prin intermediul computerului, dobândeau un
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spor de expresivitate cromatică, incitante de-a dreptul.
Schimbarea la față, deloc surprinzătoare, arată că
artistul are un potențial de acomodare cu soluțiile
moderne, structurile lui fotografice sugerând concomitent realitatea și ficțiunea.
Pe unii poate i-a mirat această renunțare revoluționară
la stilul care l-a impus, dar cred că s-au acomodat repede
cu ceea ce a însemnat o altă față, o altă atitudine și
viziune. S-a eliberat putem spune de nobila povară a
statorniciei într-un stil care i-a adus notorietatea, în
beneficiul unei alte posibile direcții de exprimare. Faptul
că a pregătit, cu discreția cunoscută, o surpriză este
confirmat de ansamblul de picturi în manieră abstractă.
Organizarea compozițională a lucrărilor, aproape
monocrome, face ca cele câteva subtile semne, vag
colorate, să facă din ansamblul vizual un spațiu al
virtualității. Tonul cromatic discret, invitația de a sesiza
urmele grafice ale unor trasee ca de palimpsest, arată
straturi succesive de taine nemărturisite.
Identific în această schimbare la față nevoia unui
creator de a se confrunta cu propriile sale limite. Este
drept că o face rar și nici nu strigă spre a fi auzit. Oricum,
am aflat prin tradiție seculară, că nu cei care urlă se fac și
mai bine auziți. Ca de obicei, după un astfel de eveniment,
Marcel se va închide iarăși în profundele sale tăceri,
lăsându-ne a înțelege că mai are încă ceva de spus... A
aștepta în tăcere aceste ipotetice întâlniri seamănă cu
speranța care, cum știm, moare ultima...

Valentin CIUCĂ
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propierea de fenomenul sonor autohton a devenit în timp
o tradiţie pentru compozitorii, interpreţii, muzicologii şi publicul
nostru, care s-au obişnuit cu desfăşurarea periodică la Iaşi a
Festivalului Muzicii Româneşti. Ajuns la ediţia a XVI-a,
evenimentul de anul acesta (29 octombrie – 3 noiembrie 2012) a
fost posibil printr-un proiect amplu, finanţat de Administraţia
Fondului Cultural Naţional şi organizat de Universitatea de Arte
George Enescu în colaborare cu Filarmonica de Stat Moldova, în
parteneriat cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din
România, Radio Iaşi, TVR Iaşi și Radio Trinitas. De remarcat
este strădania membrilor implicaţi în realizarea proiectului: prof.
univ. dr. Gheorghe Duţică, prof. univ. dr. Bujor Prelipcean, prof.
univ. dr. Laura Vasiliu, conf. univ. dr. Carmen Chelaru, lect.
univ. dr. Ion Ciprian, prof. univ. dr. Viorel Munteanu.
Festivalul a avut scopul de a promova muzica românească
aparţinând mai ales compozitorilor ieşeni, prin concerte şi
recitaluri reprezentând repertorii variate stilistic (de la reînvierea
unei tradiţii sonore uitate, cu ocazia recitalului susţinut de
Ansamblul vocal-instrumental de muzică veche Anton Pann, la
perseverenţa formaţiei corale Byzantion în interpretarea creaţiei
psaltice, până la evidenţierea sonorităţilor contemporane redate
de formaţia Archaeus),prin organizarea simpozionului naţional
de muzicologie, prin personalităţile invitate (Sabin Păutza şi
Liviu Dănceanu), a căror activitate artistică prestigioasă a ridicat
ştacheta festivalului.

În sala Eduard Caudela a Universităţii de Arte din Iaşi s-a
desfășurat întâlnirea cu tinerii creatori şi interpreţi din Bucureşti,
Chişinău, Cluj-Napoca şi Iaşi în cadrul Concertului claselor de
compoziţie. În prima secţiune am audiat lucrări pentru formaţii
diferite, aparţinând unor studenţi şi masteranzi compozitori, în
stiluri şi tehnici diverse. În partea a II-a au fost programate opusuri ale creatorilor consacraţi, Cătălin Creţu şi Iulia CibişescuDuran. Spre deosebire de lucrările studenţilor de la Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti, semnate de Alexandru Sima
(Archaea I pentru clarinet şi pian) sau Sebastian Androne
(Pentru Sabina, pentru vioară solo), care s-au concentrat asupra
tehnicii de creaţie, compoziţiile reprezentanţilor Academiei
de Muzică „Gheorghe Dima” (Alexandru Murariu – La
cathédrale de Rouen, trei impresii pentru flaut şi vioară,
Oanţa William Richard – Două preludii pentru pian,
Czégeni Izabella – Două lieduri pe versuri de Alexandru
Vlahuţă, Sonia Vulturar – Solilocviu pentru vioară solo,
Cora Miron Rêve d’enfant pentru flaut şi pian) au dovedit
talent şi fantezie în îmbinarea sau suprapunerea unor
elemente diferite: folclor, polifonie de tip bachian, intonaţii
cu trimitere la impresionismul francez, percutanţă ritmică
bartokiană, sau celebra secvenţă a cântului gregorian Dies
Irae. Deşi este limpede caracterul mozaicat al referinţelor
stilistice, interpretările adecvate fiecărui opus configurează
o imagine de ansamblu asupra muzicii acestor lucrări.

O noutate a ediţiei din acest an este mediatizarea deosebită
de care s-a bucurat în rândul tuturor instituţiilor de profil, dar mai
ales receptarea imediată a manifestărilor de către studenţi,
masteranzi, doctoranzi în muzicologie, care şi-au exprimat
opiniile în pagina de cronici şi interviuri a festivalului, foaie
publicată pe tot parcursul evenimentului.
La Filarmonica Moldova, am audiat, mai întâi, concertul de
muzică veche românească în interpretarea Ansamblului Anton
Pann, condus de Constantin Răileanu. Cei patru membri –
Constantin Răileanu (percuţie, voce); Alexandru Stoica (al-ǔd,
vioară), Andrei Zamfir (saz [bağlama], chitară), Alina Horez
(vioară) au ales creaţii diferenţiate stilistic, de la perioada
medievală, până la sfârşitul secolului al XIX-lea. Atractive au
fost sonorităţile diverse ale makamurilor, care au necesitat o
tehnică instrumentală deosebită în cele două suite de peşrevuri
ale colecţiei Cantemir, intonaţiile diferite ale pieselor din
colecţia Anton Pann – Spitalul Amorului, cele din tradiţia
românească, folclorică şi bizantină. Deşi instrumentiştii s-au
omogenizat în special în secţiunile cu caracter improvizatoric,
dovedind măiestrie în interpretarea unui repertoriu inedit, s-ar fi
impus uneori o sonoritate mai plină şi o evidenţiere a
dinamismului ritmic din piesele cu caracter dansant. Mă refer la
colajul de dansuri româneşti din secolul al XIX-lea întâlnite în
colecţia Izvoare ale muzicii româneşti, alcătuită de Gheorghe
Ciobanu în 1976. Impresia asupra acestei lucrări s-ar fi schimbat
cu siguranţă, în varianta completă a ansamblului ce cuprinde
zece membri. Dincolo de această imperfecţiune, concertul din
prima seară a însemnat contactul cu o altfel de muzică, la care
avem acces extrem de rar, redată de tineri muzicieni
profesionişti, cu o activitate desfăşurată în ţară sau în străinătate,
deschişi în egală măsură spre muzica religioasă şi laică. A urmat
concertul cameral susţinut, tot la Filarmonică, de cvartetul Ad
libitum şi de ansamblul Nova Musica Viva. Am ascultat lucrări
din repertoriul contemporan, a căror continuitate stilistică a fost
evidentă. Mă refer la Cvartetul nr. 2 op. 19 al consonanţelor
(1973) de Pascal Bentoiu, Jocuri IX – Ecou şi Divertismentul nr.
2 de Sabin Păutza. Lucrarea lui Pascal Bentoiu s-a dovedit un
opus rafinat, cu trimiteri evidente la muzica americană sau la
sonoritatea unor creaţii de Dvorak. Ei bine, specificul românesc a
lipsit cu desăvârşire, dealtfel, maestrul Bentoiu fiind recunoscut
pentru asocierile intonaţional-timbrale surprinzătoare, urmărind
parcă să testeze capacitatea publicului de a recunoaşte elementele
componente ale stilului său creator de sinteză. Cei patru artişti
din Ad libitum – Alexandru Tomescu, vioara I, Şerban Mereuţă,
vioara a II-a, Bogdan Bişoc, violă şi Filip Papa, violoncel s-au
armonizat remarcabil, atât în secţiunile de subliniere a
expresivităţii lirice din mişcările Adagio sau Larghetto, cât mai
ales în momentele de precizie ritmică (părţile a II-a – Giusto şi a
IV-a – Allegro molto moderato). Reluarea unor stiluri creatoare
anterioare s-a dorit a fi şi Jocuri IX de Sabin Păutza, de data
aceasta din perspectivă avangardistă. În încheiere ne-am delectat
realmente cu sonorităţile debordante din Divertismentul nr. 2, în
care maestrul Păutza a parodiat şi improvizat continuu pe
structurile armonice sau ritmico-melodice caracteristice
dansurilor ragtime, bossa-nova, charleston, tango. A fost un
concert remarcabil şi, poate, cel mai reuşit din tot festivalul.

Din păcate, Cvintetul pentru instrumente de suflat (Marian
Ungur – Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice Chişinău) a
dezvăluit efortul instrumentiştilor de a descifra o partitură al cărei
sens muzical încă nu s-a conturat. Contrastante stilistic s-au
dovedit şi lucrările tinerilor creatori ieşeni, de la ambianţa sonoră
neoclasică propusă de Izabela Vieriu (Suită de miniaturi pentru
pian) şi Denis Clivinschi (Sonatină pentru vioară şi pian), la
avangardismul sugerat de Paul Pintilie (Trio pentru flaut, clarinet
şi fagot). În partea a II-a a programului am parcurs un traseu de
acumulare treptată a tensiunii sonore, de la contrastele evidente
la nivelul tuturor parametrilor de limbaj, în maniera lui Serghei
Prokofiev (din Sonata pentru pian de Cătălin Creţu) la creaţiile
radical novatoare ale Iuliei Cibişescu-Duran (Suita pentru vioară
şi pian, Suita pentru vioară solo – 7 versuri de Bacovia, şi
Sonata nr. 2 pentru vioară şi pian).
Fără îndoială, obiectivul concertului, de promovare a
creatorilor şi interpreţilor în formare sau consacraţi, s-a realizat.
Singura observaţie ar fi ca, în ediţiile ulterioare ale Festivalului
Muzicii Româneşti, lucrările cu un pronunţat caracter
avangardist să fie prezentate în deschiderea manifestării, în
speranţa că publicul va rezista până la final.
Concertul corului academic Gavriil Musicescu, dirijat de
Doru Morariu, a încheiat a treia zi a Festivalului. De fiecare dată
este un prilej de bucurie să reascultăm acest ansamblu
profesionist, care în ultimele decenii a realizat numeroase
concerte în Iaşi, dar mai ales în ţară şi în străinătate. Activitatea
artistică importantă, coordonată atent de Doru Morariu, include
creaţii în primă audiţie, promovarea lucrărilor dintr-un areal
stilistic vast, şi interpretarea opus-urilor vocal-simfonice,
deosebit de dificile din punct de vedere tehnic-expresiv.
Programul a cuprins creaţii din secolul trecut, contrastante ca
tempo, dinamică, sonoritate şi stil. S-au remarcat şi câteva
elemente comune, legate de valorificarea surselor specifice
creaţiei româneşti – folclorul sub formă de citat sau prelucrat,
tradiţia religioasă. Ritmurile pregnante, asocierea unor melodii
dansante cu cele în caracter doinit, combinaţiile timbrale inedite,
au fost doar câteva particularităţi ale creaţiilor semnate de Mircea
Neagu şi Nicolae Bălan. Coriştii au redat ambianţa sonoră
diferită a lucrărilor cu conţinut religios compuse de Irina
Odăgescu şi Doru Morariu, sau Gavriil Musicescu.
Corespondenţa cu versul eminescian s-a evidenţiat în muzica
impregnată de culoare armonică şi melodică a compozitorilor
Walter Mihai Klepper şi Sabin Păutza.
Lucrările de Dan Buciu, Mihai Moldovan, Vinicius Grefiens
şi Alexandru Paşcanu, complexe sub aspectul tuturor
parametrilor de limbaj sonor, al rezistenţei vocale, au fost puse în
valoare prin versiuni adecvate fiecărui stil.
Concertul a fost reuşit, membrii ansamblului Gavriil
Musicescu dovedind încă odată publicului că fiecare apariţie a
lor pe scena Filarmonicii se desfăşoară sub semnul exigenţei şi
profesionalismului.
Următoarea seară a fost dedicată muzicii camerale
contemporane a creatorilor ieşeni. Formaţia alcătuită din Doru
Albu (clarinet), care a întemeiat-o în anul 2000, Daniel Paicu
(clarinet bas), Constantin Bogdan (clarinet, clarinet alto,
saxofon), Bogdan Irina (clarinet) a avut în program reprezentanți
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ai şcolii componistice ieşene Vasile Spătărelu, Viorel Munteanu,
Sabin Păutza, Cristian Misievici, Ciprian Ion, Bogdan Chiroşcă.
Lucrările au fost frumoase, accesibile, în majoritate prime
audiţii. De remarcat sunt câteva elemente ce contribuie la ideea de
apartenenţă a creatorilor într-o şcoală componistică locală. Mă
refer la inserţiile sau sugestiile evident folclorice, la scriitura
modală, la valorificarea posibilităţilor tehnice şi expresive ale
instrumentelor. Autorii nu pierd din vedere conceptele esenţiale de
melodie sau armonie, şi nu în ultimul rând, căutarea unor expresii
adecvate pentru fiecare creaţie, binomul tradiţie- modernitate.
Mai întâi am audiat Nocturnă pentru trei clarinete de Bogdan
Chiroşcă, (Doru Albu – prof. univ. dr., Daniel Paicu – asist. univ.
drd., Bogdan Irina – student). O piesă compusă în 2012, oferită în
primă audiţie, a cărei tensiune s-a acumulat treptat, prin adiţionare
de planuri, într-o scriitură intens cromatizată. O muzică a cărei
expresie puternic introvertită, s-a accentuat şi prin valorificarea
pauzelor, concepute ca respiraţii în căutarea unor alte zone de
contrast. Din creaţia aceluiaşi compozitor am ascultat Impresii
pentru clarinet solo, interpretate de Daniel Paicu. Distinsă cu
premiul al doilea la Concursul Naţional Studenţesc de Compoziţie
„Alexandru Zirra”, din 2001, lucrarea aminteşte ca sonoritate de
Sonata pentru clarinet solo de Tiberiu Olah, caracterizându-se
printr-o generozitate melodică deosebită.
Jocuri V de Sabin Păutza, s-a impus ca o piesă de referinţă, în
versiunea realizată de Doru Albu şi Daniel Paicu. Ei au accentuat
caracterul de fantezie, sub forma unor variaţiuni pe o temă, sau,
mai precis, pe nişte formule ritmico-melodice ale unui arhetip din
Oaş. Neobişnuit este că variaţiunile au deschis lucrarea în absenţa
temei, aceasta fiind expusă mai târziu. Un opus de mare dificultate,
clarinetiştii fiind puşi în situaţia de a cânta tot timpul. La nivel
muzical, variaţiunile au expresii sonore diferite, de la momente
lirice, cu caracter doinit, de o cantabilitate evidentă, până la secţiuni
cu caracter improvizatoric, cu ritmuri de joc, cu imitaţii, prelucrări
diverse ale temei. În Divertismentul pentru cvartet de clarinete,
alcătuit din Preludiu, Bossanova, Ragtime şi Charleston, Sabin
Păutza propune o parodie la aceste dansuri, dealtfel foarte
cunoscute. După jocurile ritmico-melodice de mare inventivitate
din Preludiu, am remarcat imediat accentele specifice Bossanovei,
efectele de poliritmie şi polimetrie, dificil de redat din punct de
vedere interpretativ. Contrastul este asigurat de mişcarea Ragtime,
al cărei caracter dansant şi melodică spumoasă sunt doar două
elemente de mare impact asupra publicului. Finalul excelează prin
improvizaţie şi suprapuneri de binar cu ternar.
O piesă modernă, în care efectele sonore speciale duc uneori cu
gândul la practicile improvizatorice ancestrale, dar oferă şi o
deschidere spre universul imagistic al contemporaneităţii, a fost
Invocaţii pentru clarinet solo de Viorel Munteanu în interpretarea
lui Daniel Paicu. Surprinzătoare prin căutarea permanentă a
sonanţelor, a consonanţelor la nivelul tuturor parametrilor de
limbaj, a fost Sonanţe pentru clarinet solo, o lucrare alcătuită din
trei secţiuni, Quasi improvisando e rubato, Vivace şi Poco Allegro.
Doru Albu a dovedit încă odată sensibilitate în abordarea unei
partituri contemporane, dublată de o tehnică impecabilă.
Din universul creator al lui Ion Ciprian, formaţia Orphaeus a
propus Cvartetul de clarinete op.9, o lucrare cu caracter neoclasic,
cu mai multe secţiuni contrastante, edificate pe baza unor motive
circulare, ce asigură continuitatea discursului, într-un limbaj modal
cu inserţii tonale.

Loredana IAŢEŞEN NICOLAE

Ansamblul „Anton Pann”
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CRONICA ARTELOR
Venit din toate zările posibile, necum venetic dar ieșean
aparte, Gabriel Gheorghiu și-a propus să lucreze în sfera luminii,
căutând, iscodind, tăinuind gama imperceptibilă a jocului de
nuanțe în scânteie și foc și lumina care lumínă. Și uite că puful
ultimelor gutui neagățate în grindă, galbenul acela amestecat cu
amarul nucilor încă rostogolindu-se la parterul străzii
Lăpușneanu se ridică până în turlele Goliei. Către lumina
patentată Gabriel.
– O altă lumină, meștere?
– Nu știu. Nu cred. Poate este lumina cea de-a pururi dar
reinventată în parte și de mine. E greu, enorm de greu se pictează
lumina. Vezi obiectul, acela, celălalt, da, se poate picta după
meșteșug dar lumina, haloul care îl îmbrățișează, aerul care îl
respiră, tocmai acela este capătul de aproape imposibil, metafora,
poezia. Și în haina asta obiectul se recompune, se
redimensionează, te reprezintă ca artă. Și uite cum ne așezăm
direct în metafizică.
– Și rămânem pe Golia, aceea din cadratura ramei. Dar mai
este, dincolo, pe peretele celălalt, Golia. Alta. O altă lumină, o
altă respirație. Regula parameciului nu lucrează aici.
– Eu nu fac arhitectură urbană. Eu creez poemele în alt fel de
cuvinte, necuvinte, culori. Îmi permit să mut clădirile la stânga, la
dreapta, deasupra. O altă percepție. Un supliment de vedere la
privirea obosită, necutremurată de trăirea profundă. În rest dar
fundamental și obligatoriu vorbim de compoziție, de armonie,
culoare și ce mai trebuie pentru ca mâna să nu fie în lipsă de
degete. Părțile întregului în actul de creație. Or toate astea câte ți leam spus, dacă nu încântă pe cineva, eu, dânsul, artistul nu mai are
nici un rost.
Gabriel continuă, susur de izvor bogat, îl las în urechea
rablagită de radiofonie și retocmesc tablou de tablou, argonautica
necesară descoperirii poemelor gabrielene. Ceva s-a schimbat,
poate aerul, haloul de care vorbea, poate lemnul de negutuie al
chitarei, poate balada din stradă de s-au adunat muștele curiozității.
Și descopăr de mai mare mirarea că meșterul acesta încă nedeslipit
de tinerețe nu pictează, nu scrie poeme ci își povestește propria
existență. Și-mi iese din talazul mării galopul și umbra tatălui
artistului alergând prin copilăria lui Gabriel, tonsura oșănească, ea
însăși un spulber nervos de zdrențe de val. Da, completează
meșterul, tata gonește dar în grijă, să nu se răstoarne vasul cu vise
ale ălui de eram atunci. Și descoperim dimpreună sistemul
necunoscut încă al viului artistic: imaginea absorbită de suflet,
trecerea prin inimă și la malul degetelor de unde se recompune.
„Mi-am asumat o meserie mistuitoare, devoratoare. O meserie
pentru care plătesc cu propria viață. Iar dincolo de fulgurantele
bucurii te macină momentele în care nu te vede nimeni: Eu trec pe
valea voastră și nimeni nu mă vede!” Brusc mi-l închipui pe artist
în fața galeriei, deasupra unui paner plin de daruri, pachete,
pachețele: Luați, luați că-i gratis, moca!

șapte cărți de teatru

UN DIALOG

Aurel BRUMĂ – Gabriel GHEORGHIU
Și dau un pas înapoi, să nu mă ciobească geamurile sparte de
bulucul acela, talazul. Și-l recompun pe artist în ușorul intrării:
Veniți, bucurați-vă de voi înșivă, de voi, cei încă nedescoperiți în
propriile, intimele trăiri. Vă dăruiesc bucuria de care duceați lipsă.
Gratis că e criză. Criza din voi. Și-mi povestește de experimentul
presupus ca second-hand. Tablouri scoase din ramă, puse pe
umerașe, bucăți de viață, de definiri și redefiniri, opera aproape pe
de-a-ntregul vieții de până atunci. Un fel de protest, de demonstrare
a condiției artistului într-o societate cronic preocupată de propria
grijă și atât. „Venea omul, lua umerașul așa, ca pe un tricou,
mirosea culoarea, haloul, textura. Iar curioșii aceia nu vedeau
tablouri, mă vedeau pe mine, dezbrăcatul. Că hainele vieții mele
atârnau pe umerașe. Se cam îngrămădeau atunci. În rest cam
același public, mulți la vernisaj și în scădere apoi, pe celelalte zile.
Și uite-i acolo, în stradă: trec în sus și în jos, la nord și la sud. Spui
că aș fi unul dintre ultimii nebuni frumoși și boemi ai orașului. Dar
eu nu le cer să vină pentru mine, ăsta care sunt așa cum sunt, bărbat
frumos. Doresc să vină să-mi vadă pictura, s-o și cumpere de
plăcere. Că unii gândesc investiția. Creșterea de valoare. Mai ales
după ce artistul dispare după colțul lumii. Iar aici greșesc, amarnică
greșeală fiindcă, fiind eu un tip curios peste poate, de atâta
curiozitate nu voi avea timp ca să dispar, să las ceva neștiut fără
a fi știut. Și mă doare că mulți, foarte mulți nu sunt avizați,
educați, plimbați prin expoziții și muzee ca să perceapă, să
simtă unde este valoare.

Și mă întorc spre Ana Pavlova. Ce înseamnă dansul? Ea
dansează, atinge inefabilul. Dansul nu este țopăială. Și te rog să
definești dumneata dansul Anei Pavlova. Așa e și cu artistul
plastic, pictorul. Încerc să provoc în privitor tocmai acea stare de
grație, de bucurie care nu are nevoie de explicație.
– Gabriel Gheorghiu, cineva, un confrate de breaslă, îmi
spunea că a renunțat la prezența criticilor de artă în vernisarea
unei întâlniri de public. Că, zicea el, unii dintre critici zărăfesc
intimitatea, candoarea, tulburările, arcanele vieții artistului.
Aleargă în paralel cu acesta dar mereu pe altă stradă. Adaugi?
– Da. Capcana din ei. Te transformă, te depersonalizează, te
direcționează spre propriul lor labirint existențial. Într-un timp am
și renunțat la această complementaritate livrescă, de protocol.
Fiindcă eram povestit dintr-o altă poveste, a mea devenind
anonimă, neinteresantă, fără onduleuri. Mă depersonaliza.
– Nu erau din categoria necesară alaiului de îngeri.
– Am arhangheli apărători: Gabriel și Gavril. Eram să mă
electrocutez, să mă înec și nu m-au lăsat: pictează, Gabriele,
pictează! Asta este bucuria și osânda ta. Iar ei, îngerii, sunt
mulțumiți. Mulțumit sunt și eu că am ajuns la o performanță cel
puțin ca tehnică. Și fac exact ce trebuie și cât trebuie fără a trece
de limita pe care mi-o impun ca artist real, cinstit, corect. Mulți se
chinuie pe tot soiul de experimente și, pe formula dansului, nu
dansează ci țopăie. Că sunt și impostori, vopsitori, spoitori,
exchibiționiști. Sunt dincolo de artă. Meschini. Ba, cum poate și
în literatură detractorii de valori, ăștia se îmburecă: uite ce urât de
urât am reușit să fac eu! Apoi excedentul de vulgaritate grotescă,
nemiloasă. Gata. Eu și cu mine suntem de partea cealaltă. Cea a
folosirii darului pentru a dărui prin tehnică, emoție, prospețime.
Am încercat, spre exemplu, pictura abstractă. Găsisem suportul,
codul, dar lipsea, îmi lipsea bucuria frumosului. Și apoi nu mă
simțeam în meseria adevărată. Repet: una este să dansezi, alta este
să țopăi! Uită-te la doamna aceea. Și-a luat distanță, aceeași
distanță față de fiecare tablou. Dogmă. Aiureală. Pictura trebuie
s-o vezi de acolo de unde o poți simți. S-o miroși, s-o pipăi, să te
scufunzi în ea până dai de tine însuți. Eu m-am uitat de aproape la
nevastă-mea și am descoperit că are sprâncene. Știam, ca la toată
lumea, că are sprâncene. Dar abia atunci, de aproape i le-am
văzut. Am văzut-o de-a-ntregul. Miraculos. De câtă privire ducem
lipsă într-o existență?
Inventariez pereții, așa cum un alt Gheorghiu, Val, ușile
vechiului Iași și mă cutremur. O imensitate de pereți albi, alb
neluminat, cel pe care nici umbrele nu vor rămâne. Și mă
gândesc la tablourile lipsă ca la amprentele de personalitate ale
viețuitorilor, artiști și mai ales proprietarii de culoare, de
oglinzi speciale colorate cu suflet. Iar meșterul înnoadă
urmarea.

Omul care cumpără un tablou se reîntregește. Își adaugă
partea aia inefabilă, diploma de propriu frumos…

D

e la Târgu-Mureș, colegul Zeno Fodor ne trimite un set de șapte
cărți de teatru, toate apărute în colecția Teatru de buzunar a Editurii
UartPress în colaborare cu Teatrul Național mureșean. Apariția e strâns
legată de aniversarea din noiembrie a.c. a secției române „Liviu
Rebreanu” a acestui teatru, lansarea lor făcând parte din programul de
manifestări prilejuite de eveniment. Secția română a fost înființată în 1962,
alăturându-se secției maghiare care ființa deja de 16 ani. Împreună au
fosrmat ceea ce s-a numit Teatrul de Stat din Tg. Mureș, devenit ulterior
Teatrul Național. Două dintre cărțile apărute sunt mai strict ancorate în
actualitatea artistică a Teatrului. Prima – 50 de ani în 50 de secvențe, de
Zeno Fodor surprinde aspecte esențiale și personalități alea teatrului
mureșean, secvențele excelând prin exactitatea datelor, pertinența
judecăților de valoare și implicarea din interior a autorului – fost slujitor de
aleasă ținută al instituției, ca director și secretar literar. Sunt remarcabile
profilurile pe care le schițează unor fruntași ai artei scenice precum
regizorii Gheorghe Harag, Radu Penciulescu, Dan Micu și Dan
Alecsandrescu, actorii Mihai Gingulescu, Const. Anatol, Cornel Popescu,
Ion Fiscuteanu, Aurel Ștefănescu, sau dramaturgilor D.R. Popescu și
Romulus Guga. De real interes pentru istoricul de teatru rămân
consemnările autorului, făcute de pe poziția criticului, asupra celor mai
importante spectacole realizate în cei 50 de ani de existență. Doi mari
dramaturgi sunt urmăriți în mod special din unghiul montărilor
târgmureșene: I.L. Caragiale și Shakespeare.
Cea de-a doua carte – Scene în dialog, realizată de criticul Anca
Rotescu, își propune, cum arată și titlul, o confruntare de opinii, de
concepții estetice, de viziuni culturale între componenții celor două trupe –
română și maghiară – ale Teatrului Național. Volumul cuprinde interviuri
cu câțiva dintre reprezentanții celor două companii și încearcă să constate
în ce măsură ipoteza interculturalității se confirmă.
Despre teatrul radiofonic realizat la Tg. Mureș prin colaborarea
actorilor și regizorilor Teatrului informează amănunțit criticul Ion Calion în
volumul Pe culmi și mai jos, iar despre regretatul scriitor-poet, prozator
dramaturg – Romulus Guga scrie un studiu cuprinzător Laurențiu Blaga.
Doi dramaturgi tineri își publică piesele – fiecrae în volumașul lui:
Székely Csaba – Flori de mină și Roxana Marian – Mede/Ea sau despre
fericirea conjugală. Ambii ne sunt recomandați cu căldură în prefețe
semnate de Oana Stoica, respectiv de Alina Nelega.
La sfârșit, cea de a șaptea carte – Un rege Lear. Jurnal de repetiții
aparține Monicăi Săvulescu-Voudouri și nu are legătură directă cu teatrul
din Tg. Mureș, decât prin regizorul Radu Penciulescu, care a lucrat aici
spectacole cu Regele Lear din 1970. Urmărind repetițiile conduse de
Radu Penciulescu, autoarea pune în lumină o concepție, o viziune, o
metodă de lucru și, peste toate, o personalitate creatoare cu totul
neobișnuită.

Op.
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CRONICA IDEILOR
Viaţa lui Mihail Bulgakov (1891-1940), încercarea sa de a
se articula contextului social al timpului, fără a face
compromisuri degradante, reprezintă un fertil teren de lectură în
cheie psihosociologică. Ceea ce ne interesează aici este soluţia sa,
în diagnoza noii societăţi, felul în care a reuşit să o analizeze şi
să o prezinte, fără să-şi trădeze crezul; în timp ce, în jurul său,
confraţii aderau fără ezitare la noua ideologie şi deveniseră
propagandiştii noii religii. A sperat să găsească rezolvări care să
facă acceptat scrisul său de către puterea bolşevică, în vremea
prigoanei staliniste, evitând însă să se înregimenteze. A încercat
să disimuleze, a inventat comportamente de faţadă, conservânduşi, în culisele sufletului, adevăratele convingeri. A eşuat, deşi a
găsit soluţii originale de eludare a „vigilenţei” răzbunătoare. A
fost re-descoperit târziu, mult după moartea sa şi a devenit
celebru. Minte sclipitoare, dar incapabil să înţeleagă că tocmai
această calitate, inteligenţa, îi era fatală. Într-o lume fără repere,
inteligenţa se dovedeşte un handicap, împiedică oamenii cu
intelect redus să se simtă confortabil. A atras ura nesfârşită a
celor care s-au aliniat (fie ei scriitori, fie oameni de ştiinţă). A
avut „noroc”, a murit încă tânăr şi n-a prins anii de teroare
generalizată, gulagul, deportările. Să notăm câteva repere
biografice: s-a născut într-o familie de intelectuali din Kiev, tatăl

Încerca să se întreţină scriind la un ziar feroviar sau la un jurnal al
„muncitorului comercial-industrial”, e ros de „melancolia după
trecut” şi îşi deplânge sărăcia, „camera mârşavă dintr-o casă
mârşavă”, condiţia limită care ar putea să-l ducă la pieire. Dar îşi
doreşte să scrie şi să publice şi are „explozii de încredere şi
putere”; încearcă să supravieţuiască şi chiar să facă uneori jocul
social care spera că-i va salva opera. Scenele moscovite încep cu
un foileton despre „renaşterea comercială”. Nu e singurul mic
compromis de acest gen, se ascunde astfel sub o carapace a
disimulărilor, ştie că se află Sub călcâi, cum îşi va intitula
jurnalul intim (confiscat, totuşi, la o percheziţie şi publicat mult
mai târziu, dezvăluind tragedia vieţii sale). Jurnalul e şi un
discurs justificativ, trebuia să găsească soluţii de supravieţuire,
dar îşi deplânge soarta. Scrie foiletoane pentru ziare insignifiante,
încercând să adopte limbajul presei din acel timp, foamea îl
pândea în fiecare zi, bolile nu-l iartă, plăteşte preţul, dar lucrează,
în acelaşi timp, la marele roman Garda albă. Şi până la sfârşitul
vieţii, cu vederea tot mai compromisă, până la orbire, lucrează la
capodopera sa, Maestrul şi Margareta. În foiletoanele de serviciu
strecoară însă informaţii care dezvăluie adevărata faţă a regimului
stalinist, le presără ca pe nişte amănunte sau le dezvăluie sarcastic
– scene groteşti, ilustrând absurdul noi societăţi. Chiar şi în
textele cu miză mică conştiinţa nu-l lasă să abdice. Se răfuieşte
tot timpul cu „omul nou”, în foiletoane sau în romane şi nuvele,
dezvăluie adevăratul lui chip, din spatele imaginii
propagandistice. Ţinta predilectă e „proletarul” îmbogăţit, cupid
şi lipsit de sentimente. În Inimă de câine, bietul patruped flămând
şi hăituit ne informează, chiar din primul paragraf, că bucătarul
(„canalia de proletar”) de la cantina pentru „alimentaţia normală a
lucrătorilor” l-a opărit cu apă fiartă, iar peste două pagini
reflectează, apelând la alte experienţe: „Dintre toţi proletarii,
rândaşii sunt pleava cea mai mârşavă” Mulţi din această categorie
l-au umilit, s-au purtat inuman, s-au arătat inimi uscate.

Profesorului de zoologie Persikov „i-au luat trei din cele cinci
camere”, strada sa şi altele sunt rebotezate cu nume de
revoluţionari, nu mai are cu ce hrăni vieţuitoarele din laborator şi
acestea mor toate, „geamurile institutului îngheţau tun” şi făceau
flori de gheaţă, îşi ţinea prelegerile la minus cinci grade,
„scoţând aburi pe gură”. La câteva pagini, profesorul sau alt
personaj trece pe lângă Catedrala Mântuitorului, simbol al vechii
societăţi, care a şi fost dărâmată la câţiva ani după apariţia
nuvelei. În această lume bezmetică, fiinţele din laboratorul
savantului o iau şi ele razna. Într-un context social debusolat, nu
puteau nici acestea să funcţioneze normal. Persikov descoperă o
rază miraculoasă, „raza vieţii”, care accelerează dezvoltarea
celulelor: ajunse sub incidenţa acestei raze roşii (raza vieţii nu
putea fi decât roşie!), devin devoratoare, se aruncă cu ferocitate
asupra suratelor; iar supravieţuitorii deveneau „de-a dreptul
înspăimântători”.

CAZUL BULGAKOV
era profesor de dogmatică la seminar. După studii de medicină,
un stagiu ca medic pe front şi apoi într-o comună izolată, la un
spital sătesc, se dedică literaturii şi debutează strălucit cu două
nuvele, Diavoliada şi Ouăle fatale (1921). Are apoi un succes
răsunător cu romanul Garda Albă, publicat într-o revistă şi
transformat în piesa de teatru, Zilele Turbinelor. Un adevărat
triumf. Era comparat cu Cehov, piesa e considerată Pescăruşul
timpului său. Desigur, în scurt timp încep atacurile criticii
proletcultiste, i se reproşează simpatia pentru ceea ce a însemnat
„garda albă”, distanţarea ideologică faţă de linia partidului şi
atitudinea „duşmănoasă”. Cade în dizgraţie. Nimic nu-l mai
salvează, nici abilitatea de a masca critica noii lumi, nici chiar
o petiţie către Stalin şi o scrisoare adresată guvernului sovietic.
Nu mai este tipărit, nu mai este jucat, devine un proscris, e
marginalizat, se simte distrus. Şi moare în plină putere creatoare,
la doar patruzeci şi opt de ani.
Soluţia lui Bulgakov, de articulare la context prin evaziune, a
eşuat, contextul timpului n-avea cheie de decodare. E receptat şi
caracterizat astăzi ca un scriitor fantastic, lumea lui e haotică,
halucinantă; credea că evadarea într-o lume nebună, anormală, va
înşela cenzorii timpului, cu înţelegerea lor limitată. Scrisul său
înfăţişează o societate care şi-a ieşit din ţâţâni, care a luat-o razna,
care nu mai are reguli raţionale de funcţionare. Iar descoperirea
ulterioară a operei sale, nepublicată în timpul vieţii, a jurnalului şi
corespondenţei îndeosebi, dovedeşte că a înţeles foarte bine în ce
lume trăia. Când citeşti astăzi textele sale înţelegi cât de bine a
perceput această lume grotescă, iluzorie, mult departe de realitate.
Si constaţi că situaţiile se pot repeta, în locuri şi timpuri diferite.
Delirului social el îi opune o lume fantastică, amestecând
planurile, sperând să nu se observe ceea ce gândeşte. Dar, în
textele personale, analiza e precisă şi necruţătoare. Aici nu are
nevoie să se autocenzureze, să disimuleze. Încă la începutul
carierei de scriitor, când lupta în rândurile armatei albilor, într-un
foileton intitulat Perspective de viitor (1919), diagnostica
contextul: „Biata noastră patrie se află la fundul gropii ruşinii şi
nenorocirii, în care a aruncat-o marea revoluţie socială”. După
încheierea războiului civil, se mută la Moscova şi face o aspră
ucenicie la şcoala vieţii. Moscova cea aglomerată este o „cloacă
fermecată”, munca la diferite jurnale îl istoveşte („viaţă de
ocnă”), observând pe cei din jur exclama amărât: „Sălbatic popor
mai suntem, întunecat, nenorocit...” E stingherit de lipsa sa de
eroism, iar cenzura, birocraţia sovietică, abuzurile comuniste îl
copleşesc (Cesereanu, 2009). În Jurnal, era deja la Moscova,
notează amănunte semnificative din viaţa sa.
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De fapt vor să se îmburghezească, să „poarte palton”, să-şi
părăsească condiţia. Bulgakov e de două ori fascinant: prin
biografie şi prin operă (Vartic, 2006). Cele două planuri
interferează continuu, cum se întâmplă cu toţi marii creatori,
cazul lui Soljenițân, mai târziu. Amănuntul biografic, viaţa sa
plină de evenimente marcante e transpusă în operă în aceleaşi
registre: trăiri intense, întâmplări fabuloase, adesea desfigurante,
rod al fantasmelor sau al unui imaginar social frustrant. Biografia
sa nu putea să nu-i marcheze opera. A cunoscut sărăcia şi
foamea, dictatura proletariatului se răsfrânge asupra întregii sale
existențe: i se fac percheziţii şi e anchetat, i se confiscă
manuscrisele, tot ce publică e denigrat („toate scrierile mele au
fost însoţite de aprecieri nefavorabile, monstruoase…” ), în jurul
numelui său se organizează o cabală a tăcerii, opera nu i se
publică, piesele nu i se joacă. Contextul îl striveşte, dacă nu-l
poate anexa. Puterea sovietică nu are nevoie de arta sa, conchide
marele maestru care dirijează cultura sovietică, A. Lunacearski
(cf. Brezuleanu, 2003).
Între viaţa dramatică a omului şi opera scriitorului nu e doar
comunicare, ci interferenţă, osmoză. El decodează realitatea cu
altă grilă de lectură decât cea oficială, interpretează în cheia sa,
rezistă procesului de persuasiune. A luat decizia de a deveni
scriitor lucid încă din tinereţe, după ce a văzut ce barbarii a
produs revoluţia din 1917: „mulţimi cenuşii, chiuind şi suduind
murdar… spărgând geamuri în trenuri…case distruse şi
pârjolite…oameni omorâţi…ofiţeri hărţuiţi şi vrednici de
milă…feţe obtuze pline de cruzime…”). „Am văzut totul cu ochii
mei, mărturiseşte, şi atunci am înţeles în sfârşit ce s-a întâmplat”.
În Jurnal găsim numeroase reflecţii asupra oamenilor şi faptelor
şi toate acestea îi alimentau conştiinţa şi opera: contele Alexei
Tolstoi, recuperat propagandistic de puterea sovietică, „are un
comportament destrăbălat şi insolent. Bea mult” şi e cinic, se
declară acum simplu muncitor şi „corespondent de presă
înnăscut”, se poartă ca „un bufon josnic şi necinstit”; patriarhul
Tihon dă, pe neaşteptate, de fapt după ce i-au dat drumul din
arest, o declaraţie prin care se dezice de rătăcirea sa anterioară şi
se apropie de puterea sovietică; Liasco, scriitor proletar, are
pentru Bulgakov „o antipatie de neînvins (din instinct)”, e un
mitocan obtuz; se plânge că i se sugerează, de către toţi cei din
jur, să scrie „o piesă comunistă” şi să adreseze autorităţilor o
„scrisoare de pocăinţă care să conţină renunţarea la opiniile
anterioare”. Scrie această scrisoare, dar în stilul său, mai mult
condamnând mediul strivitor decât pocăindu-se; scrie şi lui
Stalin, cerând reabilitarea lui Erdman, dramaturgul exilat din
pricina unor povestiri satirice. A descoperit de tânăr adevărul,
viaţa lui, notează în jurnal, în 25 iulie 1923, e „rapidă, haotică,
coşmărescă”. Avea doar 32 de ani.
Cum răspunde Bulgakov provocărilor contextului?
Observaţiile sociale critice sunt strecurate, în opera sa, cu
iscusinţă, ca nişte amănunte nesemnificative, dar ele ancorau
cititorul la noul context social. El identifică şi descrie, în cheie
ficţională, o realitate non-ficţională crudă: abandonul
normativităţii funcţionale. Să luăm un eşantion, Ouăle fatale,
nuvela care i-a adus recunoaşterea iniţială, una dintre puținele
opere publicate în timpul vieţii sale.

Minunea e imediat popularizată în presa „roşie”, iar cariera
profesorului intră în custodia organelor. Analogia cu lumea
născută atunci, sub flamura roşie, e transparentă. Chiar dacă
nuvela prinde o turnură delirantă, denunţul necruţător al noului
context psihosocial rămâne o constantă. Simplific, nu vreau să
dau spaţiu narativității, importantă e analiza. Catastrofa
declanşată de ingerinţa ignoranţilor în ştiinţă are un final aşteptat:
„masele” dezamăgite, cu „feţe schimonosite” de ură, năvălesc şi
distrug laboratorul, iar un reprezentat al acestora crapă capul
profesorului, răspunzător pentru visul neîmplinit.
Posteritatea lui Bulgakov e copleşitoare, unii îl considera cel
mai important scriitor al secolului trecut. Între aceştia ar trebui
situaţi membrii proiectului Bulgakoviada care, în 2005, au
întreprins o călătorie iniţiatică la Moscova („fabuloasă”, o
consideră Ruxandra Cesereanu, în 2009) pe urmele scriitorului
favorit. Un grup de scriitori clujeni au încercat să descopere, la
faţa locului, câmpul social în care s-a mişcat scriitorul şi în care
şi-a plasat personajele, să simtă şi să înţeleagă de ce romanul său,
Maestrul şi Margareta, a fost considerat, de către şapte scriitori,
capodopera secolului XX. Ruxandra Cesereanu, cronicara
aventurii, sintetizează această curiozitate astfel: Bulgakov opune,
santificator, „(auto)mitologizării negre a aparatului de represiune
(care a cultivat programatic spaima cetăţenilor faţă de NKVD,
GPU, KGB etc.)”, o „mitologie a diavolilor pedepsitori, a căror
funcţie este tocmai aceea de a contracara minciuna instaurată de
societatea totalitară sovietică. Este cât se poate de inedită această
mitologie diavolească (igienizatoare) şi ea trebuie înţeleasă ca
având background-ul politic sugerat de Bulgakov”. Echipa
diavolească este alcătuită din indivizi punitivi, faţă de viciile
cetăţenilor sovietici, ei aplică, inventivi, tot felul de pedepse
găunoşilor moscoviţi, individualizate după viciile fiecăruia.
Demonstraţia diavolilor, conchide scriitoarea, va fi aceea că
„bunii sovietici” şi comisarii pot fi pedepsiţi, la rândul lor,
imitând, grotesc, comportamentul comuniştilor.
Bulgakov e actual astăzi prin faptul că a găsit un model de
analiză a socialului destructurat, aplicabil şi acum: lumea pe care
ne-o înfăţişează el e o lume care pare să se repete, timpul nostru e
la fel de sedus de fanatism şi demagogie ca şi timpul său, de noi
demoni coşmareşti care se nasc din vechea sămânţă. Tentaţia
malformaţiei se afirmă prin noi cruzimi şi o nouă voinţă de a
sfărâma tot ce e stabil şi normal; lumea lui Bulgakov parcă se
repetă, scoţând la lumină gesturi eşuate, rebuturi reciclate. Soluţia
lui e dialogul cu tradiţia, alternativă la inovaţiile diavoleşti ale
celor care voiau să strivească totul (ştiinţa, rânduiala socială,
relaţii umane statornicite) sub presiunea ideologiei care se năştea
din raza roşie (Stanomir, 2012). Numai prin tradiţie şi respectul
normativităţii funcţionale, credea Bulgakov, se pot oamenii apăra
de asaltul vulgarităţii şi absurdului. Deşi a fost un marginal, un
izolat, deşi şi-a asumat exilul intern, proiectul său umanist i-a dat
lui Mihail Bulgakov energia să continue, să se mobilizeze
împotriva disperării. Iar opera sa rămâne una dintre mărturiile
literare şi social-psihologice de primă mână ale secolului XX.

Adrian NECULAU
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HARMS

Daniil Harms (1905-1942) a fost un scriitor rus, care s-a născut la SanktPetersburg şi a murit tot în Sankt-Petersburg de inaniţie, cum se spune „pe
domneşte”, adică de foame. Era în timpul blocadei Leningradului de către
trupele germane fasciste. Locuitorii oraşului Leningrad (fost SanktPetersburg) sufereau de foame, astfel că la spitalul psihiatric, unde era
internat Harms, nu mai ajungeau alimente chiar deloc. Daniil Harms se
internase la spitalul psihiatric, adică la un spital pentru cei cu boli mintale,
pentru că se prefăcea nebun, ca să nu ajungă la închisoare. Voia să „se dea
nebun”, fiindcă persoana lui Harms nu era pe placul regimului dictatorial
comunist de atunci. Harms fusese arestat cu câteva luni mai înainte, pentru
că prea li se părea comuniştilor că seamănă cu un spion fascist: avea pipă,
se îmbrăca elegant în stilul „dandy” al oamenilor excentrici, adică al celor
ieşiţi de pe linia obişnuită, ordinară de comportament. Era încruntat, cu
orbitele lui proeminente, aproape sinistru, aşa cum îl vedem într-o fotografie
portret. Dar el juca un rol: acela de „dandy” liber şi stăpân pe sine. Acelaşi rol
îl juca la noi Mateiu Caragiale, tot un scriitor liber, descarcerat de şabloane.
De fapt, Harms era un om liber, iar aceasta deranjează întotdeauna în orice
regim dictatorial – comunist sau fascist. Şi pare că nu este întâmplător că
cele două regimuri „şi-au dat mâna”, ca să lichideze pe omul liber pe nume
Daniil Harms. Pe bietul Harms l-a costat că s-a arătat a fi un om liber, nonconformist. L-a costat totul: opera şi viaţa. A fost arestat de mai multe ori, a
fost exilat, pentru că el, ca om liber, nu gândea în şabloanele de gândire ale
regimurilor totalitare. Iar sustragerea lui de la gândirea şablonardă i-a adus
numai necazuri. Nu a fost lăsat să publice nici o carte „pentru oameni mari”
în timpul vieţii, deşi a pregătit mereu, cu meticulozitate, un Caiet albastru
pentru publicare. Stilul lui de viaţă şi libertăţile pe care şi le lua se oglindesc
şi în scrierile lui. Sunt versuri, proze scurte, scenete de o mare libertate de
expresie, de o ironie ieşită din comun, punînd sub o imensă lupă nimicnicia,
josnicia vieţii. Iar aceste lucruri, repet, nu puteau decât să deranjeze pe
bolşevici . În atari condiţii lui Harms nu i s-a lăsat decât libertatea literaturii
pentru copii. A publicat doar în reviste pentru copii (Cij – Scatiul, Ioj – Ariciul,
Sverciok – Greierul). Şi i-au apărut doar cărţi pentru copii. De la începutul
anilor ’20 şi până la sfârşitul anilor ’30 ai secolului trecut Harms a publicat
versuri, povestiri, desene explicative, reclame glumeţe, şarade. Lumea lui
Harms este una căzută din lună, cum i se spune mereu bătrânicii, care vrea
să cumpere, nu se ştie de ce, cerneală – că e căzută din lună. Dar, aşa
aiuristică şi căzută din lună, este o lume, care are dimensiunile ei mai
conturate şi mai reale ca ale lumii reale. Pentru Harms, când scrie, nu este
importantă „ideea”, nu este important “conţinutul”, nici „forma” (oh, ce cuvinte
importante!), ci ceva mult mai greu de definit, de neînţeles pentru mintea
raţională, ceva care este şi în soare, şi în iarbă, şi în om, şi în versuri. Acest
ceva poate fi perceput de copil, care este cu adevărat liber. Arta adevărată –
vrea să ne spună Harms – este la fel de reală ca realitatea, ea este prima
realitate. Mai mult, ea creează lumea. Ceea ce scrie Harms nu sunt nişte
simple cuvinte şi gânduri puse pe hârtie, ci este un lucru la fel de real ca şi
călimara de cerneală, care stă în faţa lui Harms. Aceste poveşti sau versuri,
care au devenit lucruri, se pot scoate de pe hârtie şi pot fi aruncate pe
fereastră, iar fereastra se va sparge, aşa cum fereastra se va sparge, dacă
aruncăm călimara cu cerneală. Harms, cu seriozitatea lui copilărească, este
convins de aceasta! Iată ce pot face cuvintele! La fel ca pe copii, pe Harms
nu-l interesează prea mult morala şi nu respectă logica elementară, nu
respectă ordinea lumii reale, nu oferă motivaţii ale acţiunilor. Tot astfel şi
copiii. Lor nu li se pare, cum i se pare minţii raţionale, nimic absurd, aberant,
aleatoriu. Ei sunt cei care citesc fără greutate în fistoleza lui Harms, nu citesc
dincolo de text, în sub-text sau în supra-text. „Interpretarea” textului este
pentru Harms şi pentru copii fără rost, căci textul lui Harms nu spune mai
mult decât spune. Scrierile celorlalţi scriitori implică un act de reducere a
diversităţii lumii. La Harms nu se întâmplă aşa ceva. Sau aşa mi se pare mie
şi îmi cer iertare, ca un copil cuminte, dacă greşesc. Textul său nu spune
ceva ca să se înţeleagă altceva. Iată unde ajunge! Aţi înţeles? Cum să
înţelegeţi, când la Harms povestea nu e poveste, morala nu e morală şi totul
este ininteligibil. Dacă încercaţi să judecaţi poveştile lui, veţi înţelege şi mai
puţin. Veţi păţi ca Alice în Ţara Minunilor. Mai bine, hai, citiţi textele lui. (R. P.)
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Legătura
Filosoafe*
Vă scriu ca răspuns la scrisoarea Dumneavoastră pe care
Vă pregătiţi să mi-o scrieţi ca răspuns la scrisoarea mea, pe
care V-am scris-o. 2. Un violonist şi-a cumpărat un magnet
şi îl duce acasă. Pe drum l-au atacat nişte huligani şi i-au
zburat căciula din cap. Vântul a luat căciula şi a dus-o pe
stradă. 3. Violonistul a aşezat magnetul pe pământ şi a
alergat după căciulă. Căciula a nimerit într-o băltoacă de
acid azotic şi acolo a putrezit. 4. Iar în acest timp huliganii
au pus mâna pe magnet şi s-au făcut nevăzuţi. 5. Violonistul
s-a întors acasă fără palton şi fără căciulă, pentru că, aşa cum
cunoaştem, căciula i-a putrezit în acidul azotic şi violonistul,
năucit de pierderea căciulii, şi-a uitat paltonul în tramvai. 6.
Conductorul acelui tramvai a dus paltonul la talcioc şi l-a
schimbat pe smântână, crupe şi roşii. 7. Socrul conductorului
s-a ghiftuit cu roşii şi a murit. Cadavrul socrului
conductorului a fost depus într-o cameră mortuară, dar apoi
s-au încurcat lucrurile şi, în locul socrului conductorului, a
fost înmormântată o babă. 8. Pe mormântul babei s-a pus un
stâlp alb, cu inscripţia: „Anton Sergheevici Kondratiev”. 9.
Peste unsprezece ani, acest stâlp a fost ros de viermi şi s-a
prăbuşit. Iar paznicul cimitirului a tăiat cu ferăstrăul stâlpul
în patru bucăţi şi a făcut cu ele focul în cuptor. Iar soţia
paznicului de cimitir a fiert, pe focul acela, o supă de
conopidă. 10. Însă, când supa era deja gata, de pe perete a
căzut ceasornicul drept în castronul cu această supă. Au scos
ceasul din supă, însă în ceasornic se aflau ploşniţe, iar acum
acestea au ajuns în supă. Au dat supa cerşetorului Timofei.
11. Cerşetorul Timofei a mâncat supa şi i-a povestit
cerşetorului Nikolai despre bunătatea paznicului de cimitir.
12. A doua zi, cerşetorul Nikolai a venit la paznicul
cimitirului şi a început să ceară de pomană. Dar paznicul
cimitirului nu i-a dat nimic lui Nikolai şi l-a gonit. 13.
Cerşetorul Nikolai s-a supărat la culme şi a dat foc casei
paznicului cimitirului. 14. Focul s-a extins de la casă la
biserică, şi biserica a ars. 15. S-au desfăşurat cercetări
îndelungate, dar cauza incendiului n-a putut fi stabilită. 16.
Pe locul unde a fost biserica s-a construit un club şi, în ziua
deschiderii, s-a organizat un concert, la care a cântat
violonistul care, cu paisprezece ani în urmă, îşi pierduse
paltonul. 17. Iar printre spectatori era fiul unuia dintre
huliganii aceia care, cu paisprezece ani înainte, îi zburaseră
de pe cap căciula acelui violonist. 18. După concert, ei au
mers acasă în acelaşi tramvai. Iar în tramvaiul următor,
vatman era conductorul care cândva vânduse la talcioc
paltonul violonistului. 19. Şi iată, seara târziu, ei merg prin
oraş: în faţă violonistul şi fiul huliganului, iar în urma lor
vatmanul fostul conductor. 20. Ei merg şi nu ştiu ce legătură
este între ei, şi nu vor afla asta până la moarte.
* Scrisoare adresată lui I. Druskin (nota trad.).

Lecția
Puşkov zise:
– Femeia este maşina-unealtă a iubirii, şi imediat o luă peste bot.
– Pentru ce? întrebă Puşkov, dar, neprimind răspuns la
întrebarea sa, continuă: Eu cred în felul următor: femeii
trebuie să i te prosternezi. Femeilor le place acest lucru şi
numai se fac că nu le place.
Îndată Puşkov fu iarăşi izbit peste bot.
– Dar ce înseamnă asta, tovarăşi! Atunci nu am să mai
vorbesc, zise Puşkov, dar aşteptând un sfert de minut
continuă: Femeia e făcută de aşa natură, că e toată molcuţă şi
umectată.
Îndată Puşkov fu iarăşi izbit peste bot. Puşkov luă o
înfăţişare precum că nu a luat în seamă acest lucru şi
continuă:
– Dacă miroşi femeia…
Dar îndată Puşkov fu lovit cu pumnul în bot atât de tare,
încât se apucă de obraz şi zise:
– Tovarăşi, în aceste condiţii este absolut imposibil să-mi
ţin lecţia. Dacă se va mai repeta, am să tac chitic.
Puşkov aşteptă un sfert de minut şi continuă:
– La ce rămăsesem? Ah, da! Iată dar: femeii îi place să se
privească pe sine. Se aşeză dinaintea oglinzii goală-goluţă…
La aceste vorbe, Puşkov o luă iar în bot.
– Goală, repetă Puşkov.
– Trosc! îi cumpăniră un pumn în bot.
– Goală! răcni Puşkov.
– Trosc! o luă în bot.
– Goală! O femeie goală! O muiere goală! răcni Puşkov.
– Trosc! Trosc! Trosc! o luă în bot Puşkov.
– O muiere goală cu un căuş în mâini! răcni Puşkov.
– Trosc! Trosc! se abătură loviturile asupra lui Puşkov.
– Trenă de muiere! răcni Puşkov, zvârcolindu-se din
cauza loviturilor. O călugăriţă goală!
Însă imediat Puşkov a fost lovit cu o asemenea putere,
încât s-a prăbuşit la podea ca secerat.

Neruşinaţii
Operă în patru acte
Actul I - Scena I
Scena goală. În depărtare sunt pictaţi munţii. E desenat un
om cu un samovar în mâini, care coboară în fugă din munţi.
Pe scenă sunt două scaune.
Bogoliubov stă în picioare pe scenă şi ţine în mână un băţ.
În faţa lui Bogoliubov stă Poroşkov.
Bogoliubov (cântă): Uite, acu' am să te bat!
Poroşkov (cântă): Nu, n-o să mă baţi!
Bogoliubov: Nu, am să te bat!
Poroşkov: Cu toate astea, n-o să mă baţi!
Bogoliubov: Am să te bat!
Poroşkov: N-o să mă baţi! (Amândoi se aşează pe scaune).
Corul I: O să-l bată.
Corul II: Nu, n-o să-l bată.
Bogoliubov (ridicându-se): Acu’ am să te bat (îl loveşte pe
Poroşkov cu băţul, iar Poroşkov se fereşte de lovitură).

O persoană mizerabilă
Senka l-a pocnit pe Fedka peste meclă şi s-a ascuns sub
comodă.
Fedka l-a scos cu vătraiul pe Senka de sub comodă şi i-a rupt
urechea dreaptă.
Senka s-a smuls din mâinile lui Fedka şi a fugit cu urechea
ruptă în mână la vecini.
Dar Fedka l-a ajuns pe Senka şi i-a proiectat o zaharniţă în cap.
Senka a căzut şi se pare că a murit.
Atunci Fedka şi-a strâns lucrurile într-un geamantan şi a
plecat la Vladivostok.
La Vladivostok Fedka a ajuns croitor; la drept vorbind nu a
ajuns chiar croitor, pentru că făcea lenjerie de damă, cu precădere
pantalonaşi şi sutiene. Damele nu se ruşinau de Fedka, îşi ridicau
fustele chiar în faţa lui, iar Fedka le lua măsura.
Cum s-ar zice, Fedka a văzut multe aspecte.
Fedka e o persoană mizerabilă.
Fedka e ucigaşul lui Senka.
Fedka e împătimit de plăceri.
Fedka e mâncău, pentru că în fiecare seară dădea gata câte
douăsprezece cotlete. Lui Fedka i-a crescut o burtă în aşa hal, că
şi-a făcut corset şi a început să-l poarte.
Fedka e un om fără ruşine: lua banii de la copiii întâlniţi pe
stradă, punea piedică la bătrâni şi speria băbuţe, ridicând mâna
asupra lor, iar când băbuţa înspăimântată sărea într-o parte, Fedka
se făcea să a ridicat mâna numai aşa, ca să se scarpine în cap.
Totul s-a terminat aşa: Nikolai s-a apropiat de Fedka, l-a
pocnit pe acesta peste meclă şi s-a ascuns sub dulap.
Fedka l-a scos pe Nikolai de sub dulap cu vătraiul şi i-a
spart gura.
Nikolai a fugit cu gura spartă la vecini, dar Fedka l-a ajuns şi
l-a pocnit cu o halbă de bere. Nikolai a căzut şi a murit.
Iar Fedka şi-a strâns lucrurile şi a plecat la Vladivostok.

Un nou scriitor de talent
Andrei Andreevici a închipuit următoarea poveste: într-un
vechi castel trăia un prinţ, beţiv straşnic. Soţia acestui prinţ,
dimpotrivă, nu bea nici măcar ceai, numai apă şi lapte bea. Iar
soţul ei bea votcă şi vin, iar lapte nu bea. La drept vorbind, şi
soţia lui bea votcă, dar ascundea acest lucru. Soţul însă era un
neobrăzat şi nu ascundea. „Nu beau lapte, beau votcă!” spunea
el întotdeauna.
(continuare în pagina 20)
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Nerușinații
(urmare din pagina 19)
Iar soţia scoase încetişor de sub şorţ un borcănaş şi, horp,
bău. Soţul ei, prinţul, îi zice: „Puteai să-mi fi dat şi mie”. Dar
soţia, prinţesa, zice: „Nu, şi pentru mine e puţin”. Hâc! „Ah, tu,
lady!” zice prinţul. Şi, zicând aceste vorbe, dă cu soţia de
pământ! Soţia îşi zdreli mecla, se pune jos şi plânge. Iar prinţul se
înfăşoară în mantie şi pleacă la turnul său, unde avea o colivie.
Acolo, ca să vedeţi, creştea găini. Şi iată că vine prinţul la turn,
iar acolo găinile vociferează, cer de mâncare. Una din găini chiar
a început să necheze. „Ei, tu – îi zice prinţul – şantocler! Taci, căţi dau la măsele!” Găina nu înţelege cuvintele şi continuă să
necheze. Reiese, până la urmă, că găina face scandal în turn,
prinţul, până la urmă, înjură de mamă, soţia stă jos şi plânge, întrun cuvânt, totul e cu fundul în sus.
Iată ce poveste a închipuit Andrei Andreevici. Fie şi numai
prin această poveste se poate conchide că Andrei Andreevici e un
mare talent. Andrei Andreevici e un om foarte deştept, foarte
deştept şi foarte bun!

O moarte cumplită
Odată un ins, fiindu-i foame,
s-a aşezat la masă şi a mâncat cotlet,
Iar alături de el, în picioare, stătea soţia şi tot vorbea
despre faptul că respectivul cotlet are puţină carne.
Însă el a mâncat, a mâncat, a mâncat, până ce
a simţit undeva în stomac
o apăsare de moarte.
Atunci, debordând perfidul aliment,
a început să tremure şi să plângă;
Ceasul său de aur din buzunar şi-a încetat ticăitul;
Părul a început să-i strălucească brusc, privirea i s-a limpezit;
Urechile i-au căzut pe podea, la fel cum toamna cad
frunzele galbene de plop;
Şi a murit subit.
<aprilie 1935>
***
Un ins s-a culcat credincios, dar s-a deşteptat necredincios.
Din fericire, în camera acestui ins se afla un cântar decimal
medicinal, iar insul obişnuia să se cântărească în fiecare
dimineaţă şi seară. Şi uite cum, înainte de a se culca, insul s-a
cântărit şi a aflat că trage 4 puduri şi 21 de funţi. A doua zi
dimineaţa, deşteptându-se necredincios, insul s-a cântărit din nou
şi a aflat că acum trage numai 4 puduri şi 13 funţi. „Prin urmare –
a concluzionat insul – credinţa mea a cântărit circa opt funţi”.
<1936 -1937>

Expromt
După cum se ştie, semipoetul Boris Pasternak avea un câine
pe nume Balagan. Iar odată, în timp ce se scălda într-o ştioalnă,
Boris Pasternak a spus mulţimii ce se îmbulzea pe mal:
– Priviţi, sub plopan
Scurmă solul Balagan!
De atunci acest expromt al cunoscutului semipoet a
devenit o zicală.
<septembrie 1934?>
***
Kulakov se aşeză într-un fotoliu larg şi adormi într-o clipită.
A adormit şezând, însă după câteva ore se trezi culcat într-un
sicriu. O spaimă atroce îl încătuşă pe Kulakov. Cu ochii tulburi
privi împrejur şi, oriunde îşi întoarse privirile, văzu doar flori:
flori în coşuri, buchete de flori legate cu panglici, coroane de
flori, flori presărate.
„Mă înmormântează”, se gândi cu groază Kulakov şi avu
deodată un sentiment de mândrie că pe el, un om atât de
neînsemnat, îl înmormântează atât de bogat, într-un asemenea
morman de flori.
<1936>
***
Un ins gras a născocit un procedeu de slăbire. Şi a slăbit.
Damele au început să se ţină scai de el, întrebându-l insistent cum
de a reuşit să slăbească. Însă insul le răspundea că bărbaţii trebuie
să slăbească la faţă, iar damele nu trebuie să slăbească la faţă, ele,
cică, trebuie să fie bucălate. Şi avea profundă dreptate.
<martie, mijlocul lui 1930>
*
*

*

Nu-mi plac copiii, moşnegii, babele, şi înţelepţii ajunşi la
senectute.
Este o cruzime să otrăveşti copii. Însă trebuie făcut ceva cu ei
până la urmă!
Eu respect numai femeile tinere, sănătoase şi bine nutrite. Am
suspiciuni faţă de restul reprezentanţilor umanităţii.
Babele, care sunt depozitare de idei înţelepte, ar fi bune de prins
cu arcanul.
Orice mutră cu ştaif de deştept îmi provoacă silă.
Ce sunt acele flori? Între picioarele femeilor miroase cu mult mai
îmbătător. Şi într-o parte şi în alta este natura, de aceea nimeni nu
îndrăzneşte să se indigneze de spusele mele.

*
* *
Vreţi să vă spun o poveste despre criuchiţă? Adică nu
criuchiţă, ci chiriuchiţă. Sau nu, nu chiriuchiţă, şi chiriachiţă.
Ptiu! Nu chiriachiţă, ci cucrichiţă. Ba nu cucrichiţă, ci
chiricriuchiţă. Nu, iar nu-i aşa! Curicriatiţă? Nu, nu
curicriatiţă! Chiricuriuchiţă? Nu, nici aşa!
Am uitat cum se numeşte pasărea asta. Însă, dacă n-aş fi uitat,
v-aş fi spus o poveste despre această chiricucucrechiţă.

O băută neprevăzută
Odată Antonia Alexeevna aruncă în soţul ei cu ştampila de la
serviciu şi îl împroşcă pe frunte cu cerneală violetă.
Jignit profund, Piotr Leonidovici, soţul Antoniei Alexeevna, se
închise în camera de baie şi nu dădeu voie nimănui să intre.
Însă locatarii apartamentului în comun, resimţind nevoia
urgentă de a intra acolo unde şedea Piotr Leonidovici, hotărâră să
folosească forţa pentru a sparge uşa închisă.
Cauza sa fiind pierdută, Piotr Leonidovici ieşi din camera de
baie, merse în odaia sa şi se tolăni în pat.
Însă Antonia Alexeevna decise să-şi persecute soţul până în
pânzele albe. Rupse bucăţele de hârtie şi începu să le presare pe
Piotr Leonidovici, care se afla culcat în pat.
Turbat, Piotr Leonidovici se năpusti pe coridor şi se apucă să
sfâşie tapetul.
În acest moment, văzând ce face nefericitul Piotr Leonidovici,
toţi locatarii săriră pe el şi îi rupseră jiletca.
Piotr Leonidovici alergă la JAKT*.
În acest timp, Antonia Alexeevna se dezbrăcă goală puşcă şi se
ascunse într-un cufăr.
Peste zece minute, Piotr Leonidovici se întoarse, aducând cu
sine pe administratorul de bloc.
Negăsind soţia în cameră, Piotr Leonidovici şi administratorul
hotărâră să profite de încăperea liberă şi să bea o votculiţă. Piotr
Leonidovici se oferi să tragă o fugă până la colţ ca să cumpere
această băutură.
După ce Piotr Leonidovici plecă, Antonia Alexeevna ieşi din
cufăr şi se prezentă goală-goluţă în faţa administratorului.
Emoţionat, administratorul sări de pe scaun şi se repezi înspre
fereastră, însă, văzând prin geam trupul bine nutrit al unei fătuci de
douăzeci şi şase de ani, fu cuprins brusc de o patimă sălbatică.
În acest moment, Piotr Leonidovici se întoarse cu litrul de
votcă.
Văzând ce se petrece în camera sa, Piotr Leonidovici se
încruntă.
Însă soţia sa, Antonia Alexeevna, îi arătă ştampila, iar Piotr
Leonidovici se calmă.
Antonia Alexeevna îşi exprimă dorinţa de a lua parte la băută,
însă numaidecât goală fiind, ba pe deasupra şezând pe masă, pe
care se intenţiona să se pună o gustărică pentru votcă.
Bărbaţii se aşezară pe scaune, Antonia Alexeevna se aşeză pe
masă şi băuta începu.
Nu se poate spune că era un lucru igienic, odată ce tânăra
femeie şade pe aceeaşi masă pe care se şi mănâncă. Apropo de
asta: Antonia Alexeevna e o femeie destul de durdulie şi cam
certată cu curăţenia, aşa că se putea întâmpla dracu mai ştie ce.
Însă toţi băură şi curând adormiră: bărbaţii pe podea, iar
Antonia Alexeevna pe masă.
Iar în apartamentul la comun se înstăpâni liniştea.
*

JAKT – Asociaţia tovărăşească cooperativă de locuinţe în arendă
(n. trad.)

Prezentare şi traducere
Radu PĂRPĂUŢĂ

,,MOSCOVA CÂRCIUMĂREASĂ”
Doar treizeci de ani a trăit pe această lume Serghei Esenin, o viaţă
boemă dusă din cârciumă-n cârciumă, dar scriind versuri extraordinare,
memorabile, ca nimeni altcineva din veacul trecut. Temele poeziilor
sale sunt simple, dar grave, atingând profunzimile sufletului omenesc.
El a scris despre stepa rusească şi Rusia, despre iernile sale de basm,
versuri fără asemănare, răsunând de zurgălăii cailor în galop, de râsetul
fetelor frumoase, de harmonica gureşă, a scris despre iubire, despre
părinţi, despre animalele sălbatice, ori de pe lângă casa omului, despre
istoria nefericită, însângerată a unei ţări care a dat, totuşi, lumii, pe unii
dintre cei mai mari scriitori şi artişti.
Acesta a fost Esenin!
El a dominat cu autoritate, prin creaţia sa, învolburatul secol
douăzeci.
Versurile sale sunt simple, de sinceritatea unei inimi omeneşti care bate.
Nimeni n-a mai fost ca el.
Sinuciderea lui Esenin, în iarna lui 1925, a generat un val uriaş de
emoţie, o depresie profundă. Ani la rând, după moartea sa tragică, sute
şi sute de tineri mai ales, venind din toată Rusia, se sinucideau în
Cimitirul Vaganskovo din Moscova, pe mormântul lui Esenin, cu un
glonte-n inimă, strigând lumii o poezie a geniului din Riazani.
Şi, atunci, ce mai poţi să spui, ce mai poţi să scrii despre ruşi?
Cum ar putea fi calificat un asemenea popor – care iubeşte atât de mult
poezia, până la durere, până la lacrimă, până la sinucidere, un popor
care a produs, totuşi, suferinţe incredibile întregii lumi ?!
Cimitirul Vaganskovo este situat la marginea Moscovei, cu mult
dincolo de ultimul inel de metrou. Trebuie să ai multă voinţă şi
încăpăţânare ca să ajungi acolo, după două-trei ore de mers continuu
cu metroul, sărind, la un moment dat, peste cinci-şase linii, nesfârşite
parcă, ce duc mereu spre marginea unui oraş enorm; iar la capătul ultimei
linii, de la ultimul inel al metroului moscovit, mai trebuie să iei şi un
autobuz, care te duce încă o oră, printr-o prelungită iarnă rusească.
În sfârşit, autobuzul te lasă la poarta cimitirului şi afli că până la
Esenin mai trebuie să mergi o oră, pe jos, de acestă dată. Cimitirul
Vaganskovo este croit şi gândit la scara imensă a Rusiei şi cred că are
peste 20 de kilometri în diametru, aici găsindu-şi odihna de veci foarte
mulţi dintre cei mai mari scriitori şi artişti din toate timpurile. După ce intri
pe porţile extrem de modeste ale cimitirului, dai imediat peste
mormântul unui alt mare poet rus, Vladimir Vâsoţki, prietenul de
,,perestroikă” al lui Gorbaciov. Pui câteva flori şi pe locul unde odihneşte
Vâsoţki şi mergi mai departe: te încurajezi că vei ajunge totuşi, repede,
dar cinci-şase kilometri prin zăpada şi iarna rusească se străbat cu
greutate. Gândul la Esenin, însă, îţi dă puteri nebănuite, deşi mâinile ţi
s-au încleştat, albe, pe florile purtate cu o grijă nesfârşită, până aici.
Ajungi, în sfârşit. Iată-l pe Esenin!
Piatra tombală este o statuie care-l reprezintă, un bust al unui
Esenin tânăr, ieşind alb dintr-un bloc de marmură albă. Este o sculptură
impresionantă, pentru că surprinde – nu am înţeles cum – toată măreţia
operei şi a sufletului slav, adâncimea nebănuită a versului acestui
mare poet al Rusiei. La fel de mult surprinde simplitatea construcţiei
funerare: mormântul care i-a liniştit arzătoarea sa inimă este străjuit de
un grilaj de fier, cu un desen cu volute largi, un paralelipiped de fier
având lăţimea de un metru, înălţimea la fel, iar lungimea de doi metri.
Deci ar fi cam doi metri cubi, deasupra mormântului lui Esenin. Ei, bine,
în fiecare zi din an – şi an de an, zi după zi – pe mormântul poetului se
depun doi metri cubi de flori, aduse de oameni din întreaga Rusie şi din
lume, ca şi mine, în acea primăvară cam sălbatică.
Doi metri cubi de flori, zilnic. Oare câţi oameni trec pe aici, în
fiecare zi? I-a numărat cineva? Şi de ce vin? Spiritul lui Esenin este atât
de viu acolo, la Vaganskovo, că te cutremură.
Am fost şi eu la Vaganskovo, în acea primăvară înecată în zăpadă.
Et in Arcadia ego!
Şi eu am pus câteva flori pe mormântul acestui mare poet rus,
împreună cu soţia mea, cu câţiva prieteni români şi alături de un grup
de alţi 20 de oameni, care veneau acolo, treptat, de pretutindeni, un
grup care creştea mereu, mereu... Îngheţasem cu toţii, dar nu băgam
în seamă frigul, pentru că participam la un ritual bine structurat de
generaţii după generaţii, de oameni ca şi mine, iubitori ai poeziei lui
Serghei Esenin. Soseam acolo, după un foarte lung şi obositor drum, la
Vaganskovo, împinşi de cine ştie ce porniri sufleteşti: cu florile în mână,
aşteptând să ne vină rândul la mormântul lui Esenin; fiecare rostea mai
întâi o poezie a poetului, în limba sa maternă şi apoi depunea florile,
într-o atmosferă aproape religioasă, fiindcă oamenii se închinau, apoi,
la acest mormânt. De ce, oare? Nici până astăzi n-am aflat! Fiecare
depunea florile, murmurând versuri de Esenin.
Am văzut cu ochii mei oameni plângând.
Impresionant. Parcă a fost ieri!
„Focul vânăt e gonit de vânt.
Zările-au uitat să mă mai doară.
De iubire-ntâia oară cânt:
La scandal renunţ întâia oară”.

Lucian TEODOSIU
Ultima poezie a lui Serghei ESENIN (scrisă de poet cu sângele
său, după ce şi-a tăiat venele de la mână) am tradus-o – noi, primii – şi
a apărut în revista „Cronica”, în 1966.
Dragul meu prieten, bun rămas,
Prea ai devenit plictisitor!
Despărţirea noastră-i un popas
Pentru întâlnirea-n viitor.
Nu-mi da mâna şi nimic nu-mi spune
Întristat sprânceana să-ncreţeşti:
Nu e nou să mori pe-această lume,
Dar nu e lucru nou nici să trăieşti!

<A doua jumătate a anului 1930>
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evadarea
De un an de zile mă tot chitesc să fug de aici. Până acum,
toate planurile au dat greș. Dar până la urmă tot o tulesc eu, nu se
poate altfel!
Am fost tare bucuros când mama mi-a spus că mă dă la
cămin. Abia așteptam să plec, mi se părea că nu mai trece odată
vara. Dudul ca dusul, dar bucuria mea cea mare era să mă întorc.
Îi și auzeam pe băieți:
– Vai, ce departe ai fost, spune-ne și nouă cum este departe!
Nimeni n-a mai ajuns atât de departe ca mine: până la
Trușești! Cel puțin de pe strada mea. Mă și vedeam foindu-mă
țanțoș pe la porțile băieților, să le fac în ciudă. Uite-așa, cu mâna
în buzunarul de la spate. Numai eu aveam pantaloni cu buzunar
la spate. Mi i-a cumpărat mama ca să-i îmbrac toamna, când mă
va duce la cămin. Dar eu am plâns și mi i-a dat să-i port. Însă cu
grijă, să nu-i rup. Toată vara nici nu m-am jucat, doar am purtat
pantalonii.
Când am plecat spre cămin, tropăiam în autobuz, mi se părea
că merge prea încet. În sat nu m-am tras decât cu căruța și de
câteva ori cu tractorul. Atunci copacii nu o luau așa la goană.
Adică nici nu se urneau. Dacă mergi pe o șosea fără copaci, crezi
că nici nu mergi.
Am luat câteva caiete de la frații mei și le-am cusut unul de
altul. Mi-am făcut un caiet gros ca să scriu toate satele prin care
voi trece. Să nu uit vreunul, ca să povestesc frumos toate
aventurile la întoarcere. Am scris Albești, Mășcăteni... și gata,
ne-am dat jos. Mama mi-a zis că acolo e Trușeștiul. M-am uitat
în jur. Era așa de frumos! Dar prea aproape. Și am început să
plâng. Toată vara le-am spus băieților că Trușeștiul e peste mări
și țări. Ne adunam în coliba din salcâmi și mă lăudam că voi
merge la cămin, la Trușești.
– Este mai departe de Albești? – m-a întrebat Neculai odată.
– Mai departe!
– Mai departe de Albești? – s-a mirat Ștefănel. Pe la Paris?
– Și mai! Este pe la Dorohoi! Trebuie să mergi cu cursa, cu
trenul, cu vaporul și cu racheta.
Băieții mă ascultau cu gura căscată. Ne miram împreună,
mămăică-mamă!, cât de departe pot fi unele sate. Și acum,
poftim, Trușeștiul era după Albești și Mășcăteni! Nici n-am
apucat să scot din pungă mâncarea pregătită pentru drum. Când
ne-am dat jos în Trușești, turta mai era caldă și ouăle fierte la fel.
De cu seară ne-am pregătit de drum. Mama mi-a zis că o să-mi
ajungă unul sau două, dar eu am adus din poiată o bască plină și
ea mi le-a fiert pe toate. N-am lăsat niciunul acasă, pentru ceilalți.
Ca să nu rămân fără provizii pe drum.
Lângă unde am coborât noi era o bancă și ne-am pus pe ea și
am mâncat. Noi n-avem bancă de asta în sat. Era bine pe bancă.
M-am lăsat pe spate și am stat așa ca să se uite lumea la mine
cum stăteam eu. Și să spună:
– Ia te uită ce băiat, cum șade el pe bancă, parcă este
om mare!
Pe urmă ne-am dus la cofetărie. Mama mi-a cumpărat o
prăjitură și o sticlă de suc. Eu am început să râd că ce farfurie
mică are la cofetărie. Mama mi-a zis că așa sunt farfuriile la oraș,
că nu e frumos să mănânci prăjituri din castron. Prăjitura mi-a
plăcut foarte tare. N-am mai mâncat niciodată așa de dulce.
Acasă, mama ne dădea un castron cu zahăr când eram cuminți.
Întingeam cu mămăligă rece și mâncam. E tare bună mămăliga
rece cu zahăr. Dar prăjitura e și mai și! După prăjitură, ne-am dus
să îmi cumpere culori și toată cartea despre băiatul care fuge de
acasă cu negrul Jim. Ei fug cu pluta pe fluviu și au multe
aventuri cu emoții mari. Nu știam cum se cheamă cartea și nici
de cine a fost scrisă pentru că acasă am găsit numai o bucățică
subțire. Habar n-am cum a ajuns la noi, că noi nu ținem cărți
acasă. Tot ce e de hârtie e folosit la aprins focul și la șters sticlele
de lampă. Când am găsit bucățica, am citit-o pe ascuns în
salcâmi, la colibă. Mi-a plăcut foarte mult cât am citit. În rest, am
citit toate cărțile de școală de la frați, chiar și cărți de-a opta. În
afară de algebră, chimie, fizică și ce alte nebunii mai învață ei. Pe
astea numai tata le știe. Eu am învățat de la frații mai mari să
citesc și să socotesc. De pe la patru ani. Toate cărțile de la
grădiniță le-am citit într-o săptămână. Pe urmă am luat cărți
pentru copii de la tovarășa învățătoare Crăciun Ana. Ea stătea în
gazdă la Bârsan. În fiecare dimineață îi duceam sticla de lapte, că
avea abonament la noi. Îi duceam și cartea, când o terminam, și
îmi dădea alta în loc. Am păzit bine toate cărțile de la dânsa,
nicio filă n-a ajuns pe foc. Într-antâia, Crăciun Ana a fost
învățătoarea mea. Nu m-a bătut la cap cu „Ana are mere”. Cu
mine a avut mult de muncit doar la caligrafie și la cumințenie. De
câte ori m-a bătut cu linia la palmă, nu m-am supărat niciodată pe
ea, decât puțin. Nici nu dădea chiar așa tare... Când am terminat
clasa întâia, ea a plecat de tot din sat. N-am găsit pe nimeni să-mi
spună ce carte este aceea cu băiatul și cu omul negru. Mama mi-a
promis de acasă că îmi cumpără toată cartea. Când spune ea
ceva, păi face. Și dacă nu face, mă rog mult de ea și tot face.
Numai la spălat, când o rog să nu mă spele, nu merge. Mă bagă
în balie și mă freacă cu soponul peste tot. Și doare, că dă peste
bube, peste julituri. Am multe, ea nu le știe pe toate. Ea zice că
sunt juchit de pe curul dracului și plesnește pielea pe mine de
obraznic ce sunt. Eu nu sunt obraznic, dar îmi place să fug de
acasă cu zilele, să umblu teleleu peste tot, să stau pe la stână, pe
la herghelie, pe la iazuri, la pădure.

cronica veche

Mai bine de dormit e la stână la moș Ion, că mă învelește cu
cojocul. Are stâna departe, la pădurea Vartan. Este pe un deal,
deasupra iazului. Când scoți dimineața capul din cojoc, nu știi
care e iazul și care e cerul. Și pe unde mă duc, tot mă julesc. Așa
am eu noroc la julituri. Mama mi-a zis că la cămin o să mă băiesc
cu apă care curge de sus, dintr-o sită. Cică e ca ploaia, numai că e
caldă. Curge de sus și nu se face glod, că pe jos este ciment. Că
așa e la oraș. Și că o să am sopon moale ca untura și parfumat ca
trandafirii. N-am crezut că există așa ceva. Dar ea, când s-a dus
odată la tata la spital, mi-a adus de la oraș un soponel chiar așa de
fin și de parfumat. Era învelit într-o hârtie frumoasă, cu o fată tot
frumoasă, desenată. O am și acum, hârtia. Am îndreptat-o frumos
și o țin între foile de la caietul meu de aventuri. Când îl deschid
ca să scriu cum este aici, la cămin, caietul miroase frumos și îmi
aduce aminte de mama și de tata.
Tanti de la magazinul de cărți mi-a dat culori foarte frumoase.
– Mai vreau și cartea asta întreagă! i-am spus cam ca o
poruncă.
A răsfoit oleacă filele și m-a întrebat cum se cheamă cartea.
I-am spus că nu știu ce titlu are, dar ea trebuie să știe. Am
încercat să îi dau propoziții ajutătoare:
– Este cartea cu băiatul Hucleberi și cu negrul Jim care fug cu
pluta pe fluviul Misipipi ca să nu-l prindă oamenii pe Jim să îl
facă sclav.
A zis că nu știe despre ce carte este vorba.
– Tanti, lasă-mă pe mine oleacă să caut cartea în raft, că eu,
dacă citesc numai două rânduri, gata, știu care este.
S-a supărat și mi-a spus că sunt neobrăzat. Dar nu e așa, eu
sunt foarte obrăzat. S-a supărat și mama. M-a tras de mână afară,
n-a mai zis nimic. Când mama e supărată, eu tac și o țin tare de
mână ca să-i treacă. Dacă mă strânge în brațe și mă pupă, îi trece

A fost cel mai frumos moment până acum din viața mea la
cămin. În fiecare dimineață mă opresc la gazetă și îmi citesc
poezia. Sunt foarte mândru că am scris-o. Aștept de multe luni de
zile să vină mama pe la mine să i-o arăt și ei. Dar nu mai vine.
I-am trimis poezia într-o scrisoare, dar nu am primit răspuns. Nu
știu ce se întâmplă acasă. Băieții mai vechi spun că toate
scrisorile sunt citite întâi de educatori. Și dacă e o veste rea, ei rup
scrisoarea și nici nu îți spun că ai primit-o. Trebuie să fug mai
repede de aici. Îl iubesc pe tovarășul secretar general și le
mulțumesc frumos lui și Partidului pentru condițiile minunate de
trai și de învățătură, dar mie îmi place mai mult acasă. O ceapă cu
mămăligă rece dacă mănânc, e mai bună, că e de la mama.
Căminul e peste drum de librărie. Mi l-a arătat mama. Ce tare
m-am bucurat că are etaj! Mi-a plăcut tare mult să merg pe scări
la librărie și mai voiam. Nu am mai mers niciodată pe scări până
atunci. La noi în sat nu este nicio casă cu etaj. Dacă vrei să mergi
pe scări, n-ai unde. Sunt numai din alea mici, până la prag, la
câteva case. Și scări de lemn ca să te urci în pod. Când am ieșit cu
mama, am tras-o de mână, i-am zis să mă ducă mai repede la
cămin că vreau să merg pe scări. Dar ea a zis că e prea devreme și
că mergem să îmi arate școala unde o să învăț eu.
– Dar e o școală cu etaj?
– Ai să vezi ce școală înaltă o să ai!
Am luat-o pe șosea în sus. Îmi târam tălpile tenișilor pe asfalt
ca să mă gâdile la tălpi. Mă bucuram că nu voi mai avea glod.
Glodul este cel mai urât lucru de pe fața pământului. Glodul și
zilele când afară plouă, iar mama spală rufe în casă. Stăm în
genunchi pe pat, cu nasurile lipite de geam. Afară nu vedem de
ploaie, în casă nu vedem de aburi. Dacă mă bate cineva și eu nu
vreau să plâng, nu plâng. Dar când e glod și nu pot ieși afară,
plâng și fără bătaie și nu mă pot opri.

mitologia unui râu: JIJIA

mai repede. Lasă, că iese el tata din spital și am să-i spun ce a
făcut tanti de la magazinul pe care scrie librărie. Tata este cel mai
puternic om din lume. El când a prins odată scroafa de urechi, i-a
sucit capul și a pus-o jos. Pe urmă a încălecat-o și i-a făcut o
injecție după ureche. Nimeni din sat nu mai are tată care face
injecții! Așa. Și când o s-o ia tata de urechi pe tanti de la librărie,
o să-i pară dumneai rău că m-a făcut neobrăzat și s-a supărat
mama. Nici injecție n-o să-i trebuiască! Acum mi-e tare dor și de
tata. Seara, când mă bag în pat, mă rog la Doamne-Doamne să se
facă bine. În gând mă rog. Și fac cruce cu limba în gură. Nu e
bine să ne rugăm cu vorbe, în genunchi, că ne bate. În anul ăsta
de când sunt aici m-am învățat să nu spun ce gânduri am. Gura e
ca o gaură prin care se uită ei în capul meu și văd tot ce e acolo.
De aceea o țin mai mult închisă. Dacă trebuie să răspund, spun pe
dos. Zic că nu mă închin niciodată, dar mă închin. Că nu mi-e dor
de acasă, dar mi-e dor. Și într-o zi tot voi reuși să fug de aici. O să
mă ascund undeva și nu mă vor găsi. Știu toate bortele din toate
dealurile, ca șarpele, toate ascunzătorile. Tovarășa mă întreabă:
– Unde e mai bine: aici sau acasă?
Și eu îi răspund imediat, îi calc pe coadă ultimul cuvânt:
– Cel mai bine și mai bine este aici, la cămin!
– Pentru că Partidul... – îmi suflă ea să spun mai departe; iar
eu turui până la capăt, cât pot de tare, stând ca soldatul:
– Pentru că Partidul și personal tovarășul secretar general
Nicolae Ceaușescu ne asigură condiții minunate de viață și de
învățătură. La început nu am înțeles de ce tovarășul Nicolae
Ceaușescu se îngrijește personal de mine. Cum face asta? A auzit
el de mine? Mă cunoaște? Nu a venit niciodată să mă vadă. Îl văd
eu pe dumnealui în fiecare seară la televizor. Nenea Bășinuță –
așa îl poreclim noi pe supravheghetor – ne adună pe toți în
dormitorul mare și ne pune să ne uităm la telejurnal. În fiecare
seară. Încet-încet, am ajuns să îl iubesc și eu pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, așa cum îl iubește toată țara. De aceea îi spunem
„iubitul nostru conducător”. Tovarășa m-a învățat că el este ca un
tată pentru toți copiii patriei noastre, care este cea mai frumoasă
patrie și o iubim. Eu îl iubesc, dar nu ca pe tata. Ca pe fratele lui
tata. Îl iubesc ca pe moș Miron. I-am scris chiar o poezie
tovarășului secretar general ca să îi arăt stima și mândria.
Tovarășa a mai schimbat niște cuvinte la poezia mea, a bătut-o la
mașină și a pus-o la gazeta de perete.

O mașină mică a trecut pe lângă noi. M-am lipit strâns de
mama mama și am urmărit-o cum se tot duce la deal nechezând
și dând din coada ei de fum. La noi în sat nu trec mașini decât o
dată sau de două ori într-o vară, când vine tovarășul inginer la
tata. Când eram mai mic, mă ascundeam sub pat când venea
mașina. Din clasa întâia am început să nu mă mai tem. Acum văd
în fiecare zi o mașină sau două. Trușeștiul este o comună
măreață, cu șosea, trec mașini pe aici.
– Școala mea este mai înaltă decât nucul de la fântână? – am
întrebat-o pe mama când mașina a dispărut după deal.
– Mai înaltă și decât librăria, ai să vezi. Clădiri mai înalte
decât școala ta nu mai există decât la oraș.
– De ce nu mă dai la căminul la oraș?
– Pentru că la oraș este cămin pentru fete. Acolo le duc pe
Marcela, pe Mariana, pe Camelia și pe Lili.
– Dar eu învăț mai bine decât ele! Du-mă pe mine la oraș!
Doar eu sunt primul matale băiatul după atâtea fete!
– Nu, pe tine te dau aici aici pentru că ești mai aproape de
casă și pot veni mai des la tine.
Dacă e să fiu mai aproape de mama, nu-mi trebuie oraș.
Orașul e plin de golani, iar oamenii mari fumează și vorbesc urât.
Și ce dacă aici nu-i oraș, dacă-i ca la oraș? Avem șosea fără glod,
cinematograf, școală cu etaj, robinet, televizor.
– Uite școala! – mi-a arătat mama cu mâna spre vârful
dealului. Acolo a fost Tribunalul când Trușeștiul era raion. Pe
urmă au făcut Trușeștiul comună și în Tribunal au făcut școală.
Poate ai să înveți chiar în clasa în care ne-am judecat noi cu
Păsărel, când ne-a furat scroafa. Nu erai tu pe-atunci...
Inima a început să-mi bată mai tare. Școala semăna cu un
castel. Avea turnuri exact ca un castel și era tot așa de înaltă. Am
alergat înainte și am intrat în curte. Vacanța nu se terminase, nu
era nimeni pe-acolo. Școala era chiar la marginea satului. De
acolo începeau niște vii întinse pe toate dealurile, cât vedeam cu
ochii. M-am lipit cu fața de perete. Era cald. Am întins brațele.
Am stat așa, cu școala în brațe, până a ajuns și mama.
Când m-am desprins de perete, am încremenit. Trușeștiul se
vedea în vale ca într-un castron. Și prin mijlocul satului trecea o
apă mare cum n-am mai văzut niciodată. Chiar de la distanța
aceea, tot era mai lată decât pârâul nostru de pe medean. Mai lată
și decât Corogea, din dealul Saratei. Și lungăăă!... Un capăt era
într-o parte de cer și alt capăt era în cealaltă parte. Se târa ca
șarpele în luncă. Apa dispărea din loc în loc pe după sălcii sau
prin lanuri de păpușoi, dar reapărea și strălucea în soare ca o
oglindă de lampă. Un pod uriaș stătea crăcăcant cu un picior pe
un mal și cu un picior pe alt mal.
– Mama! Mama! Ce pârâu e acolo, jos?
– Este râul Jijia, măi, băiete-cucuiete. Am trecut peste el când
am ieșit cu cursa din Albești.
– N-am văzut. Când am ieșit din Albești, am scris Albești în
caiet. Poate atunci am trecut. Și nu se rupe podul când trece cursa
așa de grea?
– Nu se rupe, că e de ciment. Ține și o sută de mașini.

Viorel ILIȘOI
(continuare în pagina 22)
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SOLUȚIA SALVATOARE
Da. Mă mândresc s-o spun, am găsit soluţia salvatoare, întru
supravieţuirea Uniunii Europene! Numele meu va intra în istorie alături de
cele ale părinţilor Uniunii – Robert Schuman, Konrad Adenauer şi Alcide de
Gasperi. Am fost predestinat să le salvez creaţia, ajunsă în dificultăţi ce par
insurmontabile. Totul s-ar fi sfârşit, ar fi eşuat în mod lamentabil, dacă o mică
scânteie nu s-ar fi aprins în neuronii mei.
O să-mi spuneţi că am fost ajutat de Noroc în descoperirea soluţiei
salvatoare. Nimic mai fals! Cei ce nu înţeleg modul insidios în care se
aprinde şi se propagă lumina cunoaşterii, evocă întotdeauna Norocul. Nu s-a
spus, oare, şi despre Newton că a descoperit legea atracţiei universale ajutat
de Noroc? De ce? Pentru că s-a aflat lângă pomul din care a căzut un măr?
Câte mere n-or fi căzut din pomi sub ochii altor oameni – poate chiar în cap
– fără ca în mintea lor să încolţeacă ideea gravitaţiei! Doar Newton a fost
capabil să observe că fenomenul implică două elemente, Fructul şi Pământul,
şi să sesizeze firul ascuns ce le determina să relaţioneze.
Toată populaţia Uniunii Europene şi nu numai, ştie, sau măcar intuieşte
că puzzle-ul e pe butuci, că statele din sud sunt înglodate în datorii, iar cele
nordice sunt puse pe divorţ! Mulţi se zbat pentru găsirea unei soluţii
salvatoare, dar degeaba!
Ca un nou Newton, eu sunt cel ce am descoperit reţeta miraculoasă!
Cum? Intuind, ca şi înaintaşul meu, legătura între elemente aparent disparate.
Totul a pornit de la constatarea că, de când s-a răcit vremea, parcă am mai
mult spor, mai mult timp la dispoziţie pentru a-mi rezolva treburile. Firul
gândului s-a derulat, apoi, firesc! Dacă vremea e rece, nu mai lenevesc: mă
mişc, mă încălzesc şi-mi rezolv şi treburile. Frigul este deci un factor
dinamizator! Instantaneu, imaginea a explodat: zeci, sute, mii de bărbaţi
impulsionaţi de „răcoare” forfotesc, acţionează-n ritm alert la birouri, în
ateliere, pe şantiere, femeile trebăluiesc în casă ori la serviciu ş.a.m.d. Tipul
europoid nordic, descifram eu imaginile.
Lipsiţi de acest factor dinamizator, ba, mai mult, aflaţi sub influenţa unei
forţe contrarii, Căldura, europoizii sudici lâncezesc la cafenea, îşi îneacă
starea abulică în ... răcoritoare, bătuţi în cap de soare văd totul în roz şi ajunşi
în pragul insolaţiei nu mai percep decât Diane la vânătoare, Venus din Milo
seminude şi câte altele.
Concluzia este de domeniul evidenţei: criza economică a popoarelor sudeuropene şi prosperitatea celor nordice este indusă de climă! Soluţia se
impune de la sine: inversarea polilor magnetici ai Terrei! Sudicii vor deveni
nordici eficienţi economic, iar nordicii o vor mai slăbi cu hărnicia!
Precum Nostradamus, văd o lume a viitorului în care fizicul masiv al
nordicilor, ajunşi în locul sicilienilor, se va sfriji, uscat de soare. Iar o doamnă
prim-ministru, aruncându-şi cât colo taioraşul, din cauza năduşelii, va adopta
o ţinută lambada şi-şi va petrece zilele tolănită pe şezlong, protejată de 2
blonduţi cu evantaie de pene fluturânde.
Văd mările, golfurile şi fiordurile foste nordice, sărăcite de fitoplancton şi
împuţinate în peşte, mustind doar de fructe de mare. Lipsiți de cod, britanicii
vor înfuleca în loc de tradiţionalul fish and chips, un meniu á la Athos, format
din tres olivos şi un inel de calamar.
Prevăd că berea germană se va concentra din cauza evaporării,
transformându-se în Uzo, ceea ce va provoca modificarea comportamentului
consumatorilor, din molcomi şi toleranţi în arţăgoşi dinamitarzi. Ard de
nerăbdare să văd lăptoasele vaci daneze deshidratate sub tirul soarelui sudic
şi reduse la dimensiunea caprelor greceşti, secarea izvorului blonzeriei
cutanate aducând în istoria nordicilor o „perioadă neagră.”
Toate bune şi promiţătoare, dar... inversarea polilor magnetici ai Terrei se
va produce la o dată incertă. Nu putem aştepta! UE are nevoie de o soluţie
urgentă! Puneţi-mi la dispoziţie un punct de sprijin şi o pârghie! Prefer
Strasbourg-ul şi Consiliul Europei. Ca un nou Arhimede, voi inversa poziţia
geografică a statelor UE! That’s soluţion!
Oncle Sam
Pentru conformitate,

Traian D. LAZĂR
P.S. O să mă întrebaţi ce se va întâmpla cu românii. Păi, o să
rămână tot la ... mijloc!

(va urma)

Radu Părpăuţă, Giardinieri

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

NOI APARIȚII LA EDITURA ALFA

– Oamenii care fac poduri se numesc podari! Eu știu,
că am citit o poveste cu podari. Erau niște oameni care
stăteau pe un mal și niște oameni care stăteau pe celălalt
mal. Tot voiau să treacă apa, dar nu puteau, că era adâncă
și curgea ca nebuna. Se vedeau, dar nu se puteau întâlni.
De aceea toți erau foarte supărați. Un băiat mare, care îi
plăcea lui de o fată de pe malul celălalt, s-a apucat într-o zi
să facă un pod de lemn. Tot făcea, tot făcea, apa îl strica.
S-a chinuit toată viața să facă podul și nu a putut. A murit
cu tristețe. Dar oamenii care l-au ajutat și au învățat de la
el oleacă de meserie au continuat să lucreze la pod. Dar tot
degeaba. Abia nepoții lor au putut să facă podul. Le-a
trebuit atât de mult să învețe cum se face! Bucuria a fost
foarte mare când oamenii de pe cele două maluri s-au
întâlnit. Se strângeau în brațe, se pupau, făceau petreceri
cu bucate alese și cu vin. Au zis că dacă e așa de bine să
fie împreună, să mai facă un pod, că de-acum știau cum se
face. Așa că au mai făcut unul mai la vale. Pe urmă încă
unul alături. Și tot așa. După mulți, mulți ani de zile,
podurile erau multe, multe, lipite unul de altul. Oamenii
treceau acum unii la alții când voiau. Dar, ce să vezi, deacum erau înapoi triști, cum erau atunci când nu exista
niciun pod. Ghici de ce!
Mama s-a uitat cu drag la mine. A zâmbit încurcată.
– Nu știu. Spune tu.
– Pentru că acum aveau ei numai poduri, dar nu mai
aveau râul! – aproape că am strigat.
Știam răspunsul din carte. Mama mi-a spus că s-ar
putea să mai însemne ceva. Atunci nu am înțeles prea bine
ce a vrut să spună, dar acum știu. A zis că de multe ori
oamenii uită ce bine e să fie împreună. Omul o bate pe
femeie, frații se sfădesc, vecinii fură unul de la altul.
Câteodată e bine să fie și ceva care îi desparte pe oameni.
Așa ei știu să prețuiască mai mult apropierea.
– De-acum, a mai zis ea, eu plec, tu rămâi la cămin. Jijia
este ca apa din poveste, care ne desparte. Când o s-o vedem,
o să vrem să trecem peste ea ca să ne întâlnim. O să vin la
tine, ai să vezi. Duminica. Și o să te iau acasă în vacanțe.
A întors capul și s-a făcut că-și potrivește baticul. Dar
ea s-a ascuns de mine că îi venea să plângă. I-am simțit
lacrima pe față când m-a strâns la piept și m-a pupat tot,
tot, tot, și pe mâini m-a pupat. Mi-a spus la ureche că și
dacă s-ar îngropa Jijia sub poduri, tot o să-i fie dor de
mine. Și m-a ținut așa în brațe până am simțit eu că i-a
trecut plânsul. Atunci m-a luat de mână și am înconjurat
împreună școala. Parcă înconjuram biserica înainte de
Paște. Pe urmă ne-am întors în centru, la cămin.
– De-acum, a mai zis ea, eu plec, tu rămâi la cămin.
Jijia este ca apa din poveste, care ne desparte. Când o s-o
vedem, o să vrem să trecem peste ea ca să ne întâlnim. O
să vin la tine, ai să vezi. Duminica. Și o să te iau acasă în
vacanțe.
A întors capul și s-a făcut că-și potrivește baticul. Dar
ea s-a ascuns de mine că îi venea să plângă. I-am simțit
lacrima pe față când m-a strâns la piept și m-a pupat tot,
tot, tot, și pe mâini m-a pupat. Mi-a spus la ureche că și
dacă s-ar îngropa Jijia sub poduri, tot o să-i fie dor de
mine. Și m-a ținut așa în brațe până am simțit eu că i-a
trecut plânsul. Atunci m-a luat de mână și am înconjurat
împreună școala. Parcă înconjuram biserica înainte de
Paște. Pe urmă ne-am întors în centru, la cămin.
Mama a vorbit mult cu directorul. El o cunoștea pe
mama, știa tot ce s-a întâmplat la noi acasă. Când nu știa
ceva, trăgea cu ochiul în dosarul de pe masă. Am ieșit toți
trei și ne-am dus la croitorie. Acolo directorul m-a
mângâiat pe cap, parcă aș fi avut și eu chelie de ascuns, și
a plecat. La croitorie erau două femei.

Sebastian Drăgulănescu, Eminescu şi comicul

(urmare din pagina 21)

I-au dat mamei hainele mele de cămin: șosete, chiloți,
maieu, cămașă, costum negru de școală, curea, batistă.
Nu erau noi, dar erau curate. Miroseau frumos. La
cămin nu se spală hainele cu leșie. O tanti a spus că voi
primi haine noi când va începe școala, peste vreo două
săptămâni.
Așa mi-a spus și nenea de la cizmărie când mi-a dat
pantofi: că o să-mi dea o pereche de pantofi nou-nouți în
prima zi de școală. Eu am zis că vreau să fie maro, că îmi
place foarte mult culoarea maro, iar el a zis că o să-mi dea
maro. Mi-a pus un picior pe o foaie dintr-un registru gros
și a tras cu creionul împrejur. Apoi celălalt picior. Au ieșit
tălpile mele, amândouă, foarte frumoase. A scris pe ele
numele meu și clasa a doua. I-am zis să scrie și „maro”, ca
să nu uite. Pe cizmar îl cheamă nenea Țupa. E șchiop și
poartă un pantof cu talpă subțire și un pantof cu talpa
groasă de o palmă. Când merge, parcă e beat. El nu strigă
niciodată la copii și nu-i bate.
Pe urmă ne-am dus la frizerie, peste drum. Nenea de
acolo se numește Vicol. Are părul alb și îl ține pieptănat
peste cap ca fetele. Când vorbește, limba îi scapă din gură
prin găurile dintre dinți. M-a tuns zero. A spus că toate
semnele din capul meu arată că sunt un copil foarte
cuminte. Mi-a plăcut cum gâdilă mașina de tuns. Bâzâia
ca un bondar. Nu clănțănea și nu mă trăgea de ciuf ca
mașina lui moș Petrea al lui Beraru. Moș Petrea era om la
treabă, la noi acasă, când era tata sănătos. Venea cu
noaptea-n cap și rânea la vaci, le mulgea, dădea mâncare
la oi, la porci, căra gunoiul cu căruța la marginea satului,
umbla pe dealuri după nutreț, clădea glugi, făcea de toate.
Știa toate meseriile din lume. Se înțelegea cu tata mai ales
la lemnărit și la altoit copaci. Au făcut împreună cireși cu
trei feluri de cireșe, măr cu trei feluri de mere și un copac
care făcea și mere și pere. Era și frizer. El a fost la război,
dar nu a tras cu pușca. Ordinul lui era să tundă soldații.
Acum tundea prin sat, când nu era la noi la treabă. Când
era zi de tuns, ne aduna pe toți, fete și băieți, și ne tundea
cu mașina de război. O tot ungea cu gaz ca să taie mai
bine. După ce scăpam din mâinile lui, nu aveam voie să
ne apropiem de foc până seara. La tuns era aproape la fel
de rău ca la băit.
Ne-am întors la cămin. Ne-am dus la veceul
profesorilor ca să mă schimb în hainele de cămin. N-am
lăsat-o pe mama să îmi dea chiloții. Eu sunt băiat. Băieții
nu poartă așa ceva. Numai fetele, ca să nu li se vadă
rușinea. Noi nu avem rușine, avem puță. Și umblăm cu
puța goală până când mergem la grădiniță. Pe urmă ne
îmbrăcăm cu pantaloni de doc, foarte frumoși, cusuți de
mama la mașină. Dar tot fără chiloți. Mama a încercat cu
explicații, a încercat cu binișorul, cu pupături, dar eu nu
m-am lăsat. N-am vrut să mă fac de râs. Am băgat chiloții
în buzunar. Totul a fost frumos la Trușești și mi-a plăcut
foarte mult până când m-am văzut în hainele de cămin.
M-am uitat în oglindă și nu îmi venea a crede că sunt eu.
Abia atunci am înțeles că mama chiar va pleca acasă, că
eu chiar voi rămâne singur la cămin. Toată bucuria din
timpul verii s-a dus cât m-a schimbat mama de haine. S-a
scurs ca apa în crăpături. Nu m-am gândit niciodată serios
la ce va fi după drumul până la Trușești. Toată vara m-am
gândit numai la aventuri. Numai închipuiri. Parcă am supt
o bomboană care nici nu exista. Nu exista, dar eu îi
simțeam gustul în gură. Acolo, la veceul profesorilor,
gustul a dispărut. M-am lipit de mama și i-am șoptit că nu
mai vreau la cămin. Să mă ia acasă, încă oleacă să mai
stau acasă. Poate să mă aducă mai târziu, nu acum. Mai pe
la anul, așa... S-a supărat și m-a tras tare de mână. Ne-am
înțeles într-un fel acasă, acum nu e voie să mă mai
răzgândesc. Ce o să fac eu singur acasă cât ea va sta la
spital cu tata? Dacă află tata că n-am vrut să mă duc la
cămin, se îmbolnăvește și mai tare...

Daniil Harms, Circul Chardame

evadarea

cronica veche

M O M E
Colegului nostru, Ștefan OPREA,
Uniunea Scriitorilor din România, i-a
acordat, de „Ziua Scriitorului Român”,
Premiul pentru întreaga activitate
literară. În același context au mai fost
distinși cu premii Dan Hăulică, Barbu
Cioculescu, Gabriela Adameșteanu,
Ștefan Cazimir ș.a.
PE STRADĂ, o reporteriţă tv. chestionează nişte (relativ) tineri: „Ce ştiţi despre
fosta Securitate, despre actualul SRI?”
„Eram prea mic atunci – răspunde un tînăr
cu ochelari şi rucsac – dar ştiu că n-aveai
voie să vorbeşti orice şi oriunde, că puteai so păţeşti...” „SRI-ul – răspunde altcineva, ca
la carte – trebuie să se ocupe de securitatea
naţională, de reţelele de crimă organizată, de
reţelele teroriste, nu să urmărească oamenii,
persoanele parti-culare...” Răspunsuri de
bun simţ, care dovedesc că tinerii „din ziua
de azi” sunt (relativ) informaţi şi interesaţi
de ce se întâmplă în jurul lor, în pofida unor
clişee de receptare (îndeosebi din partea
celor mai în vârstă), cu un a depreciativ în
faţă: asociali, apolitici, atipici, anormali,
aaa... Este şi imposibil, cu atâtea surse de
mediatizare, să nu receptezi ceva din ce te
înconjoară, chiar dacă nu te interesează în
mod special. Cu totul alta era situaţia în
vremea Securităţii, cînd sursele media
autentice şi accesibile erau atât de puţine şi,
preponderent, radiofonice: BBC, Europa
liberă, Vocea Americii, RFI, Deutsche
Welle. Şi mai toate bruiate, încît îţi trebuia
tenacitate şi răbdare, ca să le receptezi. Şi săţi învingi şi teama că vei fi prins, divulgat,
deconspirat, ca şi cum, ascultând un post de
radio, ai fi făcut cine ştie ce act dizident!
Revistele, cărţile ajungeau, din Vest, greu şi
trebuia să dai tot felul de declaraţii sâcâitoare
şi umilitoare, ca să intri în posesie. Chiar, ce
greu a fost drumul Spre Vest, prin NordEst – spre a (re)folosi itinerariul sugerat de
Doru Kalmuski, într-o carte la care ne-am
referit într-un alt număr al revistei... Oare
(mă-ntreb) Occidentul a fost atât de receptiv
la suferinţele şi frustrările noastre, ale
esticilor, pe cât se face caz? Nu moare
nimeni de durerea altuia, zice o vorbă din
popor, pe care o regăsim şi la Cioran. Ori la
Constantin Călin, ale cărui Provinciale dau
samă tocmai de această suferinţă, asumată
individual, terorizantă, pe cap de locuitor,
dar fără a-i solidariza, decât în ultimă
instanţă, şi pe ceilalţi.

O sumedenie de clădiri emblematice le mai
putem admira doar în paginile albumului:
Coloseul Bragadiru, de pe str. Lăpuşneanu
(mai apoi cinematograf; astăzi, ruină şi
atât), Jockey Clubul, clădit în 1804 şi
demolat în anii `50, aleea din coasta
grădinii Copou, gândită de arhitecţii Trolli
şi Scolari, astăzi bearcă, făr-de jumătatea
bombardată în război, monumentala gară în
stil gotic din 1871, acum urâţită din pricina
hidoaselor termopane exterioare (!) din era
Nicolaiciuc, Piaţa Unirii, în modesta ei
înfăţişare de odinioară, Hotelul Europa, unde
s-a dat semnalul revoluţiei din 1848, Hala de
peşte, construcţie unică, pe schelet metalic
turnat la Paris (demolată aiurea în 1988),
Hotelul Bejan, din 1897, care împlinea
perspectiva Râpei Galbene, vechiul şi
prestigiosul Ateneu Tătăraşi (1919),
Academia Mihăileană (prezentată sub
denumirea târzie „Academia de Belle
Arte”)... toate fost-au şi nu mai sunt.

*
DUNĂREA de JOS îşi cheamă
cititorii: „România, citeşte-mă!”. Şi bine
face, difuzarea cărţii, a presei scrise mai ales,
suferind o izolare cronicizată, absolut
neprielnică unei evoluţii normale a culturii
naţionale. Schimbul direct între publicaţii,
expedierea acestora spre diferite centre
culturale, biblioteci, filiale scriitoriceşti mi se
pare acum, când foarte mulţi cititori îşi
astâmpără curiozitatea lecturând electronic,
soluţia ţintă. Curând doar, susţin cu tărie
unii, tipăriturile pe suport de hârtie vor
aparţine doar colecţionarilor împătimiţi.
Întorcându-ne la „Dunărea de Jos”, e clar că
se încearcă o cuprindere cât mai largă a
faptului cultural petrecut în zonă. Cronici
literare, plastice, file de istorie, de poezie
completează bogatul sumar. Pentru cititorii
noştri ne-am oprit la nostalgice versuri
semnate de Gabriel Gherbăluţă: „ E seară, e
toamnă şi-mi spui/ Mai ţii minte colivia cu
greieri/ Din copilărie? / Îi prindeam seara
culeşi din stratul/ Cu regina nopţii/
Anesteziaţi de mirosul sălbatic/ Al florilor/
Greierii nu-şi reveneau decât a doua zi/ Când
se trezeau închişi în borcanul colivie// Ce
mică a devenit lumea/ Spuneau ei/ Când se
loveau cu antenele/ De pereţii de sticlă/ Şi îşi
continuau cântecul.../ Lumea văzută din
interiorul unui borcan/ Prin ochii greierilor/
Captivi/ Este aceeaşi lume văzută prin ochii
mei/ De copil”.

*
O NECESARĂ APARIŢIE editorială, „Souvenir de Yassy”, album datorat
harnicei Olga Rusu, se constituie într-o
invitaţie la retrăirea unor clipe din acel
mistuit „a fost odată”. Pagină de pagină
emoţionează: sunt înmănunchiate 60 de
vechi cărţi poştale ilustrate, datând aproape
de când s-a inventat aparatul de fotografiat,
revelatoare prin sinceritatea nudă a
imaginii. Ştie cineva câte statui s-au
perindat în piaţeta din faţa Hotelului
Continental? Într-o vreme, acolo trona
Xenopol. Mai înainte, tot acolo fusese
amplasat monumentul dedicat lui G.C.
Mârzescu, ieşean ministru în mai multe
guverne interbelice. Au dărâmat-o
legionarii („Mârzescu – scrie Panopol – a
fost primul dintre oamenii noştri politici
care au prevăzut pericolul fascist şi au
căutat să-l înlăture”). De unde se vede că
marile spirite se întâlnesc: doar şi
comuniştii au demolat statui. Ba chiar,
motivat sau nemotivat, au dispărut câteva
şi după 1989, adică, după... comunişti...

T

N

*
ROMÂNIA LITERARĂ, revistă a
Uniunii Scriitorilor din România, apare sub
direcţia lui Nicolae Manolescu (la preţul
incredibil de 2,5 roni, cât o pâine de 400 de
grame) şi finanţată de Consiliul Judeţean
Alba (!!). Într-o ţară plină de umor, dar mai
cu seamă de nevoi, nimic surprinzător până
aici. Tot respectul pentru consilierii
judeţeni din Alba, ei demonstrând astfel că
apreciază cu atât mai mult un fapt de
cultură care pe bucureşteni îi lasă
indiferenţi, întrucât, nimic nou sub soare,
au cu totul alte priorităţi. Nedeschizând
cam demult revista, răsfoirea numărului
din 19 octombrie 2012, m-a nedumerit prin
tehnoredactarea, juvenilă să-i spun, aflată,
pare-se, în plin proces de formare, de
stabilire a unei identităţi grafice.

ÎN ATENEU, octombrie 2012, Adrian
Jicu prezintă ultima carte a lui Lucian Dan
Teodorovici, Matei Brunul, drept câştigătoare a unui „pariu esenţial: proba
lecturii. Clişeic sau nu, afirmaţia enunţă
simplu performanţa pe care o reuşeşte
Teodorovici: aceea de a construi o proză
captivantă, anacronic de captivantă, care se
citeşte cu sufletul la gură. Întoarcerea la
poveste.” Lipsită de artificii, textualiste,
intertextualiste, povestea derulată limpede
şi clar ar constitui şansa recâştigării
cititorilor comasaţi în faţa ecranelor mici,
mijlocii, mari, extramari, uriaşe? Cine ştie
răspunsul să ne spună şi nouă. Tot la
necesitatea unei benefice reîntoarceri se
referă şi C.D. Zeletin vorbind despre
onoare: „Simţul onoarei scade odată cu
creşterea gradului de civilizaţie, în care
individul de onoare se topeşte în magma
societăţii căreia eroismul îi este mai puţin
propriu. (...) Onoarea încetează a mai fi
stâlpul de foc din faţa unei mulţimi care
aleargă nici ea nu ştie unde. (...)
Răspunzând unei largi palete de interes
cultural, „Ateneu” se remarcă printr-un
dinamism echilibrat, înercând o salutară
punte între generaţii.

*
CINE N-ARE PREJUDECĂŢI şi
citeşte „Vitralii”, revista Asociaţiei
Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere din Serviciul Român de
Informaţii, este în câştig. Poţi să fii sau să
nu fii de acord cu unele interpretări, dar
trebuie recunoscut că volumul de informaţii
copleşeşte şi din fiecare număr afli vechi...
noutăţi demne de tot interesul. Ştiaţi, de
pildă, ce răspuns a dat directorul postului
londonez de televiziune ITN când i s-a
reproşat că a prezentat tentativa de linşare a
lui Mihăilă Cofariu drept „un atac
românesc la adresa maghiarilor”? Ei bine,
iată-l: „Aceasta este politica postului nostru
în problema maghiară din România”!
Formidabil cinism, afişat în văzul unei
Europe... inerte! Cea mai dificilă era
misiunea securistului însărcinat cu
vegherea purităţii ideologice a lucrărilor de
artă plastică. Ar trebui să fie de mirare, dar
nu-i: pictorii se întreceau să semnaleze
„fitile” ascunse în detalii ale pânzelor
confraţilor, aşa că teroarea „anarhomorfozei” (metodă folosită de artiştii altor
veacuri pentru a ascunde unele mesaje)
ducea la suspiciuni bizare: oare cartuşiera
eroului necunoscut nu-i „tivită” cu
amănunte greu descifrabile? Şi limbajul
bombastic şi păsăresc al prezentărilor din
cataloagele expoziţiilor invita la suspectări:
„concatenaţia de sensuri poate să conducă
lectura operei dincolo de litera picturii lui
Ion Nicodim”. Cum să nu intri la idei?
După o lungă înşiruire de piste false şi
alarmări inutile, autorul (Vasile Mălureanu)
concluzionează: „impactul negativ al
acestora (eventuale mesaje disimulate, n.n.)
la adresa comunismului nu a fost cuantificat
nici până azi, iar în prezent românii nu mai
sunt interesaţi de mesaje ascunse” (n.n.:
fiindcă trebuie să facă faţă torentului de
interceptări, mesaje şi stenograme „la
vedere”...). Hazlie este şi povestea antenelor
parabolice din Transilvania (în zona
Moldovei, n-aveam decât „lighene de prins
ruşi”). Reacţia Elenei Ceauşescu: „Auzi, mă,
să iei măsuri imediate să le dai jos”. Primul
lucru pe care l-a făcut admonestatul (primul
secretar de la Deva) a fost să desfiinţeze...
propria-i antenă parabolică, pitită printre
ciuveiele din balcon...

Vai de… handbalul lor!
A venit iarna! Acoperă-mi inima cu ceva! Cu
umbra unei mingi de handbal, de pildă, sau mai bine
cu umbra a ceea ce a fost odată (ca-n poveşti, a fost
ca niciodată) echipa naţională de handbal feminin a
României. Poetul mă va ierta că fac apel la versurile
sale, ba chiar abuzez schimbând anotimpurile şi
umbrele. O fac de necaz, de năduf, de supărare, de
iritare, de enervare, de disperare şi de multe altele
asemenea prin care am trecut în acest decembrie de
sfârşit de lume! Cei care vor scăpa să citească
aceste rânduri şi să-şi aducă aminte că, nu cu prea
mulţi ani în urmă şi tot sub comanda lui Tadici,
Naţionala României juca finala mondială cu
rusoaicele şi o pierdea – absolut din întâmplare! – la
un singur gol diferenţă. Ce vremi şi ce oameni! Oare
cum se face că alunecăm mereu în jos, mereu în
jos? Noroc că mai jos de jos nu se poate. Parcă
ne-am afla în versurile acelea ale bătrânului indian
Kālidāsa care – bun cunoscător al psihologiei femeii
– scria, în secolul 4: „Femeile şi apa sunt lucru
curios, / Au numai o tendinţă: s-ajungă tot mai jos!”
Am sperat că, odată cu revenirea lui Tadici la
cârma echipei, totul se va schimba în bine, că
lucrurile nu mergeau înainte din cauză că Voinea era
prea blând, prea amical cu fetele. Dar nu, se vede
acum că hiba nu asta era, ci una mai gravă, de fond,
de calitatea materiei prime, adică – spus pe şleau –
de lipsa talentului şi a altor câteva imponderabile
care e musai să se alieze cu talentul: psihicul
(caracter, voinţă, încredere în forţele proprii, mândrie,
şi, nu în ultimul rând, inteligenţă). Aici stăm
lamentabil. S-a văzut clar în întâlnirile cu echipele din
Muntenegru, Ungaria şi Germania, când frumoasele
noastre fete au avut căderi inimaginabile, de
nepermis la acest nivel. M-am întrebat întotdeauna
(văzându-le şi în alte împrejurări la fel de rătăcite şi
căzute din lună) dacă la această echipă există un
psiholog, un psihoterapeut care să le inducă acele
calităţi de luptătoare absolut necesare în
confruntările sportive de performanţă. Dacă există
înseamnă ori că nu ştie meserie ori că materia primă
e sub orice critică.
Acuma, hai să n-o luăm nici prea-prea, chiar dacă
meciurile de la europene au avut unele reprize de…
să-ţi baţi copiii, când crdeam că ne aflăm în parodie,
când se pierdea mingea în mod ridicol, când se
ataca în pas de vals şi se trăgea la poartă ca vai de
lume, când pe contraatac se trimitea mingea la
adversare, când pivoţii nu puteau fi angajaţi cu nici
un chip, când, când, şi iar când… până la disperare.
Mă uitam la adversare: dorinţă de a câştiga,
angajament total, de parcă depindea viaţa lor de
fiece acţiune, ingeniozitate şi viteză în combinaţiile de
atac, forţă şi promptitudine în apărare, bucuria
înscrierii golului şi, în general, bucuria de a juca. La
noi, toate pe invers, cu corolarul spaimei de
adversar, cu frica de a juca. Doar portăriţele noastre
(şi Ungureanu şi Tolnai – deşi ambele cu perioade de
cădere) au fost la nivelul europenelor (aş adăuga-o şi
pe Nechita – o aripă dreaptă foarte eficientă). În rest,
Dumnezeu cu mila. Pivoţii Stanca şi Manea n-au
funcţionat, coordonarea jocului a fost mereu în
suferinţă, marea speranţă Cristina Neagu încă n-a
ajuns la forma obişnuită după îndelungata absenţă
promovată de accidentare, experimentata Brădean
pare obosită şi inconstantă, iar noutăţile aduse de
Tadici încă nu fac corp comun cu întregul. Şi peste
toate, chiar dacă nu la fel de evident ca altădată,
arbitrii joacă mereu în defavoarea noastră.
Au fost vremuri când îmi încheiam însemnările
într-o notă optimistă, cu speranţa în redresare, în
revenire, în evoluţie. Acum nici măcar în aşa ceva nu
mai cred. Nu pot decât să spun: Vai de handbalul lor!

N. IRIMESCU
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Numeroase acţiuni găzduite la Palas au avut un puternic caracter cultural şi s-au dovedit
a fi primite cu interes de către publicul ieşean şi nu numai. Printre manifestările de
amploare care au adus un aport artistic semnificativ la cosmopolitismul ansamblului din
inima oraşului se numără Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice, Festivalul
Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr, Festivalul Internaţional de Folclor „Cătălina”,
Festivalul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, Caravana de Cinema în aer liber
„Metropolis”, un Concurs Naţional de Dans, concerte extraordinare ale Operei Naţionale
Române Iaşi, lansări de carte şi expoziţii. Efervescenţa culturală a fost îndelung aplaudată
de clienţii Palas, acest lucru transformând îndrăgitul ansamblu într-un pol al evenimentelor
importante la nivel local şi un motiv întemeiat pentru a vizita Iaşul.
Şi în sezonul rece, ansamblul din inima oraşului este un loc deosebit de petrecere a
timpului liber. În luna decembrie, Palas s-a transformat într-un tărâm de poveste –
Crăciunia. Evenimente minunate au marcat inaugurarea patinoarului şi aprinderea a peste
260.000 de luminiţe de Crăciun, pe 1 decembrie 2012. Aproximativ 150.000 de persoane
s-au aventurat în primul sfârşit de săptămână al lunii cadourilor în ţinutul creat de Palas,
continuând să-şi arate aprecierea pentru atracţia de nerefuzat pe care o reprezintă
ansamblul arhitectural din inima oraşului. Mii de ore de distracţie şi de relaxare s-au scurs
de la inaugurare, iar altele abia aşteaptă să fie împărtăşite cu vizitatorii Palas.

PALAS ŢINE PULSUL CULTURAL AL IAŞULUI

A trecut mai bine de jumătate de an de la inaugurarea proiectului unic în România –
ansamblul urbanistic multifuncţional Palas. În acest timp, singurul „lifestyle center” din ţară a
reuşit să se impună drept o destinaţie cosmopolită, ideală pentru petrecerea timpului liber,
activităţi culturale şi sportive, cumpărături şi chiar pentru locul de muncă. Nenumărate
evenimente au îmbogăţit agenda Palas şi au atras un număr impresionant de localnici şi turişti
în centrul oraşului.
Zilnic, zeci de mii de persoane din toate colţurile ţării au trecut pragul ansamblului Palas, atraşi
de frumuseţea unui proiect demn de un oraş european. Singurul „lifestyle center” din România a
adus un suflu nou comunităţii locale şi regionale, devenind un pol al activităţilor economice,
sociale, culturale şi turistice ale Iaşului. Prin locurile de muncă, contribuţia la bugetul local şi
schimbarea arhitecturală a centrului oraşului, complexul Palas are meritul de a ridica oraşul la un
alt nivel de dezvoltare.
Inaugurarea celui mai mare proiect de retail din provincie a fost sărbătorită ca în poveşti, trei
zile şi trei nopţi alături de cei mai îndrăgiţi artişti. Mai mult, ieşenii au putut participa la marcarea
evenimentului unic prin doborârea unui record mondial. Ieşenii au lansat peste 12.740 de
lampioane şi tot atâtea dorinţe, marcând astfel finalizarea unei investiţii de succes.
Ansamblul Palas este o mândrie locală, fiind cea mai mare investiţie privată realizată în
nord-estul ţării în valoare totală de 265 milioane de euro.

PALAS, „INIMA” COSMOPOLITĂ A IAŞULUI

