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Într-una din zilele începutului de Cuptor, camuflat, anul
acesta, în haine de ploaie, după ce emoţiile examenului de
Evaluare Naţională se mai potoliseră, încercând să fac o oarece
ordine printre gânduri şi rânduri, m-am trezit ţintuită în
bibliotecă, în faţa unei privelişti îndesate: câteva bibliorafturi
pântecoase îşi revărsau neruşinate conţinutul supraadăugat de
foi. Planificări, fişe de progres, fişe de lucru, fişe de caracterizare
psihopedagogică, teste, matrici, grafice, analize, sinteze,
proiecte, parteneriate, schiţe, fotografii, diplome, procese-
verbale, sute şi mii de ore, mulţi ochi ţesuţi în kilometri de
pădure...

Îmi suflec mânecile şi purced degrabă la reamenajarea
teritoriului, însă lăudabila intenţie se sparge pe la jumătatea
drumului, izbită sănătos de colţul substantivului . Brusc,
nenumăratele file devin duşmani declaraţi... Ehei, sărăcuţă
munculiţă de un anişor de zilişoare, stocată graţios în insectare
doveditoare ale progresului şcolerilor ! Mai stai tu binişor colea,
până-n toamnă...

Ferm hotărâtă să mă îmbrac fără zăbavă în bucuria
vacanţei, părăsesc teritoriul inamic spre o direcţie mai ...coaptă
(un vişin înţesat cu podoabe), numai că traiectoria e frântă de
sunetul zgârietor al telefonului. Reflexul condiţionat
funcţionează şi de data aceasta impecabil; la celălalt capăt, o
mamă îngrijorată îmi cere sfatul: nu se poate hotărî dacă să-i
cumpere copilului două sau trei caiete de lucru de vacanţă, pretext
pentru nerostite reproşuri, căci nici anul acesta nu le-am impus
elevilor mei teme pe vară... Închei convorbirea cu sentimentul
unei bătălii personale pierdute; cu siguranţă, nu ultima...

Hotărât lucru, sintagma fermecată ( ) se
pare că rezonează total diferit de la un an la altul, de la un anotimp
la altul...

vacanţă

va-can-ţa-ma-re

Din melcul memoriei ies la iveală corniţele unor amintiri
fabuloase: verile fierbinţi şi prăfuite. Spaţiu incredibil, aşteptat,
chemat, descântat (

inepuizabil în surprize. Departe de
noi, nostalgicii de astăzi, ! Bucuria orelor de lectură
nedrămuite era întrecută doar de fascinaţia cerului înstelat, privit
ore în şir, până la căpătarea aripilor ascuţite ale viselor de împlinit.
Ograda, grădina, uliţele, pădurea, dealurile, islazul, prundul,
iazurile, pomii cu tot soiul de ispite, stâna, bâlciul de Sântilie,
timpul care părea că se dizolvă şi pe care-l măsuram altfel, toate
răsar astăzi ca picături dintr-o depărtată vreme.

Cu siguranţă, nimeni, nici profesorii, nici părinţii, nu ne
impunea(u) să rezolvăm interminabile culegeri de probleme la
mate sau să citim din scoarţă-n scoarţă cărţile din bibliografia
anului şcolar următor. Toate astea le făceam singuri, în ritmul
nostru, la fel de firesc ca jocurile şi poveştile, cu bucuria lucrului
bine făcut, cu satisfacţia luatului la trântă cu necunoscutul, şi, cel
mai adesea, cu fericirea biruinţei.

Toamna se aşternea molcomă, în culori calde şi bogate.
Fiecare mijloc de septembrie era aşteptat cu altă emoţie.
Simţeam, ştiam că am crescut (şi nu doar fizic) în timpul prieten
al vacanţei.

Astăzi... ei bine, astăzi lunile acestea de vară par o evadare
dintr-o închisoare fioroasă (e chiar şocant numărul uriaş de like-
uri adunat pe o reţea de socializare de ideea că ...),
un prilej nemaipomenit de etalare a colecţiei de uniforme de fiţe,
un spaţiu al distracţiei sterile şi pseudolibertăţii absolute.

Şi totuşi, e vacanţă ! Alung departe aceşti ţânţari de
gânduri,mângâi cu privirea cărţile cemă aşteaptă, şi dau unmesaj
elevilormei.Avematâtea lucruri de făcut vara asta împreună...

A venit vacanţa, / Cu trenul din Franţa, / Hai,
copii, la joc, / Cărţile pe foc !),

cărţile pe foc

şcoala a luat foc

Mihaela GRĂDINARIU

Performanţa în învăţământ e o sabie cu două tăişuri. Nu e
locul şi scopul meu de a intra în polemici didactice, chiar dacă
vechimea la catedră, calitatea de părinte şi competenţele
dobândite în timp ar putea să mă îndreptăţească la o asemenea
dezbatere cu net caracter sofist. Se împlinesc în toamnă 23 de ani
de reforme în şcoala românească din care am rămas asemenea
sinistraţilor din zonele calamitate de torenţi veniţi în (culmea)
câmpie. Aberaţiile abundă în pofida secretizărilor,
supravegherilor, tăierilor, sacrificărilor, normărilor „per capita”,
raportărilor comisiilor de evaluare internă, externă şi centrală,
restrângerilor, înfiinţărilor, desfiinţărilor, titularizărilor super
formale şi a atâtor alte himere devoratoare de resurse cerebrale tot
mai puţinmotivate.

A fi un om înainte de a fi cadru didactic este tot mai dificil,
pentru că, iată, ai nevoie de o calificare în plus pentru a descifra
cumva, corect, ce se cere de fapt de la tine, pentru tine şi pentru
copiii pe care se presupune că eşti în stare şi chiar doreşti să-i
formezi. Nu doresc să fiu avocatul diavolului, însă cred că înţeleg
cumva, sucit, e drept, dar omeneşte, peDoamna care dă peste vară
(care numai e demulţi ani decât pe trei sferturi din cât o ştiamnoi)
picilor de 8-9 ani sute de exerciţii lamate, zeci de cărţi de citit plus
directiva strictă a învăţării chinuitoarei table a înmulţirii.
Presupun că şi-a dorit din suflet să se răzbune pe părinţii total
nerecunoscători faţă de munca ei de peste an, presându-i să afle
cum e să munceşti cu un copil doar, nu cu 30, 40 chiar, cum i se
întâmplă ei, din motive de plată normată, cum ziceam, „per
capita”, grad didactic, inspecţii de cerc pedagogic, lecţii
demonstrative şi, desigur, din motive de faimă a şcolii. Asta şi
probabil dorinţa de a-şi uşura munca din viitoarea clasă a treia,
care nu e simplă deloc, suntmaterii noi, programemai complicate
şi cine mai ştie ce competiţii naţionale de limbă română,
matematică, engleză, germană şi alte limbi la care nu doar
Doamna doreşte performanţă, ci chiar părinţii năpăstuiţilor
prunci. Da, să nu uit, sublimele Testări Naţionale, la final de ciclu
şcolar, cu portofoliile lor cu tot, note şi calificative, fişe de
observare psihopedagogică, de orientare aptitudinală şi
profesională pentru nişte copii care cu doar câtva timp în urmă
abia au priceput cum să-şi lege şireturile la pantofi şi mai ales de
ce. Da, desigur, doamnele şi domnii din minister ştiu prea bine
psihopedagogia cu care ne procitesc de fiecare dată când dăm
examenele noastre de educatori în ale şcolii, direcţia europeană
înspre care ne coordonăm eforturile de formare a competenţelor
cheie şi au grijă deosebită să adapteze orice tip de examinare
inter, cross şi trans curricular.Vă asigur că nu am folosit un limbaj
injurios, e doar de specialitate.

A fi părintele unui copil în hăţişul acestei hibride jungle,
este şi mai dificil, mai ales când ştim cu toţii că viaţa noastră ca
oameni ai familiei este compromisă total dacă dorim şi trebuie să
avem un „standing social”. Vrem casa, maşina, poziţia socială,
confortul, poate nu chiar acel „glamour” atât de atractiv şi
ostentativ promovat, dar oricum, o bunăstare oglindită în cele ce
se văd. Asta cere timp şi dăruire dincolo de familie şi adesea de
sănătatea personală. De cele mai multe ori pentru ambii părinţi.
Sigur că, din lipsă de timp, alegem pentru copilul nostru „ce emai
bun” din auzite, de la unul, de la altul, din ziare, de la televizor,
etc. Pentru copil, avem bone, persoane de sprijin, eventual, în
ultimă instanţă bunici, profesori de pregătire chiar de la grădi' (de
plastică, de balet, de logopedie, de teatru, de citit poveşti şi cine le
mai ştie...) pentru că noi avem biznisuri care necesită mult, mult
timp. Asta pentru că ne dorim ca ei, odraslele noastre, să se
formeze, să ştie, să aibă programul ocupat, ca să nu simtă lipsa
părinţilor. Dacă se poate, dorim şi performanţă. La orice, ca să ne
lăudăm în cercurile noastre de prieteni. Căci, da, ştim din bătrâni
că cea mai bună investiţie în viaţă este în copiii noştri. Nimic rău
în asta, dar la un moment dat vreunul dintre profesorii de ocazie
mai curajos din preajma copilului nostru ne sesizează un oarecare
comportament deviant. Şi de aici o altă tragedie în stil grecesc.

Revenind la problema noastră, a educatorului în şcoala
românească şi a cerinţelor acestuia faţă de copilul aflat total
nepregătit în faţa unui şuvoi de informaţii pe care trebuie să le
administreze, subliniez importanţa covârşitoare a părintelui şi a
comunicării pe care e necesar să o avem atunci când avem o
nelămurire faţă de actul didactic. Din experienţa la catedră ştiu că

Camelia RUSU-SADOVEI

dacă îmi doresc performanţa e nevoie să explic de ce este bine să
atingem acest deziderat, care sunt beneficiile şi cum ne putem
atinge dezideratul şi nicidecum pentru că trebuie neapărat
conform nu ştiu cărei programe de învăţământ. Cu copiii şi cu
părinţii deopotrivă. În secolul XXI, Diktatul nu mai funcţionează
în nici un domeniu, cu atâtmaimult în formarea noilor oameni.

Decât să tocească precum proverbialul Trăsnea zeci de
pagini de povestioare îndoielnice din viaţa unei prinţese dubios
versatilă, sau istorioare moralizatoare compuse de veleitari de
duzină împinşi de nevoi mai mult sau mai puţin financiare, să le
mai şi rezume citeţ, ca să nu uite literele, ce ar fi dacă aceiaşi
părinţi corect interesaţi de formarea propriilor copii ar forma ori
plăti tabere de vară, de exemplu, pentru aceştia?Asta în cazul în
care nu ne permitem ca părinţi să petrecem un concediu cu copiii
noştri. Tabere în care să vadă şi să înveţe despre copaci, flori,
păsări, ploi şi râuri, din natură, nu de la Prinţesa Barbie şi
compania. Tabere în care să afle legende şi poveşti ale neamului
sau neamurilor în alt mod decât tocind o terfeloagă - strălucitoare
de altfel, cumult sclipici şi ingenios construită, dar care numerită
un alt apelativ mai bun. Despre matematici, numai de bine, dar
decât culegeri de sute de pagini, cum ar fi să înveţe copilul cum să
măsoare în teren un metru, să calculeze un perimetru pentru un
gard, să facă socoteli necesare în mod practic şi categoric mai
distractiv în aceleaşi tabere care chiar îşi aşteaptă copiii? Vă
asigur că sunt oameni care ştiu să educe într-un mod alternativ
extrem de eficient şi spectaculos, cu rezultate uimitoare. Copiii
noştri de la oraş nu prea mai au bunici la ţară, aşa cum am avut noi
şi au dezvoltat alergii, intoleranţe, idiosincrazii la cele mai
neaşteptate lucruri. Numai ştiu să trăiască în alt mediu decât într-
unul steril. Până şi dragostea de părinte le este administrată adesea
din vitrină, de pe ecranul laptop-ului. Cum să nu te aperi creând o
lumepersonală cu acces limitat pentru toţi?

Între anost şi mult prea artificial, copilul este strivit de
cerinţele aberante venite din toate părţile: de la şcoală, de acasă,
de pe stradă, de la prietenii de joacă şi ne mirăm doct revoltaţi de
unde apar asemenea probleme de ordin psihologic la vârste tot
mai fragede. Ca părinţi, nu observăm că de multe ori somnul
copiilor noştri este tot mai des tulburat de coşmare în care nu şi-
au făcut datoria pentru şcoală aşa cum le cerem ferm şi necesar?

Există şi foruri naţionale ale părinţilor, dar până acolo, o
simplă întrebare sau comunicare civilizată chiar cu oricare
Doamnă - fundamental şi ea doar un om chinuit de cine ştie câte
probleme - poate lămureşte şi aplanează corect o potenţială
tragedie în formare. Lămurirea pentru noi, ca părinţi, a cerinţelor
pentru copiii noştri, e un prim pas.A încerca potenţialul acestora,
e de datoria noastră şi a formatorului deopotrivă. Sesizarea
preaplinului stă în puterea ambilor, hotărârea căii de urmat este a
părintelui. Întrebarea corectă, în această situaţie este „ ce ne dorim
de la copiii noştri?”. Şi nu este doar o întrebare retorică. Există
potenţial şi financiar şi uman pentru a determina corect răspunsul
sau măcar a-l intui, există şi mijloacele de a duce la bun sfârşit
toate acestea, ar fi necesară fără piedici şi orientări
partinice.

În speranţa unor veşti mai bune, cu toată dragostea, de pe
frontul didactic, încă soldat, încă la datorie, profesor de arte
vizuale într-o şcoală de renume din această ţară.

Comunicarea

Un învăţător aflat în prag de pensie, dintr-un sat din imediata apropiere a Iaşului, şi-a neglijat într-atât obligaţiile didactice, încât foartemulţi dintre absolvenţii lui
de clasa a patra, notaţi numai cuB. şi F.B. în catalog, vor candida în viitorul an şcolar la corijenţe. De ce? Pentru că bieţii lui şcolari, adesea părăsiţi între pereţii clasei sub
supravegherea secretarei, nu stăpânesc deplin nici scris/cititul, nici elementare cunoştinţe matematice. Iar de alte discipline, precum Istorie, Geografie, Muzică, Desen,
Sport, au auzit vag, „Domnu” neîncadrându-le în orarul real. La polul opus, o învăţătoare zeloasă din oraşul nostru recomandă unor pici de a doua, drept teme pentru
vacanţamare, o kilometrică listă de lecturi plus învăţarea tablei înmulţirii, îndeplinireaacestor obligaţii luându-le copiilor cel puţin 4-6 ore zilnic din vacanţă.

Că sistemul educaţional în România e zguduit de o fără de sfârşit furtună, corabie tremurând şi scârţâind din toate încheieturile sub vânturile altor şi altor noi
ordonanţe, nu mai e un secret pentru nimeni, cadre didactice, copii şi părinţi uniţi fiind în suferinţa necontenitelor schimbări de direcţie. Ce s-ar putea face pentru o
îndelung aşteptată stabilizare ne întrebămcu toţii, deşi speranţa unei rezolvări concrete a gravei situaţii din învăţământ puţini şi-aumai păstrat-o.Admitem că facemparte
dintre aceştia dinurmă, numai pentruanemotiva demersul prezentei anchete, pas de furnică în desluşirea încurcatelor căi ale vieţii de cadru didactic-elev-părinte.

Sintagma fermecată

Despre şcoală cu drag
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Eram deja sub presiune, recunosc. Dar,
tocmai de asta replica a avut asupra mea efectul
chibritului ce şi-a propus să-şi condimenteze
relaţia cu fitilul. M-a transformat la propriu dintr-
un părinte posac într-unul perfect frustrat. Pentru
o receptare oportună a mesajului s-o luăm însă
eşalonat.

Locaţia şi timpul acţiunii? Un fără pretenţii
parc de cartier, pe înserat. Împrejurarea?Adunare
inevitabilă de părinţi şi bunici ieşiţi cu una (sau
mai multe bucăţi copil) la spart seminţe sau
socializat, după statut, personalitate şi nivel de
inteligenţă etalat. Subiectul? Tema de vacanţă
luată l-a puricat. Motivele secundare încingerii
spiritelor? Plângeri mai mult sau mai puţin
"bazate" toate însă cu direcţie şi cvasipercepţii
şcolar-didactice. Stimulentul principal? Mărturia
gâtuit-fericită a unei mame posesoare de elev
scăpat într-a cincea, conform căreia a bifat
capitolul teme şi că în fine, după marja a vreo 85
de exerciţii şi probleme cu cerinţe fiecare, are să
răsufle uşurată undeva la mare, printre balize. Şi,
la sfârşit detaliu important, cu forţe instigatoare,
prezenţa în grupul ad-hoc format, a unei
redutabile d-ne profesoare, care a ţinut să
servească femeii, suspect de relaxate, un antidot
cinic şi dur.

Habar n-am! dar ştiu că pe mine una m-a
făcut să nu-mimai las revoltele "pemut".

Sunt ceea ce se cheamă un părinte ciufut.
Zgârcit cu laudele peste măsură, cadourile de
încurajare sau supravehiculatele adresări
diminituvale. Sunt predispus la acuze şi deseori
insensibil la scuze. Şi totuşi, dacă există un aspect
pe care nu mi-l pot reproşa e că pentru nimic în
lume nu pot intra în categoria celor dezinteresaţi.
Ba dimpotrivă. Sunt atât de dedicat inclusiv
acestui proces de învătământ pe care-l sper încă
optimizat, încât cred că vorbind nu de pe câmpuri
bătute, ci din experienţe derulate, e dreptulmeu să
mă simt ofticat.

Prima vacanţă brăzdată cu teme din viaţa
fiică-mii aflată la nivel de proaspăt învăţăcel mi-
am asumat-o fără entuziasm rebel, dar cel puţin cu
zel. Cum necum, cu program sau haotic
neplanificat am zis după fiecare
cuprins ce prin faţa ochilor ni s-a perindat şi mi-
am zis că o fi şi asta o găselniţă psihopedagogică
elaborată să-şi intre ăştia micii într-un ritm cum
nu ţi-a fost dat să vezi vreodată. Să facă, ca-n
poveste ce n-au făcut alţii în zece, să fie super-
şcolită pentru că doar asta se cuvine să pretinzi de
la o şcoală pe care comisii, comiţii şi clasamente o
indică drept de elită.

n

bogdaproste

Păi şi ce dac-a avut?L-adurut?

Acum că m-am cam răsuflat să aflu că după
tot amuzamentul încercat pentru tema cu pricina
nu s-a găsit timp barem de discutat dacă nu de
corectat, n-amai contat.

Ne-am văzut de clasa a doua, care apropo
poate doar pe la şcolile "de rând" (cum mi s-a
întâmplat personal să aud exprimindu-se vivace,
cadre didactice îmbrăcate la patru ace) omai fi vre-
un moft dar nici acolo n-aş băga mâna în foc,
deloc.

Am jonglat eficient, (medaliile din
portofoliu fac dovada covârşitoare) şi-ntr-un ritm
uneori dement cam cu de toate: program flexibil
absolut răvăşitor pentru un elev începător (o lună
după-amiază, două dimineaţă după cum cereau
după ştanţă regulile pentru buna derulare a grupei
0, în ultimă instanţă), teme de câte 15 pagini de pe
o zi pe alta corelate cu lecturi "lejere" şi ca un făcut
mai toate de-un optimism derutant dat fiind că
includ prepeliţe moarte, iepuri speriaţi, căprioare
rănite şi lecţia a zeci de copaci de dragu hârtiei
tăiaţi. Urmează aventura proiectelor ştiinţifice
care, să avem pardon, nu mai includ plastilină,
beţe, frunze, flori de muşetel, gâze anesteziate şi
stresate sau alte caricaturi de hârtie creponată ci,
prezentări în grup (nota se pune la fel fie că tu ai
fost nefericitu care a învăţat şi colegu nu, pentru că
trebuia să ştii -tu, elev într-a doua! cum să-l
convingi pe ăla să o facă), scanări, xeroxări,
culegere de informaţii bazate pe MI (nu ştiţi ce e
MI? Muncă independentă ) şi-o doză bună de
creativitate. Fiecare după cum poate. Graţie
gradului nedisimulat de dificultate, toate
transformate în orgolii şi eforturi părinteşti se pare,
de vreme ce, au fost cazuri în care minoru cu
proiect sofisticat nici nu ştia pentru ce a fost ca să
zic aşa... citat.

În ceea ce priveşte profilul unui weekend
acesta nu e din păcate mai puţin solicitant, temele
revărsate parcă dintr-un con al abundenţei
"didactorial" cu deplină generozitate adăugându-
li-se dimineţile, petrecute în sălile şi culisele unor
concursuri unele cu vechime altele apărute peste
noapte, elaborate de cadre didactice dar şi de, la fel
de uzitat, reprezentanţi ai unor societăţi pur
comerciale!Aici e nevoie de-o precizare pentru cei
ce iau poate în serios patalamaua acestora de-a fi
facultative. Nu şi în mediile... competitive. Ţi se
sugerează clar că dau bine la dosar, în caz că la un
moment dat îţi muţi odrasla spre a cuceri un alt
catarg (gimnazial).

În fapt nu doar catargul tău e ţinta, ci şi
suplimentul salarial al cadrului didactic funcţie de
rezultat. De asta te convingi însă treptat când
încurajările de rigoare tind să sune uşor a
ameninţare. Cine nu a dovedit că poate ţine cu
punctajmaximal frâiele concurenţei e în scurt timp
redirecţionat cu scuza că poate nu se merită a fi
suprasolicitat. Spre deosebire de teme, rezultatele
acestor concursuri se discută punctual şi tu ca
părinte eşti public tras de urechi, înţepat sau dacă şi
doar dacămeriţi, gratulat.

În fine, după un timp am ţinut în scopuri de
şi-n pofida sumelor ce deloc timid

s-au perindat, sămă autoconving că asta e şi şcoala
mentali sanita Raluca SOFIAN-OLTEANU

s-a schimbat. Singurul regret e că n-am putut să le
dau (sumele) pe mai mult acţiuni care dacă mi-e
permisă umila părere socot că s-ar fimeritat. Nu s-
a organizat decât o ieşire de-o zi cu clasa şi
vizualizat o piesă de teatru într-un an. Muzee?
Nici măcar unul n-a fost bifat. Un ritual prea
complicat pare-se pentru copii care paradoxal fac
exerciţii cu necunoscute din primul act şcolar.

Păcat , nepăcat s-a terminat ,a venit vacanţa,
ura !!!

Serbarea de sfârşit de an se croşetează
modest ca întotdeauna şi rapid improvizat că doar
"suntem copii mari". Fără coroniţe că la ciclul
primar nu permite Ministeru din aceleaşi stupide
motive pentru care permite calificativele. Teoria
formelor fără fond. Să nu se simtă copiii presaţi
sau nepotrivit calificaţi. (Păi, domnilor, prin toate
concursurile acelea statale sau private nu asta vă
străduiţi, să-i comparaţi? Mai nou există astăzi
găşti care se fac pe bază demedalii, aşa au ajuns de
înverşunaţi! Realitate mă scuzaţi, ridicolă şi de r--
-t).

Vine momentul premierii, muuult şi cu
emoţie aşteptat. Şi-atunci e atunci! Vorba unui
cântăreţ autohton apreciat "

Surprize, cărţi de poveşti,
baloane, zmee, mingi colorate? Greşit! Stai jos!
Eşti descalificat.

Descalificat şi cu concediul revendicat în
scopuri nobile indiferente la doza de plăcere
distracţie sau relaxare avute în planificare. De ce ?
Pentru că în pachetul cu surpriza te aşteaptă...
tema de vacanţă. Ce poate fi mai plăcut pentru un
premiant decât să primească o culegere de 200 de
pagini pline cu exerciţii zâmbăreţe cu text
alambicat şi provocator la capitolul descifrat, un
volumaş ce-ţi promite excelenţa în cazul în care te
decizi să întocmesti la 9 ani compuneri
profesioniste şi preţioase liste de autori ale căror
scrieri (fericit sau nu alese pentru programa de-a
doua) atenţie maximă! este strict interzis a le citi
de plăcere, ci structurat, cu rezumatu gata
întocmit în cap. Pe şleau o activitate de vacanţă
lejeră contabilizând vreo douăzeci de compuneri
(evident că nu la alegere, ci cu titlu dat!) şi 120 de
fişe de lectură. Peste, bonus, memorarea tablei
înmulţirii pân la toamnă. Gândeşte-te un pic...
Mizilic, zic!

Şi-aşa se face că murim de pe la finele lui
iunie, pe baricadele intelectului primar un pic câte
un pic. Culegerea de mate e deja pun pariu printre
cele mai plimbate cărţi din istorie şi rezumăm la
minim minimorum tot ce ne cade în mână (sau
reuşim să găsim din lista de vacanţă, că drept să
spui asta e altă dilemă) inclusiv vacanţa.

Sună x, sună y, sună amicii sau rubedeniile
pentru vreo ieşeală -răspunsul invariabil care
primează e tema de vacanţă. Întâmplarea face ca o
prietenă să insiste în demersul corupţional şi după
4 telefoane în care s-amulţumit cu acelaşi răspuns
bizar îmi spune pe şleau c-am luat-o razna şi că
ceea ce încerc să fac depăşeşte îngrijorător demult
cele două ore zilnice pe care un psihopedagog le
consideră acceptabile pentru efortul unui elev din
ciclul primar.

ei, dar ce-avem noi
aicea / e plin de ..."

M-am amuzat şi i-am replicat că vorbim de
un plan imposibil de aplicat, la un calcul simplu
doar fişele de lectură necesită 4 luni de vacanţă nu
două jumătate pentru a întocmi una pe zi, fără
sâmbete, fără duminici. O fişă înseamnă lecturare
text, conturare idei, dat o formă ideilor alea,
aspecte de exprimare, cuvinte necunoscute... Râzi
demine?Douăore zici ?

Şi totuşi dialogul ca un duş rece m-a trezit.
Şi m-am trezit gândindu-mă iar la tot ce nu mi se
pare cinstit. Cum ar fi realitatea că nu există o
metodologie, un act ceva, un înscris care să
abordeze sau precizeze cuantumul unei teme de
vacanţă, fapt ce conduce la o competiţie fără sens
între orgoliile elevilor, părinţilor şi cadrelor
didactice care fac din tema asta un soi de sport
naţional de aruncare a momelii, să vedem i
cât şi până unde pot duce. Conduce de asemenea
la un proces opus celui ce se pretinde şi ireversibil
distructiv: găsirea căilor de scăpare, adesea
traduse invariabil prin filmuleţe, audio povestiri
pe scurt, rezumate cel mai adesea întocmite nu
tocmai de minţi erudite ci şi de o gama variată de
specialişti inculţi.

Nu sunt pentru lipsa totală a activităţii de
vacanţă, să te simti incomod cu pixu înmână după
trei luni de vacanţă nu mi se pare deloc soluţia
ideală. Nu propun decât ca cerinţa aceasta
didactică să fie raţionalizată şi mai aproape de
ceea ce dascălii ştiau a pretinde odinioară.

Pe vremea mea, fişa de lectură avea încă
titlu orientativ. Şi-am avut şansa unei învăţătoare
al cărui sfat m-a lămurit atunci dar a avut şi darul
de-a-mi risipi dilemele peste timp. Ura
rezumatele seci şi ne-a propus să vedem într-însa
partenerul, prietenul ce trebuia convins. Sub toate
aspectele: de ce am ales cartea, ce am apreciat, ce
nu ne-a convins, dacă-am reciti-o, în ce ne-am
recunoscut sau ce idei am respins.

Şi mai cred că învăţatul nu se reduce la
metode de rezolvare, citit şi scris fără compromis.
Acestea sunt de regulă binevenite, nimic de zis.
Dar, rămâne un spaţiu emoţional deschis iar
libertatea unei cărţi la alegere, un teatru de păpuşi,
o zi petrecută în gaşcă, un sport sau un curs de
vacanţă interactiv îl pot cu succes acoperi. Ori
pentru toate astea e nevoie în goana asta după
formare de erudiţi cinici şi nefericiţi, să fie lăsată
omarjă de timp.

Revenind la doamna din parc... Dacă
? Poate că nu. Nu deocamdată! Dar relatări

ca acestea te fac să crezi că ceva s-a pierdut, nu
ştiu dacă e sensibilitatea unor dascăli, sau lipsa
afectivă a unor părinţi mai încântaţi de diplome
decât de bucuria din viaţa propriilor copii. Nu ştiu
dacă plăcerea unei simple lecturi fără alte
complicaţii şi cerinţe în cascadă. Cert firescul
promovat pe scară largă.

Ce ştiu e că atunci când un şcolar în ciclul
primar ajunge să facă scurte crize de panică
privitor la tema de vacanţă, în momente total
inoportune precum urcatul cu telecabina la munte
sau somat c-o stropitoare în timp ce aleargă cu
tălpile ude, desculţ prin iarbă, o anumită spaimă se
ascunde. Şi-atunci bunăoară e loc şi să " .

ai me

l-a
durut

te doară"

Ioan ALEXANDRU-GR DINARUĂ

Pe când citeam revista Cutezătorii şi multe alte producţii
similare adresate pionierilor, am dat de o expresie care m-a urmărit
mult timp şi, din câte se pare, încă mă mai urmăreşte: al cincilea
anotimp. Care să fie anotimpul ăsta, mă întrebam, când toată lumea
avusese grijă să mă înveţe corect că anotimpurile nu sunt decât
patru? Răspunsul dat de autor m-a tulburat peste măsura (era, de
bună seamă, una dintre primele mele întâlniri cu ometaforă), dar m-
a şi făcut fericit în acelaşi timp. Al cincilea anotimp este anotimpul
vacanţei, suna soluţia neaşteptată, iar eu am fost deodată răpit de un
sentiment al plenitudinii, sentiment în care se împleteau libertatea,
bucuria, căutarea şi visarea. De atunci, am aflat că expresia
respectivă e chiar o temă în toata regula, valorificată în literatură sau
muzică, locul privilegiat fiind ocupat, după caz, de prietenie,
dragoste, joc, credinţă, solidaritate sau orice alt lucru care ne
fumizează o experienţă calitativă trecerii timpului.
Acum, îmi pun însă o întrebare complementară: până unde se

întinde puterea acestui al cincilea anotimp (voi lăsa dragostea de o
parte, deocamdată, şi voi alege vacanţa) de a ne elibera de
reziduurile adunate în sufletul nostru într-o anumită perioadă şi de a
ne îmbrăca în haina nouă, curată, a optimismului? Unde se opreşte
mecanismul acesta teribil al lui „erase and rewind” (nu, nu este citată
aici contribuţia teoretică a vreunui psiholog american, ci a trupei
The Cardigans)? Cred că o metodă de a cerceta volutele acestor
întrebări este să folosim un hibrid neocartezian, în care accentul nu
mai cade pe îndoiala hiperbolizată, ci pe vacanţa hiperbolizată.
Astfel, prima formă de evaziune este legată de faptul că ne luăm,
bucuroşi, o vacanţă de la serviciu, de la munca obişnuită care, pe

alocuri, se transforma într-un blestem cu rezonanţe mitice. Mergând
mai departe, a pleca în vacanţă înseamnă adesea a părăsi, momentan,
căminul propriu. Este, în mod evident, o îndepărtare realizată în
vederea unei reîntoarceri, împlinind astfel un ritual în spirală, la
finalul căruia ne regăsim căminul într-o luminămai prietenoasă.Mai
în profunzime, savurăm repaosul în ceea ce priveşte o bună parte a
relaţiilor noastre interpersonale. Ne eliberăm subit atât de
numeroasele arabescuri subiacente menţinerii unor astfel de relaţii,
cât şi de interacţiunile însele. Acest lucru se traduce prin faptul ca
putem lua o pauză reconfortantă de la a vorbi, explica, gesticula,
justifica: o vacanţa de la obişnuinţa de a emite puzderia de semne
„comme il faut” la care ne obligă traiul în comun, conturat adeseori
de o sintaxă nu doar complicată, ci şi obositoare. Deşi termenul de
vacanţă rezonează cu derivaţiile semantice ale libertăţii sau
eliberării, acest lucru nu este echivalent, neapărat, cu un scenariu al
saturnaliilor. A-ţi lua o vacanţă sau a pleca în vacanţă nu
consemnează în mod necesar o abolire a regulilor, în ciuda faptului
că noi ne comportăm adeseori aşa. Deşi pare pură pedanterie în
context românesc, ne putem imagina că ne luăm o vacanţă de la
propriile noastre vicii, fiecare după numele său: ar fi un exerciţiu
eliadesc inversat, unul în care, în loc să consumăm sau să
experimentăm lucruri care nu ne plac, cu scopul testării limitelor
noastre, noi ne-am abţine de la ceea ce ne place mult prea mult şi în
consecinţă, ne consumă. Parcurgând drumul început până la ultimele
sale articulaţii ne putem imagina chiar o vacanţă pe care ne-o luam
faţă de oamenii cei mai apropiati, cum ar fi cei mai buni prieteni sau
partenerii de viaţă.
Dar nu putem lua vacanţă de la noi înşine. Contactul permanent

cu propria conştiinţă nu poate fi întrerupt decât în circumstanţe
speciale, radicale. Chiar şi visul nu este altceva decât o formă de
comerţ enigmatic cu subteranele (poate că şi cu supra-teranele)

conştiinţei noastre. Uneori încercăm imposibilul, anume să punem
între paranteze aceasta prezenţă covârşitoare, să dizolvăm temporar
substanţa ei, prinşi în iluzia unei scufundări în imanent.
Cu alte cuvinte, aşa cum mă pot îndoi de toate, dar nu mă pot

îndoi în faţa evidenţei eului care gândeşte, îmi pot lua omică vacanţă
de la aproape toate lucrurile, dar, în situaţii normale, nu îmi pot lua o
vacanţă de sine. Această vacanţă imposibilă este semnul ferm al
condiţiei umane, al dependenţei faţă de căutarea obstinată a sensului.
În acelaşi timp, este vorba despre o formă necesară de trezvie, în
logica firească, ascensională a conştiinţei noastre. Şi tot în manieră
carteziană, certitudinea imposibilităţii vacanţei de sine poate deveni
nu doar finalul unui excurs spiritual, ci piatra de început a unei noi
construcţii interioare. Vom recupera treptat probabil marea
majoritate a elementelor pe care, de dragul actului reflexiv, le-am
suspendat în mod simbolic, prietenii, partenerii, colegii, munca şi
inclusiv viciile. Dar această recuperare este cu atât mai preţioasă cu
cât ea a fost realizată după ce sufletul nostru a trecut prin proba
alchimică a reducerii la absurd. Orice vacanţă este, la urma urmei, o
călătorie, şi din orice calătorie ne întoarcem acasă cu un lucru nou.
Enigma celui de-al cincilea anotimp al vacanţei nu se clarifică pe
deplin. Dimpotrivă, misterul său se adânceşte cu fiecare ocazie, cu
fiecare evadare pe care o planificăm, vibrând într-o aşteptare
nestăpânită. Elanul dublu al pregătirii şi al senzaţiilor proaspete ne
stimulează permanent, făcându-ne să uităm de faptul că tocmai o
anumită imposibilitate metafizică face posibilă acumularea acestor
trăiri, intens căutate. Însă chiar şi acest eşec în a ne reaminti un
adevăr esenţial al spiritului nu este o pierdere fatală, irecuperabila.
Doar nouă, oamenilor, ne plac atât demult vacanţele.

”Şi l-a durut?”

Vacanţă imposibilă
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Revista apare cu sprijinul parţial al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi

Într-o uimire bine dozată, Alvin T ffler constata o
creştere de altitudine a Londrei prin ”gunoaiele” depuse
pe parcursul timpului în acel spaţiu. Ideea, uşor
hazardantă, a civilizaţiei prioritar producătoare de resturi,
de inutilităţi are şi o doză serioasă de pericol, peste
măsura poţiunii vindicative. Ca atare, pe un sistem de
logică bio-inginerească, fiecare nouă perioadă s-ar nutri
din cea premergătoare, ingerând-o, descompunând-o într-
o rezidualitate total inutilă. Este aici o sămânţă a
globalismului nivelator, indiferent la amprentele
individuale (pentru o perioadă istorică, pentru nsemnele
individualităţii, ale identităţii). Revers cu tensiune
suplimentară, eforturile recuperative, de reconstituire, de
salvare a elementelor de patrimoniu cultural (chiar în
interiorul spaţiilor genitoare de globalism) precizează
limitele geo-politice ale vocalismului comunitar, orice
nouă formă de imperialitate refuzând în profunzimea
structurii sale vii incinerarea garderobei de ceremonial,
neantizarea scenografiei istorice reale, mult mai clară în
edificii decât în arhivele de specialitate. Cu atât mai mult
pe plaja naţiunilormereu corodate de ”viituri” potrivnice ,
conservarea, menţinerea ”în funcţie” a unor clădiri de
patrimoniu (incomparabil mai puţine şi cu valoare
aparent redusă, prin comparaţie, de la est spre vest, de la
margine spre centrul Europei) depăşeşte coordonatele
interesului pur administrativ devenind unităţi de măsură
ale culturalităţii pe ansamblul societăţii.
Între reuşitele (rare) ale restaurării de amănunt este

clădirea veche din incinta Spitalului Militar de Urgenţă
”Iacob Czihak”, (fosta Şcoală a fiilor de ofiţeri - 1882) de
altfel şi singurul imobil care s-a bucurat de o atenţie
specială şi de fondurile necesare restaurării. Din
nefericire un alt corp de clădire, cel din strada Berhelot
(unde a funcţionat secţia de pneumologie) este sub
incidenţa prăbuşirii, alte clădiri şi-au redus
funcţionalitatea în aşteptarea unor reparaţii insuficient
bugetate, garaje, depozite, spaţii şi alei neîngrijite absorb
din interior plusul de culoare al reuşitei amintite. Dintr-o
altă perspectivă, cea destinală, se pare că asupra
ctitorului, Iacob Czihak, funcţionează un blestem
întârziat în timp, de vreme ce şi un alt spaţiu înnobilat de
iniţiativele bavarezului (clădirea Muzeului de Istorie a
Ştiinţelor Naturale) se află în metastază, aproape de
momentul imploziei.
Clădirea fostei Şcoli militare deşi ”anonimă şi vastă,

fără stil şi forme”(Vasile Panopol: Pe uliţele Iaşului,
Ed.Allfa, Bucureşti, 2000) are totuşi farmecul ei,
singularitatea din arealul imobilelor de început de pantă a
Copoului asigurându-i atenţia trecătorilor. În plus,
funcţionalitatea, pulsaţia de viu a edificiului produce încă
un ciudat îndemn la reflecţii, inclusiv nevoia căutării unor
date care să confirme că în acest spaţiu s-au petrecut
evenimente remarcabile. Şi, dintr-o enumerare bogată
extragemcâteva:

ö

î

- aici a existat Curtea Domnească a lui Vodă
Lăpuşneanu;
- aici a fiinţat Straja Pământească (1830) ca primă

formă de existenţă a actualei jandarmerii;
- aici a fost concepută proclamaţia către ţară a

revoluţionarilormoldoveni la 1848;
- în anul 1882, s-a construit Liceul Militar din Iaşi,

în care au învăţatmarele savant
H. Coanda, scriitorii Jean Bart, Gh. Brăiescu, Emil
Gârleanu şi alţii;
- şi-a modificat profilul activităţii (didactică) în

perioada marilor conflagraţii (1877, 1916-1918)
devenind spital de campanie (activitatea medicală
desfăşurându-se permanent în imediata învecinare încă
de la 1831).

În contextul istoriei medicinii apariţia în formă
instituţionalizată a unui Spital Militar la Iaşi (1828)
acoperă primele pagini ale domeniului în Moldova, de
acelaşi Iacob Czihak legându-se şi înfiinţarea unei
instituţii similare la Galaţi. De altfel aceluiaşi doctor
colonel i se datorează înfiinţarea Societăţii Medicilor şi
Naturaliştilor din Iaşi (membru fondator), Cursul de
istorie naturală (în limba română, cu caractere chirilice),
sinteză a celui ţinut la Academia Mihăileană, Manualul
de instrucţie al soldaţilor sanitari.
Multe alte pagini ale medicilor militari din Iaşi au

contribuit la evoluţia acestui domeniu adaugând
”anostei” clădiri de patrimoniu inefabil academic dar şi
cuvenitele recunoaşteri ale profesionalismului dintr-un
domeniu mereu răsfrânt în oameni. Anul 1848 avea să
consemneze intrarea Şcolii fiilor de ofiţeri în arhive şi
continuarea contribuţiei comunitare în domeniul
sănătăţii.
Mai aproape de noi, ca martori şi mărturisitori ai

istoriei este perioada de excelenţă a cercetării
farmacologice din Iaşi unde colonelul farmacist Nicolae
Oiţă a ocupat un loc de prestanţă naţională.

De mai bine de 150 de ani, limba română literară ne-a
obişnuit cu valori pozitive ale adjectivului ( ).
Prezent pe lângă diferite substantive, acesta ne-a dirijat spre
sensuri cum sunt „care produce (mult), care dă randament”;
în legătură cu pământul, prin înţelegeam (şi mai
înţelegem) „fertil, rodnic”, o rasă de animale productivă
fiind cea „fecundă, prolifică”, după cum o întreprindere
calificată astfel ar fi „rentabilă, bănoasă”. O slăbiciune

pentru această valoare a adjectivului au manifestat
lingviştii: sunt pentru ei sufixele, prefixele şi
elementele de compunere ce formează derivate numeroase,
cuvintele care au o familie bogată, ca şi unele conjugări, ce
se îmbogăţesc pe seama altora.
Aşadar, un întreg microunivers semantic al binelui sau

al plenitudinii, al cărui profil vine să ni-l conturbe asocierea
din titlu: la ce fertilitate, la ce fecunditate, rentabilitate sau
capacitate de multiplicare ne trimite acelaşi adjectiv asociat
cu tusea? Noi credeam că, la rândul ei, aceasta se potrivea,
simpatetic, doar cu junghiul! Că va fi fiind (şi este)
înregistrat un asemenea soi de tuse în lucrări de medicină şi
farmacie, mai treacă-meargă, deşi grija acestora nu merge
până la consemnarea , sintagmă atât de
frecventă în admonestările din mediul şcolar de cândva, la
adresa celor care „cohăiau” nestăpânit în timpul orelor! Dar
publicul larg este agresat zilnic de spoturi publicitare care,
este drept, recomandă remedii (totdeauna mai
eficace decât ), spre a curma o tuse oarecum subversiv
simpatică sau benefică prin aparent încurajatoarea calificare
drept „productivă”.
Pentru a ne apropia de explicaţia faptului, trebuie să ne

întoarcem spre mijlocul secolului al XIX-lea (pornim de la
informaţii din Dicţionarul tezaur al Academiei). Într-o
lucrare de meditaţie filozofică publicată în 1843 de
„doctorul poliţiei Bucureştilor” Ştefan Vasilie
Episcupescul, intitulată

Revenind la substantivul de la a cărui calificare am
pornit, tusea poate fi, în limbajul popular, ori ,
sau opusă acesteia, adică , cea care o secreţie,
o expectoraţie căreia medicii îi zic de regulă . Dar, se
vede că, în limbajul specialiştilor, s-a eliminat o determinare
de tipul „(tuse productivă) de spută”, subînţeleasă; că aşa
putem explica devenirea pare să ne-o dovedească, de
exemplu, şi o definiţie din cea de a patra ediţie (2010) a

(unul enciclopedic), apărut sub
coordonarea prof. dr. Valeriu Rusu, unde
este aceea

Este însă posibil să ne confruntăm şi cu un model
direct, denumirea din engleză (căci în
franceză există şi formula, aparte, ), ca într-
atâtea alte cazuri când anglicismele ne trimit către valori
primare, latineşti, ale neologismelor româneşti numai
romanice până nu demult: cu sensul de „adaptabil”
(noi îl ştiam doar ca un depreciativ), pentru „filială”
(de exemplu

), pentru „a depune o cerere”,
(imagini) pentru „a capta”, ca să nu mai vorbim de

atotprezenta , pătrunsă în cele mai uimitoare
contexte (de exemplu, chiar „locaţie de veci” la cimitir,
desigur!).
Cât despre şi , subînţelegerea este

practicată şi de alţi... profesionişti: nu mai este nevoie de
nici o complinire explicativă când, preluându-se argoul
proxeneţilor, în ziare găsim un titlu cum este „Fetele ieşite la
produs, amendate cu 500 de lei”!

productiv ă

productiv

sui-
generis

productive

tusei măgăreşti

anumite
altele

Oglinda înţelepciuni, cunoştinţa
sineşului, coprinzătoare de antropologhie şi cosmologhie,
spre aflarea puterilor omului şi ale naturii, pentru
adjectivul productivă găsim sinonimul născătoare: una din
speciile „fantasiei” este cea „productivă... adică
născătoare”, dar, ce-i drept, şi aceasta este benefică,
întrucât „face multe, mari şi minunate şi multfolositoare
descoperiri în natură şi în om” (op. cit., p. 216-217).
Şi în acest context, ca şi în operele altor autori români

din secolul al XIX-lea, adjectivul mai păstrează o
semnificaţie de bază... neutră, pornind de la lat. producere
„a duce înainte”, adică „a face să rezulte ceva”, „a
genera”. De-acum, intervine o specializare după obiectul
direct al verbului predicat: ceea ce se produce putea fi orice
şi numai apoi, după limbi europene din care româna a
împrumutat adjectivul, a fost selectată utilizarea în contexte
de valorizare: se impune şi se preferă aspectul pozitiv,
favorabil al calificării (în română, verbul neologic a
produce a fost preluat, prin traduceri, atât direct după
model latinesc, dar constituie şi un semicalc după fr.
produire).

seacă uscată
plină produce

spută

Dicţionarului medical
tusea productivă

productive cough
toux productrice

versatil
divizie

Divizia pentru medici a Băncii
„Transilvania” a aplica a
captura

locaţie

productiv a produce

„ în îndepărtarea materiilor de la
nivelul tractului respirator”.

eficientă

Stelian DUMISTRĂCELP

Cronica limbii

Clădirea “Iacob Czihac”
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umneata cîte buzunare ai înmomentul acesta…?
Întrebarea îl derută peDomnul cu Cămaşă Bleu. Privi

instinctiv spre buzunarele de la pantaloni care zăceau
inconştiente pe picioarele uşor desfăcute, legănate ritmic de
zgîlţîiturile trenului.

- Cred că patru…Banu, cinci.
- Păi, să vedem…Trei la pantaloni, două la cămaşă, patru

la haină… La cravată nu ai un buzunărel secret? Unii mai
poartă…

-Nu, n-am.Cred că n-am.Nu am…
Ştii că un ompoate fi caracterizat după buzunarele sale?

După cît sînt de adînci, după cît sînt de curate şi mai ales după
lucrurile pe care le poartă… Oamenii, dragă domnule, sînt
produşii lucrurilor lor intime. Aş putea spune că oamenii nici
nu există în afara lucrurilor înmijlocul cărora se învîrt.

Domnul cu Cămaşă Bleu ar fi vrut să scoată batista din
buzunarul drept de la haină însă ideea că partenerul de
călătorie îi studiază buzunarele îl făcu să renunţe. Broboanele
de sudoare se rotunjeau în cutele de pe frunte spărgîndu-se ca
nişte bubiţe stoarse din piele de soarele de vară, la plajă.

- Sînteţi poate iluzionist? întrebă Domnul cu Cămaşă
Bleu.

- Nu… nu… Să ştiţi că nu văd prin stofă, vă propuneam
doar un subiect de discuţie. Drumurile astea lungi mă deprimă.
Întotdeaunamă întreb dacă vreau cu adevărat să ajung undeva,
dacă nu cumva fug de ceva…Dacă noi toţi nu rătăcim din frica
de a nu ne întreba decisiv, într-o zi, cine sîntem, ce vrem, ce
avemde făcut pe lumea asta.

Interesant…Interesant.Văplace filosofia…
- Filosofia, dragă domnule, e calitatea de a reuşi să

vorbeşti generalităţi. Nu toţi au capacitatea asta. Cei care
călătorescmult reuşesc…Şimai ales să vorbeşti despre ceilalţi
ca şi cum i-ai vedea prin sticlă…

- De aici şi ideea cu buzunarele. Ideea de a vorbi despre
buzunare… Eu nu am gîndit niciodată că am buzunare deşi
port buzunare dintotdeauna. Le-am folosit şi atît.Am înghesuit
în ele de toate însă am neglijat sensul lor…moral. Buzunarele
sînt, totuşi, nişte auxiliare ale hainelor.

- Ale hainelor? Greşiţi profund. Nişte auxiliare ale
sufletului! Da, da, ale sufletului… De ce le-ar trebui hainelor
buzunare? Ele, ca să existe, ca să ţină de cald sau de ploaie nu
au nevoie de buzunare. E limpede? Sufletul are nevoie însă.
Omul trebuie să-şi ascundă undeva lucrurile sale trebuincioase

D

-

-

HOÞUL DE BUZUNARE
Proz Adrian ALUI GHEORGHEă de

şi intime,micile salemizerii şi secretele, inutilităţile. Pentru că
buzunarele sînt încărcate, în primul rînd, cu lucruri inutile sau
cu mizerii. Cu mizerii sufleteşti… Puteţi să mă contraziceţi,
aveţi dreptul, dar dacă veţi reflecta, mai tîrziu îmi veţi da
dreptate.

Trenul opri undeva între staţii. Domnul cu Cămaşă Bleu
îşi scoase totuşi batista, o desfăcu, îşi şterse fruntea. Omototoli
şi o ascunse la loc în buzunar. Scoase apoi capul pe geam, privi
de-a lungul liniei nemulţumit, se întoarse din nou pe banchetă.

Poate că aveţi dreptate. Toate lucrurile din lumea asta
se înlănţuiesc şi dau un sens…

- Aş putea să vă spun, dacă îmi arătaţi conţinutul
buzunarelor, care e profesia dumneavoastră.Dacă vreţi…

Domnul cu Cămaşă Bleu semişcă neliniştit pe banchetă.
Zîmbi.

- Sînt profesor de limbi moarte. Ca să nu vă mai oblig la
efortmental…V-amspus aşa ca să nu credeţi că ascund ceva.

Îmi pare rău că mi-aţi spus înainte. Aş fi recunoscut
profesia şi specialitatea după felul în care vă ţineţi îndoite în
buletin notiţele de la lecţii. După peniţa de aur a stiloului. După
ochelarii cu ramă sidefată. După moneda grecească pe care o
aveţi, probabil, în buzunarul de la piept dăruită de fostul
profesor de greacă după un examen la care a fost mulţumit de
dumneavoastră. După citatul din Pitagora pe care îl aveţi în
coperta agendei cu numere de telefon…După pieptenul de os
de culoare închisă. După chitanţa de plată a chiriei cu o
întîrziere de trei luni. După nasul acvilin al femeii, soţie sau
iubită, din fotografia pe care o ţineţi în coperta buletinului.
După parfumul greu al batistei. După capătul de creion de
culoare roşie. După felul în care ţineţi împăturite bancnotele.
După bucata de sugativă rătăcită în buzunar. După cele cîteva
scrisori intime cu cerneală decolorată. După ziua de naştere.
După faptul că purtaţi butoni la cămaşă. După capătul de
sfoară rătăcit între hîrtii. După bricheta pe care o purtaţi fără să
fiţi fumător. După articolul decupat din ziar scris de un
cunoscut clasicist. După adîncimeabuzunarelor. Dupămirosul
lor. După felul în care întoarceţi buzunarele pe dos. După pata
de cerneală de pe pînza buzunarului de la haină…

Domnul cu Cămaşă Bleu îl privi cu o curiozitate
crescîndă. Zîmbi. Pentru cîteva clipe îşi aruncă privirile pe

-

-

geam. Dealurile creşteau şi apoi se întindeau supuse, leneşe,
după impetuozitatea trenului.

Sînt fumător, spuse acesta.
Nu are importanţă acest lucru. Şi faptul că sînteţi un

anume tip de fumător e un amănunt… Poate credeţi că sînt
nebun?

Nu… nu…Mă surprinde doar unghiul… Şi siguranţa
dumneavoastră. Şi detaliile…

Experienţa, dragă domnule. Experienţa, flerul,
inteligenţa. Sînt hoţ de buzunare.

Trenul trecu printr-o haltă în care nu opri. Se auziră
cîteva voci.

În cazul acesta înţeleg. Fiecare îşi cunoaşte bine terenul
pe care lucrează. E datoria profesionistului.Am crezut, în forul
meu interior, că sînteţi, totuşi, iluzionist.Aşa credeam…

Trenul intră într-o zonă cu plopi. Aceştia fărîmiţau
imaginea de după ei, felii adînci de peisaj, zdrenţe verzui
albăstrii.O umbră ca de înserare.

Am cunoscut un iluzionist,mai demult, în anii liceului.
Era tatăl unui coleg. A venit odată în clasă şi a ţinut o oră de
dirigenţie. Ne-a arătat cîteva trucuri. A fost nemaipomenit…
Grecii, într-o anumită perioadă, îi vînau pe iluzionişti…

Nu, hoţii de buzunare, adevăraţii hoţi, lucrează cu
altceva. Cu simţurile şi cu nervii, cu intuiţie şi cu artă.
Adevăraţii hoţi de buzunare sînt rari. Eumăcred unul din ei!

În uşa compartimentului se opri o femeie în vîrstă, cu un
copil. Încercă să deschidă uşa dar nu reuşi. Renunţă. Cei doi
priveau pe fereastră. După ce femeia plecă mai departe
schimbară priviri cu subînţeles. În intimitatea ad-hoc aproape
că numai încăpea nimeni.

Aş putea, dacă nu inoportunez, să vă arăt cîteva lucruri.
Nu ca să vă distraţi ci ca să participaţi. Să cunoaşteţi ceva
despre meseria noastră… Trase pe genunchi geanta pe care se
sprijinise cu cotul şi desfăcu fermoarul. Scoase cîteva plicuri.
Închise geanta la loc şi o aşeză pe banchetă. Le desfăcu cu
grijă.

Deseori în buzunare găsim scrisori. De cele mai multe
ori banale, siropoase. Pentru un adevărat hoţ de buzunare
scrisorile sînt adevărate revelaţii. Cunoşti oamenii astfel…
Poftim scrisoarea aceasta, este concepută de o femeie.

Domnul cu Cămaşă Bleu luă scrisoarea deşi ar fi vrut să
refuze. Simţea că jocul acesta îl depăşeşte, i se păru periculos.

După cum vedeţi e o scrisoare frumoasă, lipsesc

-
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accentele isterizante ale femeilor care trăiesc numai din
instincte. Cred că e o femeie înaltă, blondă, are ochii căprui,
studii filologice, e curtată, măritată cu un contabil, suficient de
bogată ca să fie mîndră, vicioasă din plăcerea de a se simţi
independentă, cu un copil, foloseşte parfumuri discrete, nu-i
place să facă treabă în bucătărie, citeşte la întîmplare şi
apreciază decent, bea coniacuri fine, epatează prin lipsa
aparentă de orientare practică, visa cîndva să scrie versuri,
iubeşte poienele deşi numerge niciodată acolo…

Domnul cu Cămaşă Bleu îşi încordă ceasul. Îl privi.
Povestea i se părea neverosimilă, presimţi o clipă, în partenerul
său de drum, ceva pervers, ceva monstruos. Vizualiză toate
amănuntele pe care companionul le adăuga suspect de coerent.
Pentru o clipă i se făcu teamă. Partenerul său de călătorie nu
observă însă nimic. Părea un filatelist scufundat în studiul
timbrelor sale, căutîndu-le calităţi şi defecte.

Poftim acum scrisoarea unui bărbat. De remarcat că
bărbaţii sîntmai superficiali deşimai elaboraţi, mai pozeuri. Şi
scriu scrisorimai scurte.

Domnul cu Cămaşă Bleu îşi scoase din nou batista.Ar fi
vrut să fumeze dar intui că celălalt nu este fumător şi renunţă.
Ar fi ieşit pe culoar dar simţi că gestul ar fi însemnat o
impoliteţe.

După această scrisoare pare un bărbat scund, gras,
leneş. Puţin manierat, deşi face eforturi. Un Cassanova de
duzină.Acunoscut multe femei, dar nici o fecioară. Suferă din
cauza asta, orgoliul lui îl incită la mici răutăţi. E apreciat la
serviciu, un birou, deşi nu-i place profesia. Nu are studii
superioare deşi i-ar fi plăcut să aibă. Iubeşte confortul, adună
lucruri, bea puţin. Fumează numai la ocazii.Visează să violeze
o adolescentă deşi n-o va face niciodată. E căsătorit din
întîmplare. Transpiră mult. Declară că iubeşte pisicile deşi nu
le poate suferi. Are un copil şi are dubii în privinţa paternităţii
deşi acesta îi seamănă leit… Între timp cred că a divorţat dar s-
a recăsătorit imediat cu o tîrfă. E genul care nu rezistă singur
deşi declară mereu că alunecă spre misoginism. Peste cîţiva
ani va deveni cumplit de avar şi se va îngrăşa nemăsurat.
Femeia lui îşi va aduce amantul în casă şi el se va preface că nu
observă…

Spuneţi toate acestea suspect de coerent. Mă simt în

-
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nesiguranţă. Păreţi periculos…Sauun actor cabotin.
Poate că sînt puţin deformat de profesie. Însă vă jur că

sînt un omnormal.
Bani nu furaţi…? Celălalt păru că nu aude întrebarea.

Împături scrisorile.
Mie mi-au furat portmoneul acum vreo doi ani din

buzunar… În autobuz.Aveam toată leafa pe o lună.
Aveaţi portmoneul în buzunarul din interiorul hainei?
Exact.
Cred că a fost înmomentul în care aţi întins banii pentru

bilet. E momentul cel mai bun. Omul parcă se predă cu totul
atunci. E foarte simplu.

Dar dumneata…nu iei bani?
Ba da. Vin de la sine. Uneori am atît de mulţi că nu ştiu

ce să fac cu ei. Îi dăruiesc unui cerşetor. Deşi e inutil pentru că,
oricîţi bani i-ai da, el tot va continua să cerşească. Profesia…!

Controlorul deschise uşa compartimentului, îi
recunoscu, o închise la loc. Părea distrat. Şi plictisit. Afară
roţile clănţăneau cu forţă. Intrară într-o gară. O mulţime
zgomotoasă se grăbi să urce, multe bagaje, uşi trîntite.
Strigăte. Semne. Miros de gogoşi calde. Plopi cu frunze
albicioase întoarse spre soare.

Cel mai plăcut e să iei lucrurile din buzunarele de la
pantaloni. Lucrurile sînt calde, intime, plăcute. Simţi în ele,
mult timp, vibraţia cărnii. Poate că o să spuneţi că e stupid tot
ce vă povestesc dar şi dumneavoastră, în meseria pe care o
practicaţi, aveţi momente plăcute. Cînd îi învăţaţi pe copii
„gaudeamus igitur”, de exemplu. Atunci vă aşezaţi comod pe
scaun şi simţiţi că vine vacanţa mare… Nu vreau să-mi
confirmaţi acest lucru. Pot să greşesc… Vă spuneam că
buzunarele pantalonilor sînt cele mai plăcute pentru un
adevărat hoţ de buzunare. Uneori ştiu că nu găsesc nimic în
ele, simt asta, dar îmi place să introduc mîna, să mă odihnesc.
Mai ales cînd mă simt singur… E riscant, o să ziceţi, dar ce
meserie nu implică riscuri. De cîteva ori am avut necazuri. Din
cauza unor exagerări. Îmi plăcea atît de mult căldura dintr-un
buzunar încît nu-mi venea să mai scot mîna. Slăbiciuni, ce să-i
faci! Poate o să spuneţi că sînt cumva un pervers! Doamne
fereşte! Sînt normal.Absolut normal…

Pe culoare se auziră zgomote. Voci. Uşi trîntite. Un
rictus.

Vă spuneam că buzunarele sînt nişte auxiliare ale
sufletului. Şi o să vedeţi că-i aşa. Femeile, dom'le, n-au
buzunare la haine decît foarte rar. Ele îşi ţin tot sufletul în cap,
întotdeauna au de ascuns şi o fac destul de bine, o vinovăţie.
Poartă poşete, un fel de buzunare reci. Dar ce înseamnă asta
dacă nu duplicitate? Lucrurile pe care le găseşti la o femeie sînt
de departe neconcludente pentru firea, pentru tipul pe care îl
reprezintă. În poşetele tîrfelor de profesie, doar la ele, găseşti
lucruri de profil. Păcat că nu mai avem mult de călătorit
împreună că v-aş fi arătat cîteva lucruri senzaţionale: o
scrisoare în care un bărbat îşi mărturiseşte o crimă din pasiune,
un testament falsificat care urma să ia locul originalului, o
scrisoare de adio a unei amante înşelate… N-aş putea spune
dacă s-a sinucis sau nu deşi uneori urmăresc destinele
oamenilor pe mai mult timp…Apoi scrisori de şantaj, un bilet
de loto cîştigător cu sumamaximă dar pe care nu m-am obosit
să-l depun la timp… Fotografii compromiţătoare, acte şi
documente care nu mai pot fi refăcute niciodată dar care
înseamnă faliment pentrumulţi…

Compartimentul se umplu de călători. Zgomotoşi.
Plasele de bagaje au fost încărcate la refuz. Domnul cu
Cămaşă Bleu îşi scoase o ţigară şi începu s-o răsucească
privindu-şi atent partenerul de călătorie. Broboane mari de
sudoare îi izvorau pe frunte. Era cald. De undeva se buluceau
umbrele înserării. Celălalt se ridică, îşi adună geanta la piept şi
se pregăti să iasă pe culoar. Ochii albaştri deveniseră verzi
intens.

Cobor la prima. Mă aşteaptă sora mea în gară. Păcat că
nu vă însoţesc mai departe, sînteţi un partener de drum
deosebit de plăcut, domnule profesor.

Era mărunţel în hainele prea largi. Şi părea umil şi
bicisnic. Poate că suferea de ulcer, tenul galben cu vinişoare
albastre se încreţea spre creştet, două cute mari îi reliefau baza
nasului. Ieşi. Părea puţin cocoşat. Domnul cu Cămaşă Bleu
continua să-şi răsucească ţigara, firişoare de tutun i se
scurgeau pe pantaloni. Hoţul de buzunare dispăru din raza
vederii sale, se îndrepta spre uşa de coborîre.

Ieşi şi el pe culoar, îşi aprinse ţigara. Valurile de aer cald,
amestecate cu umbră se rostogoleau pe fereastră. În zare se
profila gara. În compartiment începu brusc o foială nefirească.
Intră.

Domnule, mi-au dispărut din buzunarul de la pantaloni
toate actele şi banii. Aveam o scrisoare foarte importantă, sînt
disperat…!

Trenul încetini viteza, intră în gară. În compartiment
erau trase banchetele, se căuta în bagaje. Trenul porni din nou.
Domnul cu Cămaşă Bleu privi pe geam, îl văzu pe partenerul
său de drum pierdut în hainele prea largi, încercă să-i facă un
semn cu mîna dar acesta nu observă, se îndrepta ca un om
foarte împovărat spre intrarea principală.

Şi aproape brusc se făcu noapte.

-
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ALEXANDRU IVASIUC
La 12 iulie 2013, Alexandru Ivasiuc ar fi ajuns, poate,

octogenar. Şi-a încheiat însă existenţa pământeană, intempestiv,
la seismul din 4martie 1977, cumva , când
scriitorul nu împlinise încă 44 de ani şi mustea, cum se spune, de
proiecte. Critici de seamă au deplâns, pe loc, imensa pierdere,
considerând că lumea noastră, nu doar literatura, devenise, fără
el, multmai săracă . „Spirit prea fremătător şi viu”, cum îl ştia un
critic afin , el se deroba definiţiei complete, impunând abordări
multiple, cum se va şi întâmpla în prematura lui posteritate.
Dispunem azi de o bogată „literatură” despre om şi operă, fără a
se epuiza totuşi domeniul . Adaug eu însumi, în limitele
discreţiei, o modestă mărturie personală, cu regretul că ea vine
aşa de târziu.

Născut la 12 iulie 1933, în Sighetu Marmaţiei, şi-a făcut
studiile primare şi medii în capitală şi în oraşul natal, apoi studii
de filozofie şi medicină (neîncheiate) la Bucureşti, unde a
încercat să organizeze un miting studenţesc de solidarizare cu
revoluţia maghiară din toamna lui 1956. Condamnat la cinci ani
de închisoare, a cunoscut rigorile penitenciarului din Jilava şi
lagărele de muncă din Periprava, Salcia, Stoeneşti etc., până în
1961, ca şi domiciliul obligatoriu din satul Rubla, alături de N.
Carandino, C. Coposu, M. Serdaru, I. Varlam ş.a., în anii
următori.Angajat, mai târziu, laAmbasada StatelorUnite, a avut
şansa unei burse în „lumea nouă”, care i-a permis să
conferenţieze la universităţi americane pe teme de cultură
românească.Adebutat, în , cu o schiţă în 1964 şi a
devenit scriitor de succes prin romanele (1967),
(1968), (1969), (1970),
(1973), (1975), (1976), publicate într-o cadenţă
vertiginoasă, care l-a impus iute în „noul val”.A şi ajuns un timp
secretar al Uniunii de resort şi redactor-şef la Editura Cartea
Românească, iar la urmă director al unei case de filme. Cărţile
sale au fost intens discutate în presă, ca drame ale cunoaşterii,
configurând un moment aparte - al prozei de idei - şi întâmpinat
ca atare de critică.

L-am cunoscut personal într-un lagăr de muncă, la Salcia,
în toamna anului 1959. El venise acolo de la Periprava, cu puţin
timp înainte, eu am fost adus de la Jilava, unde stătusem un timp
cu un coleg al său de lot, regretatul Mihai Rădulescu, student la
filologie, pasionat de limbi străine şi de literatură. Am aflat
astfel, secvenţial, mica şi dramatica poveste a „lotului Ivasiuc”,
condamnat la finele lui 1956 pentru tentativa de a-i mobiliza pe
studenţi contra „regimului democrat-popular”, în chiar timpul
RevoluţieiMaghiare.

Când am ajuns la Salcia, într-o splendidă zi de noiembrie,
spre seară, după un drum anevoios cu duba feroviară şi un vas
neacoperit, pe Dunăre, deţinuţii din acea colonie erau strânşi în
grupuri, parcă la întâmplare, profitând de faptul că se puteau
mişca în voie, discutând între ei şi curioşi să afle veşti de la noii
sosiţi. Numai că veştile, în lumea recluziunii politice, nu puteau
fi prea noi, dat fiind regimul de izolare totală. Contau însă şi cele
mai mărunte detalii pentru „analiştii” de ocazie. L-am întâlnit
acolo pe un vechi coleg, care făcuse liceul la Dorohoi şi
facultatea de ziaristică în capitală, Constantin Florin Pavlovici,
fiul unui învăţător din Hudeşti, căruia îi pierdusem urma de tot .
Ne-am descoperit iute cunoştinţe, prieteni din partea locului, iar
acum o cauză comună, aceea care ne adusese pe amândoi în
Balta Brăilei. Prin el, dacă nu mă înşală memoria, am ajuns în
contact cu Alexandru Ivasiuc (Saşa pentru cei mai apropiaţi),
care fusese „cazat” într-o baracă din stânga lagărului, unde căuta
să-şi refacă sănătatea precară, după stagiul epuizant de la
Periprava. Era mereu în centrul atenţiei, ca unul ce se manifesta
febril în lumea ideilor, navigând cu dezinvoltură prin mai toate
domeniile umaniste. Studiile filosofice şi de medicină, lecturile
nespus de ample şi de variate îi îngăduiau să „atace” mai toate
problemele de interes în acel mediu, de la psihologie şi literatură
la filozofie şi istorie. Păstrez în minte imaginea lui de la prima
întâlnire, în acel colţ de baracă, unde semai aflau câţiva prieteni,
veniţi să-l ajute, eventual, dar mai cu seamă să-i asculte
fascinantele divagaţii pe diverse teme. Improviza, fireşte, dar cât
de interesant, de surprinzător, punând la lucru un univers ideatic
extrem de complex. Îl puteai asculta oriunde se ivea un mic
răgaz, seara, după apel sau în drum spre locul demuncă, în pauza
de masă, căci Saşa era mereu în vervă, dispus a perora pe seama
unei idei, a unui fapt, a unui context. Perioadele de suspendare a
muncii (din cauza vremii îndeosebi) erau cele mai intens puse în
valoare de cei interesaţi să înveţe ceva, iar Ivasiuc era plin de
resurse, pe teme de filozofie, istorie, medicină, psihiatrie ş.a.
Regimul de conferenţiar „pe cracă” îi asigura un auditoriu cvasi
constant, alcătuit din tineri şimai puţin tineri. El însuşi era dispus
să asimileze date istorice, texte memorabile, după cum mi-am
putut da seama, recunoscând în romanele sale fragmente din
Goethe,Rilke, Schiller ş.a .

La fel a fost la Stoeneşti, la Strâmba, cu „tificii” şi inapţii
de muncă, în etapa finală a recluziunii sale, de cinci ani, după
care a urmat o alta, de domiciliu forţat, la Rubla-Călmăţui,

nelmezzo del' cammin
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alături de Corneliu Coposu,Adrian Marino, Ion Varlam ş.a. Pus
apoi în libertate şi ajuns la Bucureşti, a funcţionat un timp la
Ambasada Statelor Unite şi a avut norocul să poată călători, cu o
bursă, în „lumea nouă”, stagiu benefic şi sub unghi scriitoricesc.
A publicat apoi câteva romane, care au surprins critica prin
noutatea şi cutezanţa lor. Două volume de eseuri (

, 1972; 1974) le completează în chip fericit,
asigurându-i autorului un loc proeminent printre contemporani.
În cărţi şi articole, în emisiuni radiofonice sau televizate, în
conferinţe, el s-a manifestat mereu ca un intelectual lucid şi
doritor să contribuie la schimbareamelioristă a lumii.

Iată cum se definea singur la unmoment dat: „Mă socotesc
un patriot şi un internaţionalist în deplinul înţeles al cuvântului.
Nu am prejudecăţi naţionale. Îmi plac toate naţiunile, având eu
preferinţele mele ca model de comportament” . Iar mai încolo,
ca o motivaţie a implicării sale: „Mă preocupă lumea socială şi
ştiu foarte bine că nu voi reuşi s-o cunosc decât participând.
Curiozitatea mea intelectuală mă împinge la acţiune” . În fond,
conchidea eseistul, „inteligenţa mea nu este o inteligenţă de
cunoaştere, ci una de construcţie” . , sintagmă
folosită în , nu e deloc ocazională, ci una care îi defineşte
„tentaţia spre construcţia geometrică” la care se referă undeva ,
convins că a comenta mutaţiile sociale dintr-o epocă sau alta
înseamnă a discuta în fond despre valori . Eseurile publicate în
volume sau în presă sunt pledoarii deschise, insistente, pentru
valorile modernităţii, de care autorul a fost mereu ataşat. Am
avut ocazia şi să le ascult, în numeroasele noastre întâlniri
amicale în capitală, la Iaşi sau în Suceava (unde el avea omătuşă,
iar eu o soră), episoade pe care mi-aş dori să le pot detalia, fie şi
pentru că ele se vădesc deplin congruente cu ansamblul operei
sale. Împărţind oamenii în „cei care mor pentru o cauză şi cei
care trăiesc cu orice cauză” , el era convins, ca şi noi, că aparţine
primei categorii.

Ne-a părăsit, din păcate, prea curând, în plină forţă
creatoare, luând cu sine atâtea virtualităţi. La mormântul abia
deschis din Străuleşti, a oficiat părintele G. Chiriac, unul din cei
care îl ascultaseră pledând pentru valorile umaniste în Balta
Brăilei, adus acum în situaţia neverosimilă de a-l „prohodi”. Mi-
au rămas în memorie ultimele sale cuvinte, cu inflexiunea lor
cvasi paternă: „Saşa, Saşa!”

Erau de faţă, dintre cei care îl cunoscuseră în recluziune,
Iulian Paşaliu, Constantin Florin Pavlovici, Florian Pituţ, poate
şi alţii, deoarece defunctul se bucura de notorietate după anii de
închisoare şi domiciliu obligatoriu.A trebuit să plec fără zăbavă
de la funeralii, căci eram nespus de obosit, după o noapte pe tren
şi anevoioasa căutare a locului de veci.

În chiar ziua fatidică, 4 martie 1977, apărea în revista
un text al său, , semnificativ

şi acesta pentru ardenta lui pledoarie axiologică. Îl reproduc aici,
în loc de încheiere, împreună cu adnotarea făcută de
subsemnatul pe decupajul respectiv.

Radicalitate şi
valoare Pro domo,

Homo aedificator
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NicolaeManolescu, , în ,X, 10 (10mar. 1977), p. 9.
Idem, , în ,X, 19 (17mar. 1977), p. 9.
Laurenţiu Hanganu, , în , E/K, Bucureşti, 2005, p.
706-709.
Vezi Constantin-Florin Pavlovici, , Ed. Cartier, 2002,
(FAC, 2012); , Ed.MNLR,Bucureşti, 2009.
Alexandru Ivasiuc, , Bucureşti, 1968.

, vol. ed. deConstantin Preda,Bucureşti, 1980, p. 33.
, p. 34.
.
, p. 79.
, p. 177.

Alexandru Ivasiuc România literară
Opagină de istorie literară România literară

Ivasiuc Alexandru DGLR

Tortura pe înţelesul tuturor
Frica şi pânda

Interval
Alexandru Ivasiuc interpretat de
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem

Alexandru ZUB

(Ultimul mesaj, vai, o mărturie despre puterea sa ca scriitor, e şi
ultima, căci a fost strivit de iraţionala putere a pământului în
aceeaşi zi, la orele 21,23, sub dărâmăturile de la Scala. A fost
recunoscut lamorgădupă degajareamolozului.)

În această lume zbuciumată în care trăieşte, omul simte o presantă
necesitate a mărturisirilor. El nu mai este ci , încât ni se pare
axiomatică afirmaţia lui George Steiner, cum că nimic nu ne distrugemai
mult decât tăcerea omului de lângă noi. Dintotdeauna, dialogului i-a fost
hărăzit un rol important, el reprezentând însăşi dialectica în sensul
filosofiei antice, dacă ne amintim că la originea sa elenistică dialectica
însemna arta de a conversa în ideea ajungerii la adevăr. Să ne amintim de
uluitoarele ale lui Platon, de sclipitoarele conversaţii ale lui
Cicero, Pascal, Fénélon, Voltaire, Valéry, Cantemir, Lovinescu,
Călinescu, Cioculescu... Dăinuie aici parcă misterul sufletului fiinţei
gânditoare ca timp, încercarea de definire şi redefinire a omului în raport
cu istoria şi cunoaşterea, dar şi arta politeţii ca formă de exprimare
civilizată. Şi acum mă întreb dacă poetul Mihai Ursachi nu avea cu
adevărat dreptate când afirma, într-un dialog pe care l-am realizat cu ani
în urmă în , că „arta dialogului, arta politeţii, pare a face
astăzi parte din istoria artei aşa cum şi celelalte forme de au
fost uitate, fie căzute în desuetudine şi dispreţ”. Să fie aceasta o tristă
realitate? Deprimanta constatare a poetului filosof ar putea fi infirmată
dacă mai credem în lumea noastră de azi care are încă şanse să redevină
lumea plină de iubire, adevăr şi spirit. Un argument în acest sens poate fi
şi volumul (dialoguri elective), apărut la
Editura Opera Magna, Iaşi, 2012, sub semnătura lui Vasile Proca, un
semn generos din partea poetului, acela de a-şi lua din timpul scrierii
poeziilor sale şi de a-l dărui unui alt scop. Dacă scopul este nobil, şi este
în acest caz, mijlocul devine scuzabil, agreabil şi aducător de folos
cultural.

Vasile Proca a pornit de la ideea că este mai bine să lase dialogul să
curgă aşa cum „interlocutorii şi-au gândit răspunsurile, recuperând un
timp şi un spaţiu al evocărilor: cu întâmplări spirituale deosebite, cu
angoase, cu inevitabilele picanterii, cu trăirile personale unice, cu
nonsensul existenţei...”. Aşadar, poetul a apelat la formula dialogului,
convins fiind că acesta este un exerciţiu de cunoaştere şi de sinceritate,
pentru autor însă este şi o „afişare publică a afecţiunii” lui pentru o serie
de creatori din lumea scriitoricească, amintindu-i aici pe Cezar Ivănescu,
Sumya Haruya, Gheorghe Grigurcu, Adam Poslojić, Grigore Vieru,
Valeriu Matei, Emilian Galaicu-Păun, Ion Mureşan, Johann Lipett, Ioan
Es. Pop, Miljurko Vukadinovic, Mircea Popovici, Gaál Aron, Peter
Thabit Jones, Vasyl Makhno, Andreas Sourer. Sunt poeţi importanţi din
spaţii diverse: românesc, japonez, basarabean, sârbesc, german,
unguresc, galez, ucrainean, elveţian, o galerie lirică formidabilă. Din
aceste remarcabile dialoguri rezultă că vocea poeziei este când tristă,
speriată, veselă, euforică, temerară, furioasă, când precipitată,
miraculoasă, enigmatică, absurdă, eliptică, dramatică, o voce cu
sonorităţi în alternanţă de stări multiple, o voce a sufletului în tensiunea
lui de la naştere la moarte, cu răsuflarea adierilor existenţiale şi cu
atingerea infinitului necuprins. Câtă frumuseţe în destăinuirile poeţilor,
atâta simfonie în lacrima înălţării pe piedestalul regăsirii de sine. Parcă
peste tot pluteşte o emoţie sacră. Se spune că un vers dintr-un poem este
un semn al aristocratului. Pe semne că poeţii îşi risipesc câte ceva din
nobleţea firii lor pentru a accede în tumultul cuvintelor magice. Poezia e
doar magie, nu demagogie, e un colţ de cer albastru şi nu adunare de
dezastru, cum s-ar pronunţa într-o rimă nu atât forţată cât mai puţin
inspirată un poet căzut în capcana improvizaţiei. Dar poate că absurdul
dă şi el năvală în cuvinte în virtutea solitudinii omului care nu se mai
înţelege pe sine, poate fi şi singurătatea absolută pe care nu o poţi percepe
decât experimentând-o.

Excepţionalul volum este în fond o
experienţă dialogală despre „singurătatea absolută”, care obligă cititorul
să înmărmurească în faţa limbii poetice, dar să şi încerce a ieşi dintre
convulsiile timpului presărat cu suferinţe. Intră şi el în dialog cu vocea
personală clară şi sinceră simţind că iubirea, însingurarea, speranţa,
existenţa şi moartea sunt toate prezente în sinele, eul şi supraeul lui. Cum
să reziste cineva la întrebarea de genul: „Spaţiul nopţii şi din când în
când, limba tăcerii nocturne sunt iluzia că reuşim să transmitem acea
tulburare pe care ţi-o dă sfârşitul unei aventuri formată din întrebări şi
răspunsuri?”, la care răspunsul lui Cezar Ivănescu este nonconformist şi
erudit, al lui Sumiya Haruya, japonezul, este sentimental, repercutat ca
într-o oglindă cu reflexe orientalo-budiste, al lui Gheorghe Grigurcu
briant, hermeneutic şi stilistic sau al lui Adam Puslojić, prietenul şi
admiratorul lui Nichita Stănescu, unde umorul comunică cu divinul, iar
destinul este fatal şi tragic. De la fiecare intervievat reţinem idei, cuvinte,
sintagme, amintiri şi întâmplări din viaţa lor numai bune pentru a ne
ghida noi înşine în labirintul existenţial, de cele mai multe ori plin de
apatie, defetism şi conformism, de distorsionări morale, nehotărâri şi
mentalităţi care toate amplifică răul endemic al balcanismului ce ne
circumscrie. Cititorii sensibili, meditativi şi optimişti văd şi partea plină
a paharului, se pot adapta la ceea ce este deschis, viu şi frumos, la sensul
suferinţei pentru că „nebunia creaţiei poetice” are darul de a insufla şi
bunătate, şi smerenie, şi inventivitate, şi libertate. De la Ion Mureşan ne
dorim „întâmplările bizare”, stranii şi vizionare, de la Mircea Popovici
„pastelul sentimental şi ironia aproape dubioasă”, de la Vasyl Makhino
„temele vieţii într-o continuă schimbare”.

Cartea luiVasile Proca trebuie căutată, citită, subliniată fie şi numai
din motivul că amintirile ne obligă obsesiv să luăm aminte la semnele
unor destine născute din suferinţa vieţii şi din sublimul creaţiei. Poezia
sugerează şi răstoarnă lucruri nefireşti, poate reconstruimetafizic,moral,
sociologic, istoric, poate şi economic şi politic. Ea gândeşte „natura
ultimă a existenţei”, cum ar spune Constantin Noica, te trimite la viaţa
sufletească care e mai presus de orice. Răspunsurile poeţilor adunaţi în
acest volum, ale căror chipuri iluminează şi ne privesc stăruitori de pe
frumoasa copertă, ne atrag atenţia că viaţa e făcută după toate regulile,
dar care totuşi ajunge la faliment, poate de aceea omul caută divinul în
stele, aflându-l însămai repede în poem, într-o lacrimă, într-un gândbun.

Lectura acestor extrem de interesante dialoguri ne energizează
cultural, este ca o amprentă psiho-intelectuală profundă şi necesară.
Atlasul liric de la sfârşitul volumului, cu câteva poeme din fiecare poet
intervievat, ilustreazămomente ale unor revelaţii fulgurante în care fiinţa
îşi descoperă împlinirile şi derizoriul, disperarea, neliniştea şi revolta,
dar şi frenezia spiritului creator, dăruirea şi frumuseţea umană într-un
continuu dialog cu viaţa. Se înţelege că suportul trainic şi sensibil pe care
se arcuieşte propria construcţie lirică a lui Vasile Proca l-a ajutat mult să
realizeze această carte de excepţie.

sigur singur

Dialoguri

Oglinzile cetăţii
ars magna

Născuţi din pânda timpului

Născuţi din pânda timpului

Nicolae BUSUIOC

aperto libroÎntâlniri de destin
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Menţiuni critice
Un poet care este Iancu

Grama

Horia Gane

Bastonul euclidei
a fi

este
este.

Este
este

se şi dovedeşte a fi
. Prin anii'80 circula zvonul (pare-mi-se, pus pe

două coloane) că acest liric băcăoan, nepublicat pe
atunci, dar extrem de prolific, ar fi fost plagiat de un alt
băcăoan, . Se pare că plagiatorul îi subtiliza
poeziile din redacţia revistei „Ateneu”, unde şi lucra,
amânând publicarea autorului princeps...
Precum se vede şi-n zilele noastre, ulciorul numerge de
multe ori la apă, de-ar fi dus chiar de-un ... Nu
mai zic de-un prim-ministru. Poate de-aceea, I.G. a
debutat târziu (în „Ateneu”, totuşi), abia după replierea
plagiatorului pe Dâmboviţa, iar editorial, incredibil, la 60
de ani, depăşind toate recordurile (româneşti) în
materie. Nu mă refer la veleitari şi grafomani ci, în cazul
lui, la un poet veritabil, dar din păcate?, din fericire?
scriind o poezie care refuză orice cochetărie, orice
clipire complice cu cititorul. În acest sens, simptomatică
e percepţia unui tânăr critic, Marius Manta, pe care mi-l
iau ca scut: “Poetul nu poetizează ci transcrie un invers
al poeziei. (...) Preţios prin vocabular, preţios prin
sobrietate, preţios chiar prin turnirul pe care îl
presupune.“ Un turnir prin concepte şi paradoxe,
obscurizând (voit? consubstanţial?) demersul poetic.
Un relativ recent volum, (Corgal
PressBacău) este construit pe infinitatea verbului , la
indicativul persoanei a III-a singular: . În lume(n),
totul Doar câteva extracte: “este ca o învăluire
când cerul îşi îndoaie grumazul…”; “este un dubito”;
“este o umbră care se prelinge între lumina slabă şi
degetele unui / preparator…”; “uneori este atâta
greutate că şi zborul întârzie”; “este precum codobatura
întoarsă din zbor”; “este precuvântarea iar toţi prelaţii îşi
astupă urechile”; “uneori sunt interogări de un absurd
recunoscut”; “este o cădere înăuntru…”; “este
cupiditatea fronda şi dispariţia oricărei contractări”. Şi
aşa mai departe. sigur că poezia lui Iancu Grama

doar pentru iniţiaţi.

sine die

dottore

Dincolo de întretăieri de
vârste şi întortochieri de
drumuri, de etichetări firesc
limitative şi frământări, de
încercări de înregimentare la
un curent sau la o generaţie,
volumul recent apărut al
botoşăneanului Gellu Dorian
( , Ed.
Charmides, Bistriţa 2013),

poziţionează cititorul într-o dificultate a lecturii,
greutate dată de forţa interioară a scriiturii poetice.
Confruntarea dintre text şi lector generează

tensiuni de adâncime şi, în egală măsură, puncte de
convergenţă între ceilalţi şi o abisală conştiinţă
auctorială, pentru care lumea personală are
caracteristici autodistructive, jaloane ale neantului:
despărţire, descompunere, descuamare, destrămare.
Jocul vieţii şi al morţii într-un deşert personal

ilustrează faţete caleidoscopice ale singurătăţii, genune
a revoltei zadarnice şi zădărnicite, concretizate în
elemente uşor recognoscibile, într-o gradaţie
sinusoidală:

Spaţiul predilect al solitudinii şi îndoielilor ia, cel
mai adesea, forma înşelătoare a unei cârciumi

, în care zilele ce-au mai rămas sunt
(„Perna”), cu toate

accesoriile necesare veridicităţii decorului:
,

, adăpostind un adevărat arsenal culinar,
vizual şi olfactiv (peşte, halva, brânză afumată, ulei de
măsline, halviţa cu miez de nucă) şi auditiv (viori,
cobzari, ).
Însă acest spaţiu nu e decât una din camuflările

eului auctorial, un semn într-o lume de semne ale
sfârşitului şi începutului perpetuu. Spaţiile sunt
interschimbabile, inepuizabile:

(„Burta”), în
(„Colţul”), înşelătoare, emiţând

chemări spre niciunde.
Lumile se echilibrează în geometrii imaginare,

având în centru cerul, pe rând, matrice existenţială,
negaţie ( ) şi căutare
(

„Fereastra”).
În acest diluviu al angoaselor,moartea se substituie

încet tuturor celorlalte experienţe:

(„Mă trezesc
singur”), impunând un ritm dramatic zilelor şi nopţilor,
măsurate în elemente ale scrisului, simţit ca ritual al
vitalităţii.
Trupul e într-o permanentă luptă cu sine însuşi

( ), baricadându-se adesea
în încercări de recuperare a timpului şi a iubirii:

(„Ultimul poem de
dragoste, primul poemde adio”).
Dragostea, însă, nu-i dă posibilitatea unei reveniri

la viaţă, ci, dimpotrivă, grăbeşte alunecarea în neant:

(„Sarea”).
Adesea, sufletul se baricadează în trup, într-un

blocaj existenţial în care fiecare îşi e potrivnic pe
măsură:

(„Massa”). Poetul contemplă cu voită detaşare această
eternă gâlceavă (

( „Ţe s ă t u r a ” ) , c en zu r ându - ş i impu l su r i l e
autodistructive şi canalizând energii fabuloase, pentru a
ieşi dintr-un labirint compozit, în care

Cartea singurătăţilor

miezul putred, lehamite, spuză, ghenă,
pulbere, cenuşă, mâluri, chiştoace, hazna, gunoaie,
praf, cocoloş de hârtie, hoit, crematoriu.

cu miros
de agheasmă
pahare goale într-o cârciumă plină

butoaie,
damigene, pahare, căni, cupe, ţoiuri, vin, mitilicuri
vodkă, pivo

cântece chefuite

din cer vii scăpat în
lume ca într-o cârciumă şuvoaie de lumi
împletite în funii

Tot cerul era un buzunar sterp
niciodată n-am locuit în cer / deşi acolo voi locui în
pământ

cu ochii lipiţi de
peretele de cărţi ca de un cimitir din care mai /
dezgropăm câte un mort căruia îi numărăm zilele / din
care ieşim cu pomenile în mâini, / rude sărace cărora
nu li s-a lăsat moştenire decât lectura

viaţă xantipă în trup socrate
toată

ziua am tatuat ochi de femei pe pielea mea, / seara,
clipeau în cadă, noaptea, rămâneau treji ca nişte
cicatrice sângerând / niciodată n-am mai adormit
închizând atât de multe pleoape...

femeile lor sunt solniţe / în care stă umedă sarea
scobită de ei ca prin sânge visele / nechezate ale cailor
opriţi în galop, / acolo în cerul de sub pământ / pe
undenici îndurare, nicimilă

Doamne,Dumnezeule, mă certa sângele, / nici
trupul nu era fericit, / numai sufletul ca o smochină
sălta în cerul gurii, / fluture prin cerul senin!

pe săturate stând, / vezi cum nu te mai
saturi / şi mori mormânt mai viu decât tine

moartea însăşi

vrea sămoară şi ea pentru obucată de vreme

am clădit în jurul
meu cetăţi de hârtie, / mâine toţi le vor da foc

ţara
nimănui stă întinsă pe laviţă şi geme

toate zilele de până
atunci vor sta în burta unor statuete de lut ars

vremea părea o
dulce zăbavă, nimănui tămâie, / doar fum din umbra
căruia se putea trage pe rând / gând după gânduri

nu
ştiu cum va fi mâine, / ieri s-a surpat în memorie ca
bolovanul în prăpastie, / azi nu există niciodată

El a ştiut ceea ce tu nu ai vrut să ştii niciodată,
/ că prima zi a vieţii tale o duce în spate pe cea din urmă
zi, / clipă din care devii nevăzut pentru tine şi văzut
pentruDumnezeu

(„Burta”).
Paradoxal, dorinţa de evadare se concretizează în

supraadăugiri de ziduri şi baricade:

(„Raniţa”), fapt poetic ce anulează spaţiile (
„Metafizică”),

lăsând doar un continuum de timp:
(„După

ultimameadorinţă”).
Din această ramă supratemporală, Gellu Dorian

reperează şi recuperează falii de latenţă, alternând
facerea cu re-facerea şi pre-facerea:

(„Ţesătura”). Indicii temporali îşi pierd valoarea (

„Gheaţa”), suprapunând începutul şi sfârşitul într-o
stare de unificare, într-o căutare a unităţi primordiale
pierdute:

(„Zi de zi”).

Marginea, pustiul cel mare, golul, somnul şi
trezvia, cearşafurile pline de cute sunt câteva din
ipostazele singurătăţii poetului, atotcuprinzătoare şi
lacomă, cenzurând până şi impulsurile erotice;
frumuseţea feminină e

Sunt omniprezente în carte detalii dintr-o ţesătură a
unei mitologii personale, comparaţii fulgerătoare, care
incifrează temeri şi inhibiţii:

(„Burta”), ori vizualizează, din interior
în exterior, un trup în pragul disimulării finale:

(„Oboseala”).
Trupul îşi pierde materialitatea, pielea devine o

haină pe care poţi s-o îmbraci, s-o lepezi, s-o schimbi cu
altcineva; inima ajunge

(„Marginea”); destrămarea e iminentă şi totală:

(„Gheaţa”).
Repetitiva obsesie a singurătăţii, deopotrivă în

viaţă şi în moarte , răbufneşte
poetul); deschide zone interzise, pline de neprevăzut şi
antinomii revelatoare:

(„Sânge”);
conflicte înlănţuite anunţă apocalipse binemeritate:

(„Metafizică”).
Intertextul religios are accente dramatice,

divinitatea supremă devine obiect al unor polemici
personale, populate cu îngeri, rugăciuni eşuate în
schisme, schimbări deprimante, explozii de vorbe,
fragmentări de gânduri, lecturi în negativ:

(„Fiul”).
Dispunerea materialului poetic în şase părţi

distincte (ca o săptămână a creaţiei încă neterminată) nu
ştirbeşte cu nimic unitatea tematică şi stilistică a

despuiată şi liberă ca o puşcărie
în care toţi ar intra / să steadupă gratii.

viaţa e o căpăţână de varză
în buza iepurilor, / de la naştere lamoarte stăm cu frica /
să nu se termine

oasele ca
nişte ciocănele jucând pe scândura albă ca un cearşaf /
în care mor sunetele / ultimele pe care le mai auzim /
primele în care ne îngropăm

pânză ţesută întinsă peste
oglinzi
în curând mă voi topi, / cu apa adunată în pumni,
Dumnezeu va stropi lumea...

(visez să nu mai fiu singur

numai moartea are parte de
viaţă, morţii vorbesc, viii tac atât de mult

în
măcelării, aripi de îngeri, / aerul dintre ele, ca un şuvoi
de sânge, gâlgâind prin rigole, / mătrăguna şi cucuta
înfloresc peste tot, / ca un bărbat ostenit, Dumnezeu
coseşte zilnic şesuri şi munţi, / adună în nori de foc
iarba cea rea

nici o femeie
alături, / nici un gând negru, / numai miere scoasă din
faguri de pelin, / tot cerul un clopot abia auzit, / gata să
surpe locul de atâta linişte, / numai hăul ca o fantă de
lumină ivită din paharul înalt ca un cer / care
sângerează, / numai bucuria, / tristeţea.../ Stă şi nu mai
ştie unde stă, / cad toate în jur, / cad toate în el, / în
curând nu vamai fi nimic în lume / Fiul meu, Fiul meu,
de cem-ai părăsit...

volumului. Se remarcă regalul de elemente auditive, fie
metafore exuberante (cârciuma este

„Trezirea”,
„Basta”,

„Guşa”,

„Chiotul”), fie termeni semantic-specializaţi:
chiote, ţipete, lătrături, bătăi de clopot şi toacă, vuietul
lumii, linişti, a urla, a fluiera, a scârţâi, a plânge, a râde, a
striga, a scheuna, a zornăi, a clocoti, a bolborosi, a
pocni, a boci, a spulbera, a a se zbate, a lovi, a se surpa,
nuanţatori ai stării concomitente de odihnă / neodihnă,
vină / ispăşire, vis / trezvie, singurătate personală topită,
sublimată în singurătatea universului întreg.
Deşi o carte a des-fiinţării, a stărilor potrivnice, a

desprinderii de lume, a răzleţirii de ceilalţi, volumul lui
Gellu Dorian este încărcat de vitalitate. Privirea şi paşii
poetului iau un sens ascendent, înspre înălţimi greu
accesibile. Revelatoare este cea de-a cincea parte a
cărţii,

, în care mai vechea obsesie a cerului ia
proporţii nebănuite: acolo

(„Duminica”);

(„Luni”);
... („Marţi”);

(„Miercuri”);

(„Joi”);
(„Vineri”);

(„Sâmbătă”).
Originalitatea acestui volum de versuri vine din

forţa luptei pe care poetul ştie că o va pierde şi o va
câştiga în acelaşi timp. Univers recompus, trecut prin
furcile solitudinilor, izbăvit de nenumărate apocalipse,
desfăşurând şi demolând graniţe, impunând limite în
relaţia cu ceilalţi şi cu sine însuşi, o lume a
confruntărilor interioare şi a fruntariilor existenţiale, a
senzualităţii ispititoare şi a ascezei,

se impune ca o parabolă a căutărilor de
sine, deopotrivă a autorului şi cititorilor, însinguraţi sau
nu.

un pian la care toţi
cântă moară toţi câinii din oameni, au
lătrat prea mult să ne dăm duhul / ca din guşa
unei privighetori cântecul ucis în urechile celor surzi

din miel a rămas numai blana care behăie
continuu prin gura / celor care poartă căciula ca pe o
aură

O săptămână din viaţa unui om la fel de singur ca
Dumnezeu

Dumnezeu deznoadă crucile
din somn şi le urcă pe turlele bisericilor
prin nori seceră o mână busuiocul din care mă scutur

cerul pe care-l împăturim în cărţi ale căror
morţi / orice muritor le învie cineva bate
într-un cer surd înmormântat în mine de la naştere

prin cer / pot fi văzut ca prin sticla
paharelor; zilele se fac paşii altui trup pe care calc

cerul se deschide la nesfârşit ca o rochie de
femeie te vom dezgropa în zori şi-ţi vom
înmuiaaripile în cer

Cartea
singurătăţilor
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Fiesta in la madriguera
(Fiesta în bârlog)

fiesta

, apărut în
2010, la editura spaniolă
Anagrama, este opera de debut
a scriitorului de origine
me x i c a n ă , J u a n P a b l o
Villalobos. Cartea s-a bucurat
de o receptare imediată la nivel
internaţional, fiind tradusă în
15 ţări, printre care şi România,
unde apare în 2012, la editura
Curtea veche, în traducerea lui
Horia Barna. Succesul care
poate fi aparent rezultatul
tramei narative, la o primă
vedere comercială (mediul
narcotraficanţilor mexicani), se
certifică prin modalitatea de
punere în lumină a temei alese,

prin coerenţa dintre lumea narativă şi vocea ce o gândeşte,
trăieşte, vorbeşte. Romanul la persoana întâi oferă cititorului un
fragment din universul cotidian al unui copil, din a cărui
perspectivă apar relatate întâmplările ce se derulează zi de zi în
faţa ochilor săi. Aceste fragmente de viaţă, oferite cititorului ca
rezultat al modului pueril de înţelegere a unei lumi particulare,
sunt relatate într-o manieră simplă, prin conservarea aceluiaşi ton
narativ. Rezultatul este unul ce dă nota aparte a operei:
omogentatea universului narativ, unitate şi simplitate. Autorul nu
îşi propune să creeze un univers credibil, realist, ci unul care să
cucerească receptorul prin coerenţa interioară şi naturaleţea
ficţiunii puse în pagină, conferită în primul rând de egalitatea
tonului narativ şi adaptarea acestuia la personaj. Mai puternică
decât povestea în sine, este vocea personajului-narator, al cărei
ecou rămâne prezent în urechile receptorului şi după închiderea
cărţii. Accesul lectorului la această lume a ficţiunii, cât şi
posibilităţile de rămânere înlăuntrul acesteia sunt datorate unei
reuşite conjugări a planului narativ cu cel simbolic.
Într-un ton naiv-ironic, personajul narator relatează historia

propriei iniţieri. Copilul, ce dovedeşte o înţelegere aparte a lumii
în general, cunoscând o geografie şi o istorie proprii, surprinde
prin luciditatea cu care înţelege secretele şi codurile universului în
care trăieşte.Astfel, francezii se caracterizează prin faptul că, de-
a lungul timpului, taie capete regale, punându-le într-un “coş”, pe
când mexicanii nu dovedesc aceeaşi eleganţă în ceea ce priveşte
decapitarea, utilizând o “lada de brandy vechi”. Întâmplările
zilnice la care ia parte micuţul Tochtli reunesc câteva activităţi
repetitive petrecute în jurul palatului tatălui său, Yolcaut, un
influent traficant de droguri din Mexic. Alături de el se învârt
aceleaşi persoane (servitoarea, profesorul, îngrijitorii casei şi ai
grădinii zoologice particulare), la care se adaugă unii asociaţi ai
tatălui său, ce îl vizitează sporadic (care pleacă din palat doar
atunci când rezultatul afacerilor nu îi transformă în prada
animalelor din curte). Singura ieşire din palat o reprezintă
călătoria făcută în scopul de a găsi un elefant pitic de Liberia
pentru grădina zoologică proprie.Acestă escapadă poate fi văzută
drept rezultat al unui capriciu pueril, puştiul fiind conştient că
tatăl său poate să facă imposibilul şi că nu i se refuză nimic, dar
poate fi citită şi în cheie simbolică.Astfel, călătoria şi întoarcerea
din Liberia căpătă dimensiunile unui drum iniţiatic la capătul
căruia Totchli va descoperi totmaimulte din secretele universului
închis ce îl înconjoară.Urmarea acestei iniţieri o reprezintă de fapt
formarea personală prin cunoaşterea tatălui, cel care vrea să îi
insufle spiritul “macho”, de gaşcă. Precocitatea, autoinvocată în
fraza de debut a romanului, este un rezultat firesc al rutinei zilnice
a acestui puşti ce are drept însoţitori zilnici dicţionarul, cele câteva
enciclopedii care se regăsesc în bârlogul tatălui său şi televizorul
(care nu face decât să înfăţişeze o lume alternativă asemănătoare
ori mai dură decât cea pe care o trăieşte el). Dăm în continuare
cuvântul personajului, care cu siguranţă este cu mult mai
persuasiv decât discursul despre personaj:„Unele persoane spun
că sunt precoce. O spun mai cu seamă pentru că sunt mic pentru a
cunoaşte cuvinte dificile. Unele dintre cuvintele dificile pe care le
ştiu sunt: sordid, nefast, îngrijit, patetic, fulminant. În realitate nu
sunt multe persoanele care spun că sunt precoce. Problema e că nu
cunoscmultă lume.Abia dacă cunosc treisprezece ori paisprezece
persoane şi dintre acestea, patru spun că sunt precoce. Îmi spun că
par mai mare. Ori invers, că sunt mic pentru lucrurile astea. Ori
inversul inversului, uneori cred chiar că sunt un pitic. Dar eu nu
cred că sunt precoce. În realitate, am un truc, ca magicienii care
scot iepurii din pălării, doar că eu scot cuvintele din dicţionar”.
(Traducerea citatelor îmi aparţine.)
Maimult decât scoaterea cuvintelor din dicţionar, personajul

lui Juan Pablo Villalobos reuşeşte cu asupra de măsură să scoată
cititorul din cotidian pentru a-l face să poposească în universul
ficţiunii. La această copilul nu doar asistă fără „să fie trimis
la culcare”, ci înţelege toate tainele bârlogului în care aceasta se
desfăşoară şi reuşeşte să le povestească pe înţelesul adulţilor.
Rămân impregnate în memorie ca impresii de lectură stampe
narative, inspirate dintr-o lume comună, marcată de răul social,
unicizate însă prin reuşita conjugare a genuinului cu ironia, a
naivităţii cu sarcasmul.

Elena SPIRIDON

Una fiesta pe înţelesul tuturor
Un istoric de formaţie şi de vocaţie, Traian D. Lazăr,

după ce s-a impus cu cercetări obişnuite (unele didactice)
în domeniu, a atacat cel puţin două teme insolite, care ar fi
meritat o receptare pe măsură din partea comentatorilor.

, volum apărut în 2006,
este un adevărat roman detectivist, care urmăreşte, cu tot
palpitul, implicarea liderului liberal (pe parcursul anilor
1940-1944) în încrengătura secretă care trebuia să ducă (şi
a dus) la „întoarcerea armelor” şi alăturarea României
naţiunilor care luptau împotriva Germaniei naziste.
Căpătând deja dexteritatea conexiunilor „ce ne
înfăţişează problema studiată într-o nouă ipostază”,
istoricul ne-a pus pe masă, în 2011,

, un op masiv, care, în acest prim
volum, cuprinde doar primii 19 ani (1921-1940) din
existenţa Suveranului. Surpriza constă în faptul că regele
Mihai n-a ţinut un jurnal (iar dacă l-a ţinut este, încă,
secret), însă, evident, a fost, în epocă, subiectul celor mai
multe referinţe şi comentarii, oficiale sau particulare,
intime. Istoricul le-a asamblat, pe toate, într-o cronologie
conectată la multe alte evenimente simultane rezultatul
fiind un jurnal „al regelui” scris de cei din preajmă şi,
poate, cu atâtmai interesant.
Deocamdată suntem în istorie. Dar „munca asiduă de

documentare, depistare şi adunare de informaţii” l-a dus
pe cercetător (şi) spre alte domenii, cel literar părându-i-
se nu doar mai la îndemână, ci chiar provocator, drept
pentru care, după ce, prin ani, şi-a publicat textele în varii
reviste, le-a adunat, acum, într-o carte de

(Casa Editorială Demiurg Plus,
Iaşi). N-aş zice că, în critica literară, TDL aduce noutăţi,
dar istoria literară trebuie să-i fie recunoscătoare, cel puţin
în ceea ce priveşte împrejurările morţii lui Liviu
Rebreanu. Cu argumente irefutabile, TDL demonstrează
că autorul n-a murit de moarte
bună (ca şi cum ar putea fi vreuna...) ci, pur şi simplu, a
fost împuşcat, evenimentul petrecîndu-se în noaptea de
23-24 august 1944, imediat după „întoarcerea armelor”.
Ei bine, o astfel de armă a fost întoarsă spre Rebreanu. A
fost un omor din imprudenţă, dar nu din partea celui care a
apăsat pe trăgaci... Întreaga „poveste” o află istoricul de
azi din (Humanitas, 1991), a
englezului Ivor Porter, fost lector la Universitatea
Bucureşti, revenit în România, în decembrie 1943, ca
agent al serviciilor secrete britanice, spre a impulsiona
rezistenţa antihitleristă. În vâltoarea evenimentelor de
peste zi (arestarea lui Antonescu, Proclamaţia către Ţară,
instituirea stării de asediu etc), câteva personaje de rang
înalt (între care trebuia să fie şi Iuliu Maniu) s-au decis să
organizeze un... dineu, la Periş (comună situată lîngă
Bucureşti), unde-şi avea reşedinţa generalul Ion
Manolescu, şeful Serviciului Juridic din Comandamentul
Militar al Capitalei. Iniţial, agapa fusese proiectată în
cinstea lui Rebreanu care, deşi grav bolnav, revenise în
capitală (de la Valea Mare), spre a-şi relua funcţia de
director al Teatrului Naţional. Toţi au ignorat faptul că, în
jurul Bucureştilor, se formase un cordonmilitar românesc
de apărare (împotriva armatei germane). Consemnează
Ivor Porter:

„Afacerea” a fost muşamalizată, întrucît nimănui nu-i
cădea bine să se afle că, în acele condiţii extreme pentru
ţară, un scriitor român (de asemenea calibru) a fost
împuşcat de un soldat român... Aşa încât istoricii literari
de peste veac au luat de bune relatările Puiei Florica
Rebreanu (din volumul memorialistic

) referitoare la... zilele din urmă ale scriitorului şi
părintelui ei. Dincolo de multele fantezii şi parti-pris-uri
ale memorialistei, e posibil ca, în acest caz, nici ea să nu fi
cunoscut adevărul.
De ar fi supravieţuit, este aproape sigur că Rebreanu

ar fi fost judecat de teribilul „Tribunal al Poporului”, cu
consecinţele cunoscute, aşa cum au păţit-o toţi cei care
au colaborat cu regimul antonescian sau cu Mişcarea
legionară. Între aceştia, Radu Gyr, „rapsodul popular al
puşcăriilor”, despre care colegul, prietenul şi apărătorul
său, Petre Pandrea, spunea (în

) că a făcut 18 ani de puşcărie degeaba. Aceasta, nu
întrucât n-ar fi fost implicat în diverse acţiuni subversive,

Iuliu Maniu şi serviciile secrete

Jurnalul regelui
Mihai I de România

Noutăţi de
istorie şi critică literară

Pădurii spânzuraţilor

Operaţiunea Autonomus

Zilele care au
plecat

Memoriile mandarinului
valah

„Manolescu, care conducea cu viteză şi cu
farurile stinse, nu a putut frâna la timp şi un soldat l-a
împuşcat pe directorul Teatrului Naţional, care se afla pe
scaunul de lîngă el. În loc de petrecere, au stat toată
noaptea la spital, unde prietenul lor a decedat.”

ci pentru că... nu se pricepea la politică. Ei, aş! Cel care a
scris, în plină ascensiune a Mişcării, imnul

şi, două decenii mai târziu,
cutremurătorul îndemn

, ştia foarte bine ce face. Uluitoare, la Gyr, era, însă,
capacitatea de a se adapta şi de a se disculpa, scrisorile şi
/sau pledoariile sale lacrimogene de la numeroasele
procese cărora le-a fost „victimă” frângând cerbicia
multor judecători şi oameni politici, care, înduioşaţi, îl
iertau... Cu excepţia tribunalului stalinist „al poporului”,
care l-a condamnat, mai întâi, la ani grei de închisoare şi,
mai apoi (în consecinţa „contrarevoluţiei” din Ungaria),
la moarte.Asupravieţuit şi acestei încercări, ultimii ani de
viaţă (1963-1975) petrecându-i ca redactor la „Glasul
patriei”, o oficină a Securităţii, prin care partidul vroia să
demonstreze Occidentului că, în România, până şi cei mai
feroci anticomunişti au aderat şi susţin regimul „de
democraţie populară”. Astfel Radu Gyr ajunge după
opinia lui Ştefan Baciu ( , 1995)

nu numai cu arma scrisului ci, literalmente, cu
arma-nmână (fie chiar ca un combatant pe Frontul de Est).

aşa cum o ‹recenzează› Nedic Lemnaru, în
NichiforCrainic,

Şi numai lume bună la această revistă
(inventată la sugestia lui George Ivaşcu şi el fost deţinut
politic, dar pe cealaltă parte a baricadei):

şi atâţia alţii.
Mai puţin adaptabili sau deloc la diverse ideologii

s-au dovedit a fi, în timp, Panait Istrati (un „învins” al
stalinism-troţkismului), Gherasim Luca („Un comunist
eretic”), Mircea Eliade („Privighetoarea trebuie să
cânte”), Cioran (cu „întoarcerea din drum” de la politică
la operă), Eugen Ionescu (pledînd pentru autonomia
e s t e t i c u l u i ) , Vi rg i l I e r unca ( ş i „Nuan ţ e l e
anticomunismului său”), fiecare lepădându-se / fugind de
diversele păcate ale tinereţilor, ca dracul de tămâie.
Acestora trebuie a-i adăuga pe unVictor Brauner (agent...
secret, ca şi Gherasim Luca, al Internaţionalei a III-a!),
Miron Radu Paraschivescu, Virgil Teodorescu, Virgil
Carianopol, Geo Bogza, Gellu Naum care nu beneficiază
de capitole speciale, dar sânt copios citaţi, ca rotiţe

într-un mecanism bine uns, cândva, cu cerneală
simpatică. Exceptându-i peVictor Brauner şi peGherasim
Luca, cei rămaşi în patrie au fost printre primii care au
cîntat „plugul, strungul şi condeiul”, dând tonul literaturii
proletculte, care va „înflori”, îndeosebi în „obsedantul
deceniu”... Traian Lazăr le scociorăşte biografiile şi le
pune pe tapet , observând că, ceimaimulţi
dintre ei, au devenit personalităţi de referinţă, sau doar
onorabile, în istoria literaturii/culturii. Remarcabil e
faptul că exegetul nu se implică emoţional, lăsând
documentele (de epocă) să vorbească. Iar documentele
sunt, uneori, de-a dreptul halucinante.
În textele aşa-zicând de critică literară, istoricul emai

degrabă uimit de lovinescian vorbind „evoluţia poeziei
lirice”, tentând a descifra tot felul de „inginerii structurale
ale limbajului poetic” şi, îndeosebi, apoetic, ajungând
până acolo încât să se minuneze de „Privatizarea
ortografiei”, în realitate nefiind vorba decât de faptul că
poeţii chiar şi unii prozatori nu mai folosesc semnele
orto/grafice pe care le-am învăţat noi la şcoală, lăsându-i
scrierii o libertate neţărmurită... În aceste percepţii şi
decepţii critice nu lipseşte o undă de (auto)ironie, aşa încât
autorul se salvează de la, de-un exemplu, ironia noastră...
Simpatetică.

Important este faptul că, prin aceste , nu s-a
pierdut un istoric, ci s-a câştigat un istoric literar. Violon
d'Ingres.

Sfântă
tinereţe legionară

Ridică-te Gheorghe, ridică-te
Ioane

Praful de pe tobă

Zile albe, zile negre

Noutăţi...

„crainicul unei ideologii pe care o combătuse o viaţă
întreagă”,

„Redacţia
arăta ca o curte de

anchetă, după eliberarea condiţionată a deţinuţilor.
Aceaştia lepădaseră la ordin hainele vărgate şi trecuseră
la ţinuta civilă, la costumele din garderoba antebelică de
care mai dispuneau. Ei încercau să-şi revină, să se
destindă după regimul de carceră, să respire, să fumeze,
să recapete uzul condeiului. Aproape toţi se cunoşteau
între ei, deşi aparţineau unor generaţii diferite sau
făcuseră închisori diferite, aproape toţi, în chip spontan,
cu impulsul primului pas liber, au încercat să participe la
crearea unei noi atmosfere de colegialitate sau de salon
literar.(...)”

NichiforCrainic,
P.P.Panaitescu, Radu Budişteanu, Constantin Noica, C.C.
Giurescu, Ion Vinea, Henriette Yvonne Stahl, Păstorel
Teodoreanu, Şerban Cioculescu, Romulus Dianu,
Vladimir Streinu, Neagu Rădulescu, Mircea Grigorescu,
Al. Hodoş, Petre Gheaţă, Gh. Tătărescu, Nedic Lemnaru

sine
qua non

sine ira et studio

Cartea strãinã
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Scrierea despre oameni şi cărţi este un act de
onestitate, curaj şi pregătire. Dar, pe lângă însuşirile
amintite, cel care practică acest fel de scriere, trebuie sămai
aibă şi un cuget, pe cât posibil, de loc maculat. Unele din
criteriile în alegerea cărţilor, ce vor fi puse sub lupa clinică a
comentatorului, sunt de natură sufletească, raţional-
emoţională şi sentimentală, la care se mai adaugă şi o
anume formă psihică şi fizică. Fervoarea empatică în atari
situaţii este un important element de coagulare a textului
explorat. După traiectul acestor relaţionări, este nevoie de o
detaşare constructivă faţă de materialul aflat sub fluxul şi
refluxul testelor diagnosticianului. Etapa ce urmează este
uşor deductibilă: trimiterea produsului (a textului) în lume.

Domnul Zanfir Ilie, autorul cărţii
„Ga l a ţ i u l î n s p a ţ i u l c u l t u r a l
naţional”( ,
2013), cunoaşte cu vrednicie itinerariul
acesta. De aceea lucrează la vedere: cu
cărţile pe masă, cum se mai spune.
Numele scriitorilor, în ordine alfabetică,
este un pretext în construcţia cărţii.
Textul este cel care-l determină pe
semnatarul acestui binevenit şi aşteptat

dicţionar la includere şi comentariu, funcţie de valenţele
specifice fiecărui autor.

Dacă există disjuncţii între scriitori, Ilie Zanfir nu ştie
lucrul acesta, sau, dacă are cunoştinţe despre asemenea
„pânze freatice”, nu le dă voie să se furişeze în carte.
Încărcătura şi evaluarea unui areal cultural, atât pe verticală
cât şi pe orizontală, se dilată şi se comprimă de la sine, ea nu
ţine cont de terţe sensibilizări, mai mult sau mai puţin
vizibile. Sedimentarea, se ştie, se produce în timp...

Incursiunea autorului în spaţiul cultural gălăţean are
drept ţintă revistele şi scriitorii născuţi în acest perimetru,
dar şi pe cei care au descins şi s-au statornicit înmarele port
dunărean.

Ilie Zanfir s-a documentat temeinic, a lecturat volume
şi biografii a sute de scriitori, reţinând în carte pe aceia care
au avut o ascensiune vizibilă şi, pe cât posibil, fără parti-
pris-uri. Aşadar, aspectul axiologic este predominant în
alcătuirea tomului. Lectura nu lasă a se înţelege că Ilie
Zanfir a luat în calcul voroavele ce-au transpărut atunci
când conclavurile se întruneau. Echidistanţa,
imparţialitatea, spiritul bine temperat şi un cântar atent
echilibrat au condus către această temeinică şarjă
editorială.

Redutabilul prozator, Theodor Parapiru, pe drept,
concluzionează despre cartea domnului Ilie Zanfir:
„întrebările au ţinut loc de răspunsuri, iar vorbele de fapte.
Informarea este excelentă, argumentele sunt pertinente,
ideile au strălucire.”

Autorul, prin această carte, a izbutit să însufleţească
şi să contureze pe treptele superioare spaţiul unor biografii
literare, care se ridică deasupra obişnuitului, să transmită
semnificaţii distincte şi distinse, ce acordă menire şi sens
existenţei:

Editura Convorbiri literare

Există toate premisele ca Galaţiul, înscris cu
fermitate încă din 1990 pe drumul unei afirmări literare
dintre cele mai proeminente, trecut în ultimele două decenii
prin evoluţii, transformări şi acumulări calitative
recunoscute naţional, să producă în următoarea perioadă
o literatură din ce în ce mai valoroasă şi mai aptă de a
sparge limitele izolării zonale şi progresiv naţionale, iar
dacă acest lucru se va întâmpla şi există condiţiile necesare
ca el să se întâmple, reţeaua publicaţiilor locale va resimţi
ea însăşimai pregnant rolul pe care l-a avut şi-l va avea.

Argumentul principal al acestui deziderat îl
constituie tocmai forţa uriaşă care s-a constituit o dată cu
conturarea la Galaţi, în ultimele două decenii, a unei
puternice grupări scriitoriceşti, cu un număr de aproape
trei sute de autori cu cel puţin o carte, dar cuprinzând
deopotrivă, scriitori care şi-au continuat opera începută
înainte de revoluţie, reconfirmându-şi şi întărindu-şi
statutul bine definit, scriitori mai tineri, debutând în primii
ani de după evenimentele din decembrie 1989 şi înscriindu-
se într-o continuă ascensiune, urmaţi de „douămiiştii”
care vin din urmă şi de ultimii debutanţi, reprezentanţi ai
câtorva generaţii succesive, coabitând într-o literatură
extrem de dinamică, complexă şi contradictorie în acelaşi
timp, dar cu nimic mai prejos decât oricare alta care se
scrie laBucureşti, sau oriunde în ţară.

Intersecţii

Nicolae PANAITE

Galaţiul cultural în spaţiul naţional

CARTEA UNICÃ
A UNEI VIEÞI UNICE

Ţin minte foarte bine impresia de cruzime, de piele
jupuită pe viu pe caremi-a dat-o interviul cu traducătoarea,
eseista şi editoarea al Eugeniei Vodă în
cunoscuta sa emisiune TV, ,,Profesioniştii”. Sunt tragedii,
sunt răni care şi după zeci de ani continuă să trăiască
mocnit sau acut în memoria oamenilor, dar a le povesti nu
înseamnă, poate, atât uşurarea despre care se pomeneşte,
cât o retrăire a lor. Pe de altă parte, interviul acesta
zguduitor nu a avut numai un impact sufletesc puternic
asupra scriitoarei aduse faţă în faţă cu propria viaţă şi
asupra celor care au urmărit emisiunea. Editor de elită,
LidiaBodea, director general laHumanitas (pentru cititorii
noştri, fiica poetului câmpulungean George Bodea), i-a
detectat potenţialităţile, a simţit în urzeala lui cartea mare
care se putea scrie şi a reuşit în cele din urmă să o convingă
pe Micaela Ghiţescu să-şi retrăiască infernul pe foaia de
hârtie. Insistenţa sa, dar şi acceptul Micaelei Ghiţescu s-au
întâmplat sub arcada convingerii că destinul său este
reprezentativ pentru intelectualii români prinşi sub talpa
istoriei, fiind în acelaşi timp un document personal demare
valoare pentru ultima jumătate a secolului XX în ţara
noastră. Privitor la scrierea cărţii,

, Humanitas, Bucureşti, 2012, mai trebuie
adăugat şi conştiinţa unei datorii morale a autoarei, şi a
unui exemplu, în ipostaza sa de membru al echipei şi apoi
de redactor-şef al unei publicaţii deosebite în peisajul
nostru editorial: ,,Puţini mai ştiu astăzi că, la ieşirea din
închisorile comuniste, fiecare deţinut trebuia să iscălească
un angajament că nu va spune nimănui, niciodată, ce s-a
întâmplat în închisoare.

şi-a propus să anuleze aceste angajamente,
ruşinoase în primul rând pentru cei care le impuneau, şi să
dezvăluie cu voce tare toate ororile săvârşite de comunism
şi de comunişti”.

Fiecare viaţă este unică în felul său, dar deşi împărţită
cu alţi intelectuali în ,,cenuşa celor 50 de ani”, prin curajul
şi demnitatea cu care şi-a trăit tragedia şi prin excelenţa
profesională atinsă, viaţa Micaelei Ghiţescu este unică şi
prin faptul că e departe de a fi o viaţă oarecare.
Tânără, capabilă, ocrotită de căldura familiei sale de

intelectuali, Micaela Ghiţescu îşi vede brusc întrerupte de
temniţă studenţia, traiul la numai 21 de ani. Pentru
corespondenţa cu fostul ei profesor francez din liceu este
arestată în 1952 şi ororilor închisorii li se adaugă în
perioada detenţiei tragedia pierderii tatălui, chirurg
celebru, omorât de durerea de a-şi şti fetiţa încarcerată, şi a
singurului frate, Andrei, decedat în condiţii suspecte într-
un accident în munţi. Deşi după eliberare reuşeşte să-şi
termine studiile, condiţia de fost deţinut politic o va urmări
ca o fatalitate, interzicându-i absolventei de frunte a

Micaela Ghiţescu

,,Între uitare şi
memorie”

Memoria – revista gândirii
arestate

Universităţii din Bucureşti munca la catedră sau,
remarcabilei poliglote, angajarea ca traducător. Va
supravieţui (nu subvieţui!) graţie propriei firi, de luptător
neînfricat, şi portughezei, limba însuşită ca autodidact,
pentru care în România acelei vremi nu existau
cunoscători şi cursuri, şi pentru care va ajunge să scrie cea
dintâi gramatică, dicţionare, ghiduri de conversaţie, studii
ş.a., din care va traduce celemaimulte din cele vreo sută de
cărţi care îi au numele aşezat pe pagina de titlu sau pe
copertă şi pentru care, receptate ca instrumente şi repere
ale unei politici culturale concepute şi promovate pe cont
propriu, cu exemplară consecvenţă, a primit, între altele,
medalia ,,Premiu de Traducere” a Societăţii de Limba
Portugheză din Lisabona şi a devenit ofiţer al ordinelor
braziliene ,,Rio Branco” şi ,,Cruzeiro do Sul” şi cavaler al
Ordinului Naţional ,,Serviciul credincios”. Şi de asemenea
omagiul oamenilor de cultură, al unor ambasadori şi
preşedinţi de state de pe două continente.
Generoasă şi dreaptă, Micaela Ghiţescu a militat

permanent pentru cunoaşterea şi recunoaşterea crimelor şi
nedreptăţilor comise. Niciodată pentru răzbunare. Sunt
fapte pentru care iertare nu există, dar unui om de o
asemenea bunătate şi înţelepciune, iată că viaţa îi oferă
câteodată măcar momente de alinare: ,,Conversaţia s-a
desfăşurat lin şi normal, am povestit diverse din ţară, iar
Regele asculta cu atenţie,mi-ampermis chiar să-i dau nişte
sfaturi pe care de asemenea le-a acceptat cu naturaleţe. Pe
atunci credeam cu tărie (oare şi Majestatea Sa?) că totul
mai este posibil. (…) După ce am plecat, m-am uitat la
ceas: audienţa durase 70 de minute. 70 de minute care
şterseseră toată cenuşa celor 50 de ani…” Sau: ,,Tot în
2011 l-amvizitat într-omică localitate braziliană dinBahia
pe alt prieten pasionat al României: Ático Vilas-Boas da
Mota, românistul cel mai cunoscut în ţara sa ori, cum l-a
numit cineva, «cel mai român dintre brazilieni». A învăţat
limba română din pasiune, s-a ocupat de cultura şi
literatura noastră tot din pasiune, a scris cea mai
cuprinzătoare «enciclopedie» (de peste 1000 de pagini)
despre relaţiile dintre România şi Brazilia… (…) În casa
lui, pur şi simplu încărcată de cărţi româneşti, există o sală
pe care a botezat-o «SalaNicolae Iorga – Iorgu Iordan». Iar
la Fundaţia «Profesor Mota», pe care a înfiinţat-o în
localitatea Macaúbas în amintirea tatălui său, se poate
vedea pe un perete portretul lui Eminescu. Asemenea
«întâlniri» de suflet, aproape necunoscute în România,
contribuie nemăsurat la ridicarea prestigiului ţării noastre
pe acele tărâmuri îndepărtate, iar mie, rătăcită şi
rătăcitoare pe acelemeleaguri,mi-au încălzit inima”.
Cu un ecou prelung pe mapamond, la solicitarea unor

edituri străine, traduceri ale sale fiind deja în lucru, primită
cu emoţie de mereu alţi şi alţi cititori, salutată de critica
literară (Alex Ştefănescu, Dan C. Mihăilescu ş.a.), ,,Între
uitare şi memorie” de Micaela Ghiţescu impune totuşi un
tip de lectură deosebit, sugerat de mărturisirea autoarei
înscrisă chiar pe copertă: ,,Ceea ce ţineţi acum în mâini
este singura mea carte. Nu mai am timp. Aş vrea să nu-i
dezamăgesc prea mult pe cei care au avut încredere în
mine”. Implicarea afectivă şi privirea lucidă, pentru om şi
pentru istorie, cu respect şi admiraţie pentru puterea şi
demnitatea omului, cu revoltă pentru istoria care violent
sau perfid încearcă să le anuleze, se potenţează reciproc,
susţinând în esenţă o fină, dramatică şi amară meditaţie
despre soarta noastră sub vremi. Implicit o lecţie, pe care
Micaela Ghiţescu o adresează, cu sunet profund,
testamentar, tinerilor: ,,L-am avut mereu, pe scaunul de
lângă mine, pe tânărul meu, eventual, cititor. Lui m-am
adresat, chiar când nu am făcut-o explicit. Pe el am vrut să-
l ating, dacă nu şi să-l conving. El este cel care trebuie să
ştie. El, care are de partea lui tinereţea, viitorul, îmi doresc
să găsească, între aceste două comori, un loc pentru
memorie, pentru cunoaşterea unui trecut pe care nu noi ni
l-am ales. Cine uită nu merită, spunea Iorga. Făcând acest
efort, tânărulmeu, eventual, cititor, îşi vamerita şansa”.
Traducătoare legendară, cum o numea romancierul

portughez Rui Zink, Micaela Ghiţescu dedică pagini
memorabile acestei profesii. Întrebată într-un interviu ce
mesaj ar dori să transmită cititorilor, spune: ,,Când citesc o
carte care «sună» atât de bine în româneşte, încât nici nu-şi
dau seama că a fost tradusă, să închine un gând şi
traducătorului lipsit de notorietate care s-a străduit să-şi
aşeze piciorul exact peste urma lăsată pe nisip de talpa
autorului, îngăduind cu bună ştiinţă ca propria sa urmă să
fie măturată de valurile oceanului”. Scriind ,,Între uitare şi
memorie”, Micaela Ghiţescu nu a vrut să-şi schimbe
condiţia de traducător cu aceea a autorului, ci s-a încumetat
să înfrunte talazurile timpului care vine cu amprenta
propriei vieţi pe granitul hârtiei.

Doina CERNICA
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Există în istorie momente în care sensul şi forma
distinctă, unică a evenimentelor se estompează, iar aspectele
lor comune devin preponderente. Mersul de unul singur al
popoarelor se unifică într-un torent comun. Istoria îşi pierde
pentru un timp haina locală şi îmbracă uniforma regională
sau universală.
Un asemenea moment este, pentru ţările din Europa

centrală şi de est, anul 1989. El constituie substanţa cărţii
autorilor polonezi Adam Burakowski, Aleksander
Gubrynowicz, Pawel Ukielski, ,
apărută recent (2013) la editura Polirom în traducerea lui
Vasile Moga, cu o prefaţă de Stejărel Olaru. Este o ediţie
pregătită special pentru România, a volumului cu acelaşi titlu
publicat în Polonia, în 2009, la 20 de ani de la producerea
evenimentelor evocate. Ediţia în limba română a fost
întregită, faţă de cea poloneză, cu un capitol substanţial
privind prăbuşirea comunismului în Polonia şi, bineînţeles,
cu o prefaţă nouă.
Justificând alegerea temei cercetate şi argumentând

obiectivitatea demersului întreprins, autorii ne încredinţează
(la ediţia din 2009) că cei 20 de ani, trecuţi de la evenimentele
asupra cărora se pronunţă, reprezintă un interval temporal
suficient de mare care „ne permite să întreprindem cercetări
comparative fără a fi influenţaţi de stări emoţionale.”(p.19)
Ei consideră că distanţa temporală le oferea o perspectivă
suficientă, nu doar pentru a supune analizei evenimentele, ci
şi pentru a face un bilanţ al perioadei postcomuniste.
Viziunea lor asupra evenimentelor o consideră corectă şi
valabilă, fărămodificări, şi în anul apariţiei ediţiei româneşti.
Din referirile autorilor asupra bibliografiei problemei

reţinem faptul curios că, în primii ani după 1989, au scris
despre tema în cauzămai ales politologii, nu istoricii propriu-
zişi. Chiar şi dintre cei trei autori, doi sunt politologi, iar
unul este jurist. Constatarea e valabilă şi pentru România,
undeVirgilTănase şiVladimirTismăneanu se detaşează între
autorii preocupaţi de tema în discuţie.Constituie acest fapt un
semn că problema raportului dintre perspectivă şi adevărul
rezultatelor cercetării este pusă mai strict de către istorici?
Întrebarea ar merita o examinare mai detaliată întrucât
constatăm tendinţa unor politologi de a folosi o terminologie
propagandistică, evidenţiind subiectivismul întreprinderii:

, etc.
Atât în ediţia poloneză, cât şi în cea românească, autorii

au făcut precizări privind delimitarea temporală şi spaţială a
cercetării întreprinse. Deşi titlul se referă la evenimentele din
toamna anului 1989, faptele studiate mai amănunţit sunt
situate între februarie şi decembrie 1989, cu trimiteri
cronologice anterioare şi posterioare ample.
Delimitarea spaţială a obiectului cercetării tripletei

poloneze cuprinde Polonia, Ungaria, Cehoslovacia,
RepublicaDemocrată Germană, România şi Bulgaria. Dintre
fostele ţări ale lagărului socialist, au fost lăsate de o parte
URSS şiAlbania unde schimbările s-au produs mai târziu şi
Iugoslavia, pentru că transformările de aici nu au elemente
comune cu celelalte state. Această delimitare a grupului de
şase state a decurs din metoda de cercetare şi redactare a
rezultatelor. Autorii au consacrat studii (capitole ale cărţii)
fiecăruia dintre cele şase state. Fiecare studiu a fost structurat
pe aceleaşi trei secţiuni (probleme): ultimii ani ai
comunismului, procesul nemijlocit de cădere a regimului
politic existent şi efectele acestui proces din perspectiva
ultimilor 20-24 de ani. Faptul a permis evidenţierea
particularităţilor fiecărei ţări, permiţând totodată o privire
comparativă asupra proceselor studiate.
Principala cauză a căderii comunismului în cele şase ţări

a fost, după opinia autorilor, incapacitatea economică a
sistemului comunist, ineficienţa lui, reflectată în nivelul de
trai redus comparativ cu cel al ţărilor occidentale. Nu e vorba,
precizează autorii, de criza comunismului ca sistem, ci de
criza începută în a doua jumătate a anilor 80 (precizare
impusă, credem noi, de faptul că unele ţări comuniste: China,
Coreea de Nord, Cuba, au supravieţuit). Pentru depăşirea
crizei, autorităţile au iniţiat reforme, care nu au dat rezultatele
aşteptate (Ungaria, Polonia), au îndepărtat populaţia de
regim (România) ori, în loc să revigoreze sistemul, au
provocat prăbuşirea lui (URSS).Autorii subliniază faptul că,
în ţările în care opoziţia populaţiei părea să pună capăt
sistemului (Polonia), măsurile represive ale autorităţilor au
blocat victoria şi numai acţiunile lui Gorbaciov au permis
reluarea valului schimbărilor şi prăbuşirea comunismului.
Aici este locul să inserăm informaţia că recentele studii

matematice au demonstrat că valoarea de adevăr a unui
raţionament depinde de numărul premizelor pe care se
bazează. Dacă autorii ar fi extins aria cercetării cauzelor
căderii comunismului la toate ţările sistemului, nu doar la
cele şase state, ar fi ajuns probabil la un rezultat nuanţat.

1989. Toamna naţiunilor

Naufragiul utopiei,Căderea imperiului sovietic

Traian D. LAZĂR

POLITOLOGIE ªI ISTORIE

Era o vreme în care Preatîrziul şi Preadevremele trăiau laolaltă
ca fraţi buni. Pe vremea aceea nici nu era vreo deosebire
între Preatîrziu şi Preadevreme, păreau să aibă aceeaşi vîrstă,
numai că unul trăia de azi pe mîine şi celălalt de azi pe ieri. Nici nu conta
care era direcţia de trăit a fiecăruia, dacă te uitai direct în ochii unuia,
descopereai calea de acces spre lume a celuilalt.
Marţi şi joi se hrăneau din acelaşi timp în acea vreme,
iar sîmbătă era o miercuri deghizată. De fapt voiam să spun
că timpul nu era obligatoriu de trăit, că nici o poveste nu deversa în
realitate, că realitatea era ficţiunea unor cifre căzute pe gînduri.
Pe atunci oamenii trăiau numai întîmplări şi nu timp.
Timpul era ţinut pentru ocazii speciale, cînd nu mai aveai nici o speranţă.
Dar pe vremea aceea speranţa era mai înaltă decît orice munte imaginat
de un alpinist care se prăbuşea în gol.

(Iar Dumnezeu?
Dumnezeu ţinea marginile lumii să nu se destrame.)

Şi i-am spus atunci profesorului povestea din care venisem:
Eram pe vremea în care poveştile se întîmplau pe stradă
iar strada era surîsul unui Dumnezeu ironic.
Cărţile erau triste fără motiv.
Atunci un împărat dintr-o carte mă tocmi să îi caut
elixirul tinereţii fără bătrîneţe. Era uşor de căutat aşa ceva pe
vremea aceea, pînă şi sîngele era un tulburător elixir.
Şi împăratul primi elixirul tinereţii fără bătrîneţe
din venele mele
şi după ce bău o înghiţitură, după ce bău două înghiţituri
tare se mai veseli. Şi dimineaţa următoare bău o înghiţitură
şi în zilele următoare la fel şi din vesel şi fără griji
se făcu şi mai vesel şi mai fără griji.
Dar într-o zi văzu la colţurile ochilor ridurile
şi mă chemă la el să mă întrebe cum de e posibil.
Nu-i nimic, spusei eu, mai bea o picătură şi încă
o picătură, pînă se va face din carnea ta piatră
şi din sîngele tău rîu.
După o vreme însă părul albi, dinţii se rupseră
în marginile cerului, ochii se umplură de nori.
Mă chemă şi mă împunse cu degetul în piept:
Cum de e posibil, te-am plătit cu vîrf şi îndesat să
îmi aduci apă din izvorul tinereţii fără bătrîneţe!
Da, i-am răspuns, eram grăbit şi din întîmplare am luat
apă din izvorul tinereţii sufletului. De asta, împărate,
carnea ta poate să se topească, dar sufletul îţi va rămîne veşnic ...!

Atunci l-am cunoscut pe Profesor. Cu emoţie i-am spus:
Domnule, eu am descoperit tinereţea fără bătrîneţe!
Care sînt semnele?, m-a întrebat el.
Tot ce mişcă în jur sînt semnele, i-am răspuns eu.
Luna s-a agăţat în colţii unei stele şi sîngerează, i-am spus eu.
Şi spre apus soarele a făcut viermi care s-au rostogolit în ocean,
iar oceanul a dat peste margini pînă a ameninţat cerul.
Încă nu-i concludent, mi-a spus el. Să mai aşteptăm,
să mai aşteptăm.
Şi peste o vreme, într-adevăr, rana stelelor s-a cicatrizat,
viermii care se rostogoleau în ocean s-au dovedit marinari
care se întorceau acasă de pe mări neinventate încă,
iar cerul se împărţea la sine pînă la infinit.
Era vară.
Şi totuşi, elixirul tinereţii fără bătrîneţe unde-i?, m-a întrebat profesorul.
L-am băut, ca Socrate cucuta, pînă la ultima picătură.

20 august 2013, Piatra Neamţ

Adrian ALUI GHEORGHE

Preadevremele i preatîrziul.
Poem numai i numai pentru Petru Ursache

ş
ş

Miercuri, 7 august 2013, a încetat din viaţă Petru URSACHE,
tnolog, estetician şi istoric literar, membru al Uniunii Scriitorilor
din România Filiala Iaşi PetruUrsache s-a născut la 15mai 1931, în
comuna Popeşti, judeţul Iaşi. A absolvit Liceul Naţional din Iaşi în
1951, apoi Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza”
(1952-1956), fiind licenţiat în limba şi literatura română. În 1971
obţine titlul de doctor în Filologie. A profesat ca bibliotecar la
Biblioteca judeţeană „Gh.Asachi” (1956-1958), preparator asistent
(1958-1960), lector (1960-1977), conferenţiar (1977-1992),
profesor (1992-2001) la Catedra de Literatură română şi la Catedra
de Literatură comparată. Petru Ursache a debutat în revista „Scrisul
bănăţean”(1958). Dintre volumele publicate amintim :

(1972), (1976),
(1986),

(1986), (1987),
(1993 ), (1998),

(1999),

(2005),
(2006), (2006),
(2006 ),

, ediţia a doua, revăzută şi dezvoltată (2008),
, ediţia a doua (2009), (2012),

(2013). A publicat
numeroase articole, studii şi eseuri în periodicele principale din Iaşi,
Convorbiri Literare fiind una dintre revistele de suflet ale acestuia.
Petru Urscahe s-a îngrijit de apariţia a peste douăzeci de antologii şi
ediţii critice, unele în colaborare cu Magda Ursache. Pentru
activitatea sa, a fost recompensat cu Premiul al
Universităţii „Al.I. Cuza” (2001), Premiul de Excelenţă al Uniunii
Scriitorilor Fliala Iaşi (2001, 2006), Premiul acordat de
Revista „Convorbiri literare”, Premiul acordat de
Biblioteca „Vasile Voiculescu”, Buzău, 2001. Prin dispariţia lui
Petru Ursache, Uniunea Scriitorilor din România pierde un creator
important, iar cultura română un specialist demarcă.

e
.

„Şezătoarea”
în contextul folcloristicii Poetică folclorică
Prolegomene la o estetică a folclorului Eseuri etnologice

Titu Maiorescu. Esteticianul Camera Sambô.
Introducere în opera lui Mircea Eliade Etnoestetica
Mic tratat de estetică teologică Cazul Mărie. Sau despre
frumos în folclor (2001), Sadovenizând, sadovenizând. Studiu estetic
şi stilistic Înamoraţi întru moarte. ErosPoesis la Cezar
Ivănescu Antropologia, o ştiintă neocolonială
Etnosofia Camera Sambô. Introducere în opera lui Mircea
Eliade Mic tratat de
estetică teologică Omul din Calidor
Mioriţa - dosar mitologic al unei Capodopere

Profesor Emeritus

opera omnia
opera omnia

In memoriam Petru URSACHE

Este meritoriu faptul că autorii au evitat să abordeze
procesul căderii comunismului prin prisma teoriilor
conspiraţioniste, precum şi găsirea unui numitor comun, a
unui şablon în explicarea transformărilor din Europa centrală
şi de est. Dimpotrivă ,au relevat, în paralel, elementele
comune, dar şi cele specifice fiecărei ţări.
Durata în sine a căderii comunismului a fost de câteva luni

în Polonia şi Ungaria, de câteva săptămâni în Cehia şi de
câteva zile în România. Procesul a avut forme paşnice de
manifestare în Cehoslovacia (revoluţia de catifea) şi forme
violente, sângeroase, în România. Autorii faptelor au fost:
grupurile de opozanţi anticomunişti împreună cu reformatorii
comunişti, în Polonia; opoziţia susţinută de populaţie, în
Cehia; reformatorii comunişti, în Ungaria şi Bulgaria. În
România reformatorii comunişti s-au folosit de acţiunea
populaţiei şi de pasivitatea aparatului de stat.
Rolul reformatorilor comunişti în prăbuşirea regimului

explică prezenţa lor la putere şi menţinerea rămăşiţelor, a
moştenirii comuniste, după 1989.Abia acum, după 24 de ani,
a venit momentul, susţin autorii, „să ia cuvântul generaţia care
nu mai are absolut nici un fel de amintiri din perioada
comunistă.” (p.16) Formulări de felul precedentei dezvăluie
un optimism politic, lipsit de temei, tendinţa de propagandă
printr-o formulare nesusţinută ştiinţific. Şi Ceauşescu a crezut
că generaţia „ceauşeilor” îl va susţine şi tocmai această
generaţie l-a răsturnat. Nu ţinea seama de faptul că formarea
conştiinţei umane poate fi contaminată de factori
independenţi de formator şi că omul se poate autoforma.
În prezentarea (examinarea) consecinţelor căderii

comunismului, autorii adoptă o poziţie selectivă. Unele sunt
analizate obiectiv şi în profunzime, altele doar la suprafaţă.
Este probabil efectul de prudenţă la apropierea de actualitatea
fierbinte. Am rămas impresionat de probitatea ştiinţifică
dovedită prin recunoaşterea faptului că nivelul de trai din cele
şase ţări a rămas şi după 1989, ca şi în perioada comunistă,
inferior celui din ţările occidentale. Autorii se întreabă, pe
bună dreptate, care va fi efectul acestui fapt asupra populaţiei.
Dar nu sunt la fel de curajoşi când analizează alte consecinţe
ale prăbuşirii comunismului. Ei folosesc o terminologie
ditirambică pentru a ne informa că, după 1989, cele şase ţări
„şi-au cucerit independenţa după 45 de ani de sclavie.” (p.19)
Toate cele şase ţări „au intrat în UE”. Nimic despre faptul că,
practic, suveranitatea limitată din perioada comunistă a fost
înlocuită cu o altă suveranitate limitată. Şi bineînţeles nu-şi
pun problema reacţiei populaţiei faţă de această stare de
lucruri. Deşi politicienii, care se confruntă deja cu ea, au şi
găsit soluţia: îmbrăţişează naţionalismul în campania
electorală şi practică europenismul după ce au câştigat
alegerile. Politologia poate ocoli problemele, dar istoria, nu!
Pentru a afla de la sursă informaţii privind transpunerea în

limba română a scrierii celor trei autori polonezi, ne-a
interesat opinia traducătorului: „M-am confruntat cu două
categorii de dificultăţi, unele implicândmunca de traducere şi
altele privind redactarea. Trebuia să traduc o lucrare scrisă de
trei autori, fiecare cu stilul său. A fost necesar să mă adaptez
fiecăruia, pentru a rămâne fidel textului. În general autorii s-
au străduit să introducă în carte o cantitate foarte mare de
informaţie într-un volum cât mai mic folosind fraze
kilometrice. A trebuit să le rup în două sau chiar trei fraze în
limba română. Am procedat aşa pentru a facilita înţelegerea
textului, cititorul putând fi descurajat de efortul prea mare pe
care l-ar fi avut de susţinut pentru a urmări firul unei idei.
Capitolele cărţii tratează situaţia din şase ţări, fiecare cu
problemele specifice, cu terminologia şi numele de instituţii
pe care a trebuit să le redau în aşa fel încât traducerea să fie
exactă, dar să-l facă pe cititorul român să înţeleagă despre ce e
vorba. (…) Autorii au folosit o bibliografie impresionantă.
(…) Lucrarea în limba română este pe jumătate o lucrare
originală, pentru că pe de o parte a fost introdus un capitol
inexistent în ediţia poloneză din 2009: capitolul despre
Polonia, destul de cuprinzător. Capitol pe care l-am primit pe
un document separat de la bun început. Pe de altă parte toate
celelalte capitole au fost reactualizate având în vedere că între
data redactării lucrării pentru ediţia poloneză şi data apariţiei
variantei în limba română au trecut cam trei ani, peisajul
politic a evoluat şi autorii au efectuat evident corecţiile
corespunzătoare în text. (…) Şi, evident, de aici posibilităţi de
eroare şi dureri de cap pentru a restabili succesiunea corectă a
paragrafelor. (…)Tot ce s-a putut corecta a însemnat creşterea
calităţii lucrării.”

Important este, zicem noi alăturându-ne
traducătorului, că a ieşit o carte de nivel superior, care ne
înfăţişează istoria recentă a şase state europene cu mijloacele
politologiei. Este o lucrare temeinică, bine fundamentată
ştiinţific, atractivă la lectură şi utilă cercetătorilor istoriei .
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Cu numele şi atuurile plastice
ale Ioanei Palamar m-am intersectat
cred iniţial într-o expoziţie, semnată
colectiv, .Am bănuit încă
de atunci în vizunea sa o tensiune
aparte, jumi frondă, juma revoltă şi o
tehnică mult zis controversată, dar în

orice caz pasibilă a forţa limitele a ceea ce obişnuim a
numi uzual drept estetică în artă. Să spunem doar că
nimic nu lăsa a se-nţelege că-i în faţa ta autorul sortit să
anticipeze şi să-şi dorească a stinge setea de decorativ
într-o încăpere. Iată de ce alegerea sa menită, sub girul
Ateneului Tătăraşi, a face pasul spre încă o expunere, de
data aceasta personală,m-a surprins într-o primă instanţă,
după ce am privit preţ de câteva clipe cuvântul unic,
centrat şi titrat cu nonşalanţă pe afişul simplu de
hârtie. . Nimic altceva. Doar marketing
riscant...
Potrivit unor voci, deloc puţine!, un autoportret a

fost şi rămâne o "specie" controversată în sine.O colecţie
întreagă însă de autoportrete reunite spre a împărţi
perimetrul limitat al aceloraşi simeze şi o singură sală, e
cred pe undevamenită să te "deranjeze" suficient demult
încât să intri, să te edifici şi într-un fel sau altul să scapi
fie de tentaţia jubilantă de-a arăta cu degetul, fie de
dileme.
Cel ce o face şi se-aşteapta câtuşi de puţin la o

panoplie narcisistă are probleme. Lucrările Ioanei sunt,
cum le-aş putea oare defini mai bine decât file de jurnal?
Spuneţi-i intim, spuneţi-i sentimental, deşi adjectivele
acestea e foarte posibil să-i descrie intenţia doar
fragmentar.
Personal mi-am imaginat întotdeauna autoportretul

ca pe un veritabil jurnal subiectiv, transpus vizual. Sigur
că-l poţi, dacă-ţi propui, limita la valenţe de fotografie
frumoasă sau, în termeni actuali, de imagine fotoshopată,
tot astfel cum, prea prins de tine, un jurnal scris poate
însemna nimic altceva decât o listă de nume, de cuceriri
sau parafări de plăceri carnale mai mult sau mai puţin
aprinse. Dar acestea sunt cred doar încercări triste, net şi
autoritar-exibiţioniste cărora le lipseşte poate cel mai de
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Autoportret
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Strict cartea include trei ample
capitole ce reunesc o serie de articole prepublicate n
reviste de prestigiu . Primul,

, subliniaz faptul c dincolo de sa
l udat de "difuzor" optim, comunicarea mass-median
atrage dup sine fenomene dac nu reprobabile cel
delicate precum: copia, reproducerea sau multiplicarea
unei opere de art practici care i-ar distruge moral
"aura".
Berger criticului de art
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poate . Este necesar deci implantarea i uzul
mijloacelor audio-vizuale. Diversitatea colilor,
curentelor ori expresiilor artistice o cere. Obiectul de
art nu exist niciodat separat; el procesului
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acest proces.
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Pagină realizată de Raluca SOFIAN-OLTEANU

* Rene Berger Editura Meridiane, Bucure ti, 1976ş, -Art i comunicareă ş

preţ dat, ce aduce acest gen într-un plan particular, şi
anume spectrul confidenţial.
Ce te izbeşte la un moment dat scrutând metodic

acelaşi chip multiplicat e sentimentul că pe parcursul
elaborărilor lui ceva s-a întâmplat. Ceva era căutat. Şi
m-am gândit fără să vreau la implicaţiile terapeutice ale
unui jurnal. Nu ştiu dacă încercarea tinerei plasticiene
într-ale autostudiului din perspectiva laborioasă a
cunoaşterii de sine a funcţionat. Nu ştiu nici câte
răspunsuri întâmplător sau asumat a aflat, dar încercarea
şi devoalarea sa în particular ameritat.

Fie că le priveşti sau nu ca proces de decodificare a
eului (sur)prins între sine şi lumea exterioară, ca mijloc
de ieşire dintr-o criză psihică, sentimentală sau artistică,
ca instrument de salvare a timpului trăit sau inducere a
unei realităţi paralele convenabile (de câte ori istoria

literaturii n-a punctat contradicţii între jurnal şi viaţa
reală?) ori pur şi simplu pretext de atelier de creaţie,
autoportretele Ioanei pot fi bănuite a suferi de orice dar
nu de lipsă de autenticitate.
Dincolo de expresia chipului şi amprentele

revendicate de ideea de stil, lucrările se bucură,
(interesant amănunt, dacă n-a fost premeditat, cu atât
mai mult!) de scurte şi bine plasate explicaţii . Exact în
trendul jurnalului intim unde co-există tendinţa autorilor
de a-şi nota reflecţiile, pe marginea tehnicii pesonale de
elaborare.
În acest sens indiciile artistului plastic, opţionale,

dacă nu chiar ocolite de regulă, privitorului sunt
necesare în cazul Ioanei şi creionează delicios de
elocvent prin suprapunere un ... metaportret. Conform
lui suntem fiecare evantaie temperamentale bazate pe
stare, care transpare nu doar din trăsăturile unui chip, ci
şi din tehnicile mixte, de la ulei, colaj sau encaustică, la
fibre vegetale, pal sau paste făinoase, amestec de texturi
inedit pus în slujba trăirii aflate momentan sub lupă, a
stării care solicită o atare abordare. De la cea meditativă
cu ochii fizici închişi şi cel de-al treilea deschizându-se
spre exterior, la procesul de interiorizare când se
întâmplă să devenim prizonierii propriului ochi, văzut în
termeni conceptuali ca .
De la extazul sentimentului de eliberare, când laşi în

urmă reziduuri şi frământări sufleteşti, sau marja de
visare datorată "firii, atitudinii şi caracterului meu" sau
răsăritul unei speranţe, la camuflarea unor incertitudini,
ceaţa tristeţii şi doza intrinsecă de delicateţe şi / sau
vulnerabilitate.
Complementar din punct de vedere coloristic, tot

procesul atipic de constatare se soldează cu alte şi alte
transpuneri secundare. Eul e de cele mai multe ori tuşat,
monocolor sau, oricum, rar accentuat, în timp ce
exteriorul, contactul, dialogul face ca liniştea sau
autocontrolul tacit să cedeze locul trăirilor tenace,
transpuse plastic, cum altfel dacă nu prin adevărate
furtuni cromatice.
Aşadar, un autoportret asemeni unui jurnal poate fi,

după cum mărturiseşte de altfel şi Ioana Palamar, un soi
de joc, dar unul serios, un fel de v-aţi-ascuns moderat cu
propriul eu, gândit, privit, creionat şi-n fine adjudecat.
Întrebarea e: are jocul ăsta o miză sau o facem de dragul
unui pact, în încercarea de a echilibra balanţa dintre noi
şi-o lume întreagă exterioară, uneori lipsită de tact?

poartă către suflet

file de autoportret

EUL (SUR)PRINS ÎN OGLINDÃ
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O preumblare a „altuia”, care i-a purtat ghinion Pragãi

Liviu Ioan STOICIU

*

*

*

Mă văd de deasupramea stau întins pe iarbă.Am
murit? Da? Pe moment e o desfăşurare panoramică
rapidă a celor mai importante evenimente dintr-o
preumblare la Praga… Mă consider altul, aşa că voi
vorbi în numele lui, a acestui „altul”. Voi face referiri
chiar aşa, ca la altul, deşimă refer lamine. El, altul, are o
stare generală de fericire sau de exasperare, acum? De
parcă ar conta.

Stă întins pe iarbă pe dealul sau pe micul munte
Petrin, dincolo de Vltava (sau Moldava, în spaniolă). A
urcat cu funicularul luat din stradaUjezd, găsită intuitiv,
după ce a trecut pe Podul Legii, peste Vltava, venit din
centrul istoric al Pragăi. S-a mirat la culme că s-a
descurcat la aparate, numai ele îţi dădeau bilet, nu
reuşea să potrivească monedele cehe, le-a introdus la
întâmplare şi a observat că i se dă rest.Aadmirat un grup
statuar al emigrantului, pe trepte care urcau în pădure,
după ce şi-a scăldat ochii într-un lan de lalele mov,
neverosimil.A întârziat o vreme, înainte să se hotărască
să urce de curiozitate cu „funicularul de Petrin” (alţii îi
spun lift, alţii „cablecar” funicularul cu două vagoane e
pe şine de cale ferată, în pantă abruptă, e tras de cabluri;
până sus mai are o staţie la care opreşte, Nebozijek) în
parcul aşezământului Strahov. A reţinut numele lor în
cehă, scriindu-le pe o hârtie (are întotdeauna la el o
hârtie în buzunarul de la spate al pantalonului şi un pix).
Apropo de limba cehă, i se pare a fi o limbă secretă, pur
şi simplu n-a reuşit nicicum să traducă vreun titlu de
carte! Sau să traducă vreun indicator turistic, motiv să-l
enerveze administratorii Pragăi că e o aroganţă la
mijloc, în definitiv ce era mare scofală dacă scriau
indicatoarele turistice şi într-o limbă de circulaţie
internaţională?Avenit din 17mai 2013 la Praga şi a stat
patru zile, invitat de Ministerul Culturii la Târgul
internaţional de carte de la Praga. N-a mai ieşit din ţară
de nu mai ţine minte de când şi s-a mirat că Ana
Andreescu, o doamnă drăguţă (responsabilă şi cu
organizarea standurilor României în străinătate, la
Ministerul Culturii, unde e angajată la Biroul Cultură
Scrisă, Biblioteci) s-a gândit la el, a aflat că s-a ţinut
cont, oficial, de faptul că o carte a lui, „Substanţe
interzise” a fost premiată pe 15 ianuarie 2013 de un juriu
chiar credibil (Eugen Simion, preşedinte şi Daniel
Cristea Enache, Paul Cernat, Bogdan Creţu, membri),
fiind considerată „Cartea de poezie a anului 2012”, şi de
aceea… Alături de el, „ca senior”, a mers din partea
Ministerului Culturii altă premiată a aceluiaşi juriu,
Andra Rotaru, „ca junioară”. TotMinisterul Culturii l-a
invitat şi peMarian Petcu (conferenţiar la Universitatea
Bucureşti, la Jurnalism), autorul unui dicţionar masiv al
ziariştilor din România, lansat la Praga. La acest Târg
internaţional de carte de la Praga a fost prezent din
partea Institutului Cultural Român poetul Ioan Es. Pop,
redactor-şef al unei noi reviste de lux a ICR, „Romanian
Book Review” (care a apărut în cinci numere, până în
iunie 2013, numai în engleză, rar şi în franceză) în scurta
perioadă de preşedinţie la ICR a luiAndreiMarga (a fost
iniţiativa lui să apară această revistă de uz intern, pentru
străinătate, pentru ambasade şi consulate, mă rog, de
protocol la MAE) azi nu mai ştie dacă apare această
revistă de lux, după demisia lui Andrei Marga (şi
instalarea „omului de casă” al lui N. Manolescu,
adjunctul lui de la UNESCO Paris, după cum s-a scris,
un „nimeni”, unul „fără antecedente intelectuale şi
culturale”, Lilian Zamfiroiu, care are doar meritul că a
colaborat cu Securitatea, după cum singur a mărturisit),
nu-l interesează.Ultimul număr al acestei noi reviste are
pe prima copertă chiar „Three Days With Romanian
Books in Prague”, într-o poză e şi el prezent, alături de
Andra Rotaru şi Ioan Es. Pop, plus cele două
traducătoare cehe, Libuse Valentinova şi Jitka
Lukesova… Nu ştie cine i-a invitat la acest târg de la
Praga (de cătreMinisterul Culturii sau de către ICR?) pe
VarujanVosganian şi pe CătălinMihuleac, dar au fost şi
ei prezenţi… Au fost cazaţi într-un hotel din centrul
istoric al Pragăi, cu masa fiecare s-a descurcat cum a

putut (Ministerul Culturii dându-le o diurnă în euro), el
a mâncat numai sandvişuri patru zile, după ce a
cumpărat dintr-un mall (Paladium) muşchi, caşcaval,
muştar, ciocolate, le-a păstrat la frigider, în camera de
hotel. Târgul internaţional de carte praghez îi era practic
inaccesibil, nu înţelegea nimic din limba cehă, degeaba
s-a străduit. Datoria lui a fost să participe la două
manifestări în cadrul Târgului internaţional de carte de
la Praga ( sau BookWorld Prague) pe
18 mai, una la o sală separată a târgului, la etaj (la ora
10) şi alta la standul de carte al României (la ora 14) la
care a citit poezie (tradusă din timp de Jitka Lukesova,
nepublicată), alături de Andra Rotaru şi Ioan Es. Pop
(Ioan Es. Pop a lansat şi o antologie de poezie tradusă în
cehă, aici, el a fost răsfăţatul traducătoarelor cehe).
Interesant, moderatorul acestor manifestări a fost
directorul ICR Praga (

), Mircea Dan Duţă, „reditel Rada vyslanec”,
vorbitor de limbă cehă. Într-un pliant a descoperit o listă
intitulată „Rumunska literatura v cestine” (
înseamnă ), cu cărţi traduse, autori: Gianina
Cărbunaru, Anca Maria Mohora (habar nu am cine e),
Petru Cimpoeşu, Dumitru Ţepeneag, Mircea Eliade,
Ioan Petru Culianu şi două culegeri de teatru cu Lia
Bugnar, Mihai Ignat şi Alina Nelega. Altfel, n-a
observat să fi prezentat vreun interes literatura română
pentru cehi, în general.

Svet knihy Praha

Rumunsky kulturni istitut v
Praze

v cestine
în Cehia

Îl doare capul. Ce i se întâmplă? A purtat ghinion
vizita lui de patru zile la Praga? Prostii. Îi pare nepus de
rău de coincidenţe, în orice caz. Nu poate fi într-atât de
încrezut, n-are el puterea asta să influenţeze evenimente
de soi deşi îşi doreşte, în secret, dar numai pentru a le
influenţa în bine…

(25 iulie 2013. Bucureşti)

Se vede şi azi întins pe iarbă la Petrin, la Praga, sus,
în parc, pe un soare torid. Întors acasă, la Bucureşti, a
fost profund impresionat să afle doar zece zilemai târziu
că Praga a fost inundată şi că inclusiv podul pietonal
Karel IV a fost în pericol, pe 1 iunie 2013 fiind declarate
oficial stări de urgenţă şi de asediu (inundaţii incredibile
având loc atunci şi în Germania şi Austria, în principal,
sau în Polonia şi Ungaria, datorită ploilor). Într-o primă
fază, citeam că

Mai apoi

…A fost indispus zile la rând, vedea la televizor
imagini, recunoştea parcă în amănunt locurile inundate
din Praga…Participa şi el, sentimental, la dezastru. Mai
mult, ca un făcut, peste alte zece zile, pe 17 iunie 2013,
premierul Cehiei, Petr Necas, a anunţat ca demisionează
în urma scandalului de spionaj în care era implicată şefa
sa de cabinet, Jana Nagyova, amanta lui (o „blondă
fatală”, supranumită „Ţarina”, la 48 de ani,

, care se folosea de serviciile secrete
militare; o urmărea până şi pe soţia premierului!) şi alţi
şase funcţionari publici au fost acuzaţi de corupţie şi
abuz de putere! Cehia intrând într-o instabilitate politică
neobişnuită. Întregul guvern a fost demis (după ce a
trecut de cincimoţiuni de cenzură de când a fost investit,
în urmă cu trei ani), partidul de dreapta al premierului
care a demisionat nu mai are majoritate din 2012 în
parlamentul ceh. Pe 10 iulie preşedintele ceh Milos
Zeman l-a numit pe Jiri Rusnok în funcţia de prim-
ministru al ţării un fost membru al partidului socialist
din Cehia (intre 1998 si 2010). Urmarea?

…Seriozitate cehă, nu?

„în capitala Praga, unde s-au înregistrat
cele două decese, opt staţii de metrou au fost închise
după ridicarea nivelului Vltavei şi au fost ridicate, cu
ajutorul armatei, baraje în calea apelor… Luni
dimineaţa, pompierii au început să monteze bariere din
metal în calea apelor, pe râul Vltava… mii de persoane
din Praga au fost evacuate din cauza inundaţiilor
provocate de râul Vltava… staţiile de metrou au fost
închise, la fel întreprinderi şi şcoli… La Praga, Spitalul
Na Frantisku a fost evacuat, iar celebrul Pod Carol a
fost închis… Fluviul Vltava a inundat oraşe şi sate în
amonte de capitală şi încă o persoană a murit.
Corespondentul BBC la Praga scrie că pompierii au
ajutat la instalarea altor baraje demetal, speciale, anti-
inundaţii, în timp ce voluntarii au participat la
instalarea unor bariere cu saci de nisip…” :
„În Cehia, bilanţul inundaţiilor era, aseară, de cinci
morţi şi alţi câţiva sunt daţi dispăruţi… decesele au fost
înregistrate după ce inundaţiile au distrus mai multe
case”

clientă fidelă
a buticurilor de lux de pe faimoasa stradă Parizska din
centrul Pragăi

Cehia se
confruntă cu proteste dure din partea Opoziţiei, care a
respins desemnarea, acuzându-l pe preşedintele ţării că
a acaparat toată puterea

În rest, el n-a făcut decât să se plimbe, să cunoască
Praga, mai exact „Oraşul vechi” (Stare mesto), de pe
partea dreaptă a Vltavei, şi „Micul oraş” (Mala strana)
de pe partea stângă a Vltavei, părţi păstrate din Evul
Mediu, unite de podul pietonal Karel IV (sau Carol IV,
rege; în cehă, Karluv Most), supraaglomerat de turişti,
construit din 1357, care are 516metri lungime (şi lăţime
de 10 metri) şi se sprijină pe 16 pilaştri (de-a lungul
podului sunt amplasate, începând cu anul 1683, fix 30
de statui, cu personaje biblice şi sfinţi catolici.

.
Karel IV este podul de referinţă al Pragăi, l-a străbătut în
fiecare zi, îmbătat de frumuseţea primei lui vizite la
Praga, uluit de aglomeraţie, de artiştii plastici şi de
meşteşugarii care vând lucrări de toate felurile, sau de
circarii, mimii, cântăreţii, păpuşarii sau de „vâltoarea”
Vltavei (plină de vase de călătorie; cu negri îmbrăcaţi în
costum alb de marinar, care te invită să iei de la ei bilete
pe „boat”, pe ambarcaţiuni exclusiv pentru turişti) şi a
turnurilor de la capetele podului sau a peisajelor de pe
ambele maluri, de departe impunându-se Hradcany
(esplanada şi curţile cetăţii de scaun, vechi, a cnejilor şi
regilor cehi sau a castelului actualei preşedinţii, cu
catedrale incredibile, începând cu Catedrala Sfântului
Vit (sau Vitus, Guy, un martir creştin din secolul IV; în
cehă „Chram svateho Vita”), construită din 1344, care
are în dreapta ei un grup statuar intitulat „Sfântul
Gheorghe răpunând balaurul”, bronz executat, se
bucură să reţină, de „meşterii aurariMartin şiGheorghe,

„Secolul
al XIV-lea, şi mai ales domnia regelui de origine cehă
Carol al IV-lea, care a devenit şi rege al Italiei, Rege al
Romanilor şi Împărat romano-german, este
considerată a fi epoca de aur a istoriei Cehiei. De
importanţă deosebită a fost fondarea Universităţii
Caroline la Praga, în 1348, construcţia Podului lui
Carol, Pieţei Carol şi aducerea aproape de terminare a
castelului de la Praga şi a Catedralei Sfântul Vitus”..

din Cluj, la comanda regelui Karel IV o copie a acestei
lucrări este aşezată în faţa Bibliotecii Universitare din
Cluj”), dar şi Turnul Petrin (un mirador, un fel de Turn
Eiffel local), pe dealul sau micul munte unde e el întins
acum, pe iarbă şi meditează, . Curios, datorită
cheiului Vltavei navigabile, centrul istoric al Pragăi i-a
amintit tot timpul de Paris. Mai apoi, revizitând centrul
istoric al Sibiului, cu pasajele lui strâmte, piaţa
imperială şi construcţiile păstrate din secolul alXIV-lea,
Sibiu i-a amintit de…Praga evuluimediu târziu…

în vis

CRONICA MERIDIANE
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Dans
dans dans

Dans
dans dans

aruki Murakami nu a luat Nobelul
pentru literatură nici în 2012, deşi a fost
nominalizat, deşi este unul dintre cei mai
buni prozatori contemporani japonezi,
cărţile sale, vândute în tiraje de milioane,
traducându-se în toată lumea.Aşteptând să-
l primească, mă voi referi în continuare
doar la unul dintre romanele sale,

*, excelentă încercare a
autorului de a rezolva dezabuzarea,
plictisul omului modern, membru oarecare
al „societăţii capitaliste avansate”, om
disperat în faţa unei vieţi golite de sens,
numai nisipuri mişcătoare , învăluitoare,
prin căutarea realităţii ireale. De fapt prin
căutarea sinelui dezvăluit în confruntarea
cu neaşteptate şi greu de imaginat aventuri,
unele primejdioase, drum presărat şi cu
jertfe omeneşti. Fapt care nu împiedică
abordarea unui final în tonuri trandafirii,
pentru că viaţa poate avea un nou început,
pentru că speranţa în supremaţia
omenescului din fiinţa gânditoare trebuie
neapăratpăstrată.
Purtând obişnuita marcă realist

magică sau realist fantastă, regăsită în mai
toate scrierile sale precedente, cum ar fi „În
căutarea oii fantastice”(1982, premiul
„Norma”), pe care o continuă de fapt,

în locuieş t e spontan
normalitatea unei realităţi acceptate de
restul muritorilor, dar diferit percepută de
scriitor şi personajele sale, cu o alta,
dominată de fantastic, de straniu. Cercetat
tenace, invizibilul, înşelătoarea sau iluzoria
aparenţă a oamenilor, a faptelor lor, a
lucrurilor şi locurilor din jur, îşi dezvăluie
parţial tainele, timpul şi spaţiul locuit al
personajelor luând-o „razna” definitiv şi
irevocabil. Cum definitivă şi irevocabilă
estepândamorţii,moartea însăşi găsindu-şi
victimele total nepregătite, unele
neapucând nici să trăiască, devenite simple
accesorii ale vieţii celorlalţi, pasager punct
de reper în calea desluşirii unui adevăr. La
fel de fantomatic, de imposibil de spus, ca
traiectoria unor personaje permanent
oscilând la graniţa dintre „lumea de aici” şi
„lumeadedincolo”, dintreAltfel şiNormal.
Normalul cui?, te întrebi, hipnotizat deja
fiind, absorbit în şi de stranietatea lumii
murakamiană, atât de egală sieşi în
inegalitatea ei, neîncetat supusă
transformării, schimbării, îndemnul
nemijlocit transmis fiind „Trebuie să
dansezi bine, să te admire toată lumea(...)
Dansează cât ţinemuzica”. (p. 108) O viaţă
împlinită înseamnă „dans dans dans” în
„societatea capitalistă avansată”, repetă

scriitorul, trezindu-ne, nouă, românilor,
amintiri de spaimă prin asemănarea cu
„...multilateral dezvoltată”. Societate în
care eroul narator, ca şi noi altădată sau
acum, se simte pierdut, dezorientat într-
atât încât mărturiseşte deschis: „Reuşeam
să merg mai departe în viaţă, dar nu

ajungeam nicăieri”. Pentru „Că
îmbătrâneam.Că pierdusemacel tremur al
inimii. Că nu mai ştiam nici eu ce caut(...)
că dădeam tot ce aveam mai bun în mine,
dar ceea ce făceam era complet inutil”.
Părăsit de nevastă, îşi găseşte o iubită, pe
Kiki, o tânără foarteocupată, fotomodel de
urechi, fenomenal de frumoase, corector
de editură şi prostituată de lux în acelaşi
timp. Dar ea dispare, se evaporă în neant,
fără ca cineva să ştie de ce şi unde, după ce
l-a condus spre aflarea oii fantastice,
aventurile trăite schimbându-i nu numai
aşezata, şi plicticoasa, lui viaţă, ci şi
destinul profesional. Nu-şi descoperă
iubita, dar, repetat, întâlneşte tinere care-i
plac şi atât. Până când o recepţioneră de
hotel, la fel de sensibilă, de receptivă faţă

HARUKI MURAKAMI
în căutarea realităţii ireale

de irumperea irealului în real, îi cucereşte
sufletul, el negăsindu-şi liniştea decât în
final, când îi aude din nou glasul la telefon.
Povestea lui se intersectează cu cea a
uluitoarei Yuki, adolescentă de „o
frumuseţe transparentă şi o inteligenţă
pă trunzătoare”, a f la tă la vârs ta
neliniştitoarelor întrebări majore, o fată
ciudată mai curând din cauza ciudatei ei
familii: „Familia spaţială. Un scriitor cu
simţul aventurii, o fotografă excelentă, o
fată cu înclinaţii de medium, un ucenic
homosexual şi un prieten poet.”(p.285) O
mamă şi un tată într-atât de preocupaţi de
propiul destin încât uitau de existenţa
propriului lor copil. Un personaj care
întregeşte excentrica panoplie e şi actorul
de mare succes Gotanda, fermecător,
elegant, de caldă generozitate, educat,
provenit dintr-o familie bună, clasicul tip
căruia îi reuşeşte orice încearcă, femeile
toate căzându-i la picioare. Dar, pentru că
neaşteptat şi bulversant intervine un „dar”,
superomul Gotanda, suferind de o
singurătate fără leac, confruntat mereu cu
atracţia irepresibilă a răului, ucide
prostituate de lux. Ucide cu seninătate şi
plăcere, sadic şi inconştient în acelaşi timp,
fiinţe apreciate de el, simpatizate chiar,
fiinţe cu care îşi petrecea plăcut puţinul lui
timp liber. Poliţia nu-i bănuieşte o clipă
oribilele crime, el fiind apărat întotdeauna
de un alibi de neînvins. După silita
mărturisire făcută singurului său prieten,
eroul narator, fermecătorul monstru
Gotanda se sinucide, ducându-şi infamele
secrete în adânc de ape. Poate că şi el,
asemeni celorlalte personaje, îşi căuta
fericirea. Cu riscul de a-şi pierde sinele sau
simţul realităţii.

Pescurt, avemaici trei filoanenarative,
excelent împletite, din fiecare putându-se
dezvolta o altă palpitantă poveste, încă un
roman marca Murakami, cu succes de
public şi critică asigurat. Pentru că
talentatul prozator deţine formula magică a
unui genial dozaj artistic. În paginile sale de
impresionantă complexitate, tragicul îşi
găseşte cu uşurinţă un compagnon firesc în
umorul fin, atent distribuit, în timp ce
dialoguri alerte sunt presărate exact în locul
şi timpul potrivit, atunci când atenţia
cititorului slăbeşte sau când probabila lui
neputinţă de a cuprinde latura fantastă
cedează în faţa nevoii acute de concreteţe.
De asemenea, trasarea precisă, în nerv
dramatic, a unor personaje vizavi de cea
umbrită, schiţată doar, a altora, de pildă a
fetelor dispărute, toate de condiţie bună,

educate, dar prostituate de lux, stârneşte
interesul cititorului, şi aici dovedindu-şi
măiestria „autorul de cursă lungă”, cum el
însuşi s-a definit într-una din ultimele lui
cărţi traduse lanoi.Ca şi în celelalte romane
traduse la noi, Murakami se dovedeşte
acelaşi destoinic şi priceput meşteşugar al
scrisului, adunând într-un puzzle perfect
îmbinat, ingrediente care asigură încă
succesul în rândurile tot mai subţiate ale
cititorilor contemporani: romantism
rarefiat condimentat aluziv cu sex, situaţii
limită, labirintic ţesute, personaje bizare,
peste toate oximoronic lăsându-se un
întunecat mister, albul mister al gheţurilor
fără de sfârşit. Cum fără de sfârşit, până în
ultima tresărire a cugetului treaz, este şi
căutarea sinelui propriu pentru orice
pământean. Asemeni asiaticilor cultivaţi
care, în vizite mai scurte sau mai lungi, au
descoperit, şi folosit, postbelic, tezaurul
cultural al bătrânei doamne Europa, şi
Murakami se referă des, şi aplicat, la
muzica europeană clasică, la rock, chiar şi
la pop, la pictori celebri, la scriitori ruşi, o
paralelă între cei din urmă şi el comportând
o abordare aparte. Pe de altă parte,
descriereadetaliatăa străzilor, cumagazine,
cafenele, restaurante, a staţiilor de metrou,

diferenţiate după cartiere, devenite deja
familiare, cum este Shinjuku, punct de
întâlnire pentru locuitorii singularului
Tokio, contribuie şi ea la concreteţea cu
care fantasticul intersectează realul
nedisimulat, cu o infinită şi chiar tandră
naturaleţe.FricadeNecunoscut,deMoarte,
înlănţuiecititorul crispat, oripilatdegroază,
dar pe deplin cucerit de graţia dansului
cuvintelor, superbe volute, cald
învăluitoare sau îngheţat bătute de
vânturileNordului. Şi, când te eliberezi din
vraja lor, te întrebi dacă, într-adevăr, pentru
a supravieţui în secolul douăzeci şi unu
trebuie să dansezi numai în paşii ştiuţi fără
oprire: asta-iviaţa ta!Trăieşte-o!

Cine-i îngrijorat de viitorul artei Cuvântului să
călătorească în Japonia şi va constata că locuitorii ei citesc
mult şi divers, proză, poezie,manga, pe orice suport li se oferă
– clasica hârtie, smartphone, tabletă, pentru că iubesc încă
literatura. Nu cea comercială, ci aceea de reală valoare
artistică. Susţinută de altfel prin numeroase premii literare,
dintre care premiul Akutagawa echivalează cu Goncourt-ul
francezilor. Şi dacă în Franţa, potrivit statisticilor, se scriemai
mult decât se citeşte, în încercata Ţară a Soarelui Răsare apar,
anual, aproximativ douăzeci de scriitori, dintre care,
profesional, se impun doi sau trei. Rămânând la nivel de cifre,
în 2009 s-au vândut 217 milioane de cărţi. Multe titluri se

vând în două milioane de exemplare. Ceea ce înseamnă cel
puţin douămilioane de cititori. Sau mai mulţi chiar: o autoare
de vârsta a treia, o bunică, a publicat o carte de aforisme în
uluitorul tiraj de 4(!) milioane de exemplare. Care s-au şi
epuizat! În ceea ce priveşte suportul propriu-zis, viitorul
aparţine celui electronic, fără îndoială, dar lin foşnitoarea
hârtie nu-şi cedează încă locul câştigat în secole, păstrându-şi
încă importanţa. Şi nu numai pentru colecţionari.

De ce se citeşte atât de mult într-o ţară intrată direct din
feudalism în capitalism, cu o civilizaţie unică, de mare
rafinament, cu o cultură înclinată spre intelectualizare, o
civilizaţie şi o cultură deosebite de cele occidentale, dar vădit

influenţate de acestea? Aş răspunde că neobişnuitul, pentru
zilele noastre, fapt se datorează în primul rând educaţiei
serioase şi instrucţiei sistematice primite de niponi. Dar
numai după o serioasă documentare, o profundă cunoaştere a
locului, a oamenilor, a literaturii, s-ar putea răspunde în
spiritul Adevărului. Până atunci, traducerile din scriitorii
japonezi contemporani ne îngăduie o aproximativă apreciere
a unei lumi necunoscute nouă, o lume în care violenţa
coexistă cu un difuz romantism, populată de peisaje urbane
terne în care oamenii suferă enorm şi disperat pentru că li s-a
răpit generozitatea sau liniştea dăruite lor de natură. Înlocuite
acum de neliniştea, morbidă adesea, confruntării cu
copleşitoare fantasme, greu de înţeles de un cititor european
sau american. Roland Barthes definea undeva Japonia drept
un imperiu al semnelor prin excelenţă. Semne transformate în
tot atâtea sensuri ale existenţei dezbătută în creaţiile literare

, editura Polirom, 2012,
colecţia „Top 10+”, traducere de Iuliana Oprina, 475 pp.

Dans dans dans

Japonezii nu-şi pierd speranţa:
CITESC!

„ –Nu-ţi place ciocolata?
– Nu prea mă interesează, i-am spus eu. Nici nu-
mi place, nici nu-mi displace. Pur şi simplu nu mă
interesează.
– Eşti ciudat! Să nu te intereseze ciocolata
înseamnă să nu fii normal la cap.
– Nu sunt ciudat de loc! Chestiile astea se mai
întâmplă. Ţie îţi placeDalai Lama?
–Ăsta cinemai e?
–Celmai important călugăr dinTibet.
–Deunde să ştiu eu?
–Bine, atunci îţi placeCanalul Panama?
–Mi-e indiferent.
– Dar meridianul de schimbare a orei cum ţi se
pare? Sau numărul pi? Sau legea antitrust? Îţi
place sau nu jurasicul? Dar imnul naţional al
Senegalului?Dar data de 8 noiembrie 1987?
–Mai taci! Spui numai tâmpenii! Cum poate să-ţi
meargă gura atât de repede? bombăni Yuki cu o
voce plictisită. Gata, am priceput! Ciocolata nici
nu-ţi place, nici nu-ţi displace, pur şi simplu nu te
interesează.
–Nuvoiamdecât sămă fac înţeles.” (pag. 410)

„ Totul era împietrit, neclintit, nemişcat. După
cum zisese şi detectivul acela, oasele sunt curate
şi liniştite. Aceşti oameni erau complet şi
irevocabilmorţi. Nu aveamde ce sămă tem.
Am dat ocol camerei. Pe fiecare scaun era câte
un schelet. Şase în total. Cu excepţia unuia, toţi
erau întregi. Stăteau pe scaune într-o poziţie
foarte naturală, de parcă nici nu-şi dădeau seama
că sunt morţi. Unul se uita la televizor. Evident,
televizorul era stins, dar el(mi-am imaginat că era
bărbat, după mărime) fixa scaunul netulburat.
Privirea îi cădea direct asupra televizorului. O
privire goală, lipită de un ecran gol. Altul murise
la masă. Pe masă mai erau încă vasele, în care
acum rămăsese doar un praf alb. Şi pe pat era unul,
singurul incomplet. Îi lipsea braţul stâng de la
umăr.
Am închis ochii.
Cemai e şi asta?Kiki, ce încerci să-mi arăţi?
Din nou paşi. Veneau dintr-un alt loc, dar nu-mi
dădeam seama de unde. Mi-era imposibil să-i
localizez. Din câte văzusem, camera nu ducea
nicăieri. De aici nu mai ajungeai niciunde. Paşii
au continuat o vreme, apoi s-au oprit. S-a lăsat o
linişte sufocant de densă. Mi-am şters cu mâna
transpiraţia de pe faţă. Kiki dispăruse din nou.
Am deschis uşa prin care intrasem şi am ieşit.
Am mai aruncat o ultimă privire în urmă şi-am
văzut cele şase schelete albe profilându-se în
întunericul albăstrui. Păreau gata să se ridice şi să
plece în oricemoment.Aşteptau doar să ies eu din
cameră.Aveamsenzaţia că, imediat ce aş fi plecat,
televizorul s-ar fi deschis şi farfuriile s-ar fi
umplut la loc cu mâncare caldă. Ca să nu-i
deranjez, am închis încet uşa, am coborât scările
şi m-am întors în biroul de jos. Era aşa cum îl
găsisem mai devreme. Înăuntru nu era nimeni.
Ziarele vechi zăceau în acelaşi loc, pe podea.”
(pag. 330)
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contemporane. Îl amintim pe laureatul Nobelului pentru
literatură din 1968, Yasunari Kawabata, mult tradus la noi, a
cărui scriitură cehoviană adună imagini impalpabile aproape,
unindu-le delicat, ca într-o stampă în care simţi tremurul de
mătase al kimonoului frumoaselor la fel de firave ca pereţii
de hârtie ai locuinţelor tradiţionale. Iubitori ai absolutului,
eroii lui explorează imaginare tărâmuri scăldate în alba
puritate a zăpezilor paradisiace. O evadare nostalgic căutată
şi de scriitorii de astăzi. În creaţiile cărora straniul se
împleteşte cu fragilitatea personajelor refugiate în onirism,
considerat o cale de salvare din faţa cruzimii care-i
înconjoară. „Pentru că este mai uşor să intri în lumea
demonilor decât în cea a realităţii”, observă Yoko Ogawa,
autoare a cincisprezece romane, în general hiperrealiste,
urmărind tragica decădere a unor fiinţe tatonând margini de
abis existenţial. „În povestirile mele am vrut să exteriorizez

Cum poţi alunga o zi aspră, mohorâtă, zi numai bună
pentru peştele-banană a lui Salinger? După ce-ai epuizat
posibilităţi prevăzute cu un drastic „nu se poate”, recurgi la
c.d.-uri, la casete, la fotografii sau la amintiri, „uite ce bucuros,
ba chiar fericit, am fost atunci când...” Să zicem prin două mii
şi ... Ce importanţă mai are? De câţiva ani devenisem şi noi
europeni cu acte în regulă, oare până atunci trăisem înAfrica?
Şi lacom respiram o libertate neumilită birocratic de vize greu
obţinute, de matinalul „Pass Kontrolle, bitte!”, rostit sever de
tinere sau tineri impecabil de blonzi, în uniforme proaspete,
sprijiniţi de geamul din faţa uşii deschise a compartimentului,
cu un inevitabil aer de superioritate agăţat în privirea lor
albastră. E drept că prin vagonul de dormit treceau destul de
repede, ştampilau paşapoarte, nu te întrebau ca vameşii
români ce cauţi în ţara cutare, la cine vei dormi, ce veimânca şi
cât vei sta. În schimb, la vagoanele de clasa a doua sau la
cuşete, desfăceau geamantane, puricau genţi, nu aveau reţineri
de îngheţată politeţe. Dimpotrivă. Unii călători, cu fruntea
asudată de o bicisnică emoţie, se mai trezeau daţi jos dintr-un
motiv sau altul...Amintiri...
Cum vă spuneam, savuram prin toţi porii adolescentina

noastră libertate de a călători oriunde doream. Numai că
îndelung visata libertate, cea de a circula de-a lungul şi de-a
latul planetei oamenilor, condiţionată fiind de contul bancar,
pretinde nu numai inevitabile limite, dar şi o schimbare de
atitudine faţă de călătorie în sine. Apreciată drept un moment
de bucurie păstrat pentru veri fierbinţi înecate între betoane
incendiate de soare. Foiletând jurnalul nescris, aleg o zi în care
fericirea ne-a zâmbit şi noi abia acum îi preţuim darul de-o
clipă. Atunci eram grăbiţi, sorbeam o gură de cafea Julius
Meinl cu ochii galopând pe harta romanticei metropole. „Aici
au trăit, au compus, au fost aplaudaţi, aumurit Haydn,Mozart,
Beethoven, Schubert, Brahms, Strauss-ii....Din fastuoasa
Goldener Saal a Musikverein-ului melomanii lumii întregi
ascultă anualul Concert de Anul Nou, susţinut de Wiener
Philharmoniker...” „Ştiu, ştiu, întrerup tentativa didactică.
Înţeleg că astăzi va fi Muzica!” Şi, în scurt timp, pornim la
drum. Schnell-Bahn, U-Bahn, coborâm şi traversăm
Stephansplatz. Refuzăm repetata invitaţie la o plimbare cu
trăsura(costă o avere!), trecem de Blutgasse( ce călău o fi
locuit-o vreodată?), intrăm pe Domgasse, o străduţă la fel de
îngustă ca cele risipite în spatele Domului, ne oprim la

, unde, între 1784 şi 1787, solarul vrăjitor al
sunetelor şi-a trăit cei mai frumoşi ani din năvalnica sa viaţă.
La primul etaj al casei, într-un apartament cuprinzător, patru
camere mari, două mai mici, o bucătărie, el a compus vesela
„Nunta lai Figaro”. Deschidem poarta unei curţi interioare
strâmte, urcăm scările, pantofiorii de atlas ai capricioasei lui
Constanze răsună încă stins în şlefuirea adâncită a pietrei,
intrăm în încăperi albe, renunţăm la căşti, aria lui Cherubino
deja ne alintă timpanul. Câteva piese demobilier, un recamier,
o îngustă masă de biliard, o alta de şah şi table, în sertare cărţi
de joc, geniul se odihnea ca un om obişnuit totuşi, manuscrise,
desene ale costumelor pentru „Nunta lui Figaro”, portrete de
familie, dar şi de duşmani declaraţi sau încă cercetaţi istoric.
Printre ele, tatăl impresar, soţia sâcâitoare, Mozart la vârstele
lui mereu tinere, dar şi sobrul Salieri. (Din 2006, când s-au
aniversat 250 de ani de la naşterea nemuritorului compozitor,
muzeul se întinde pe şase nivele, cuprinzând şi săli interactive,
unde copiii învaţă ascultarea sunetelor armonioase amuzându-
se. Înţeleg că politica actuală a muzeelor forţează rolul
imaginii în atragerea unui public înrobit ei, dar senzaţia de
artificial, de kitsch chiar, nu mă părăseşte.) „Heraus, heraus!”,
îşi pierde rădarea mica noastră Clara, trandafirie în roz
costumată, blondă în căruciorul ei bleumarin plus verde, dulce
şi luminoasă ca o reclamă pentruKinder-ii locului.
Îl părăsim pe Amadeus, pe Figaro, zăbovim prin faţa

vitrinelor de peGraben şi, după omocca la „Tchibo”(la un preţ
astronomic: cu aceiaşi doi euro şi treizeci de cenţi în loc de o
sută de grame de cafea mi-aş fi cumpărat un kilogram de

Mozarthaus

Cu Lehar şi Clara la heuriger

Pagini realizate de Virginia BURDUJA

Alvorado dacă prindeam un „Reduziert” la „Billa”), căutăm
pe Seilerstatte . Şi el muzeu interactiv,
neuronii fiind siliţi să muncească pentru a înţelege privitul.
Care din pasiv devine activ. În prima sală, de acomodare şi
surpriză, ne întâmpină celest relaxante acorduri electronice
însoţite de multicolorul dans al luminilor măturând tavanul,
pereţii, podeaua, cele câteva bănci. În Sala Haydn, atmosferă
de epocă, tablouri ale compozitorului, peisaje urbane ale
timpului. Vrei să asculţi ceva anume? Poate imnul de stat al
Austriei de el compus? Îţi potriveşti căşti, apeşi varii butoane.
La fel şi în celelalte săli, compozitor după compozitor îşi
aşteaptă vizitatorii. În Sala Mahler îndrăznesc şi eu: iau
bagheta, butonez pentru una dintre simfoniile sale, să dirijez şi
eu o dată filarmonica berlineză, dar imperativul „heraus” al
Clarei, îmi frânge visul de mărire. Îi urmăm îndemnul strigat,
deşi, dacă ar fi fost cu doi ani mai mare, s-ar bucura şi ea în
vintostage-ul special amenajat pentru copii: ar asculta blues-ul
crocodilului, ar vedea broasca dansând polca în „Concertul de
la Zoo”. Urcăm spre nelipsitul Shop pentru un suvenir,
primesc o graţioasă ceaşcă din porţelan cu arhicunoscutul chip
mozartian. Ceaşcă de sărbătoare a parfumatului ceai de
Crăciun.

G r ă b i t m e r e u ,
pitorescul nostru grup se
precipită în tumultul
străzii încălzite de un
s o a r e n e p l ă c u t d e
insistent. Moleşiţi de
căldură, numai respectăm
programul şi urcăm într-
un tramvai. Zăpuşeală,
aglomeraţie. Coborâm în
sfârşit şi intrăm în

rezervaţia naturală „Lainzer Tiergarten”, unde, pe un vechi
domeniu de vânătoare al nobilimii austrice, se ridică

dăruită de îndrăgostitul Franz Iosif preafrumoasei
lui Sissi pe la 1886. În acest „castel al viselor”, între tablouri
de Klimt sau HansMakart, se odihneau, dar se şi emancipau:
în apartamentul de la etajul întâi, împărăteasa Sissi avea o
întinsă sală de sport, decorată cu picturi murale adecvate,
strada care duce spre „Villa Hermes” a fost una dintre primele
electrificate, iar în 1896 castelul a primit primul telefon din
Viena. În afară de punctul muzeal Sissi, aici există şi un
atractiv spaţiu expoziţional. Urcăm scări de lemn perfect
lustruite, pe pereţi afişe, pagini de ziar de la sfârşitul secolului
al XIX-lea. Potrivite cu tema expoziţiei: vestimentaţia intimă
şi accesoriile purtate de austriecele înstărite ale timpului. Un
timp al pudicităţii, extreme şi incomode, fiecare centimetru de
trup fiind cu grijă ascuns, doar chipul, şi acela prins în plasa,
deasă sau rară, a voaletei pălăriei, şi glezna lăsându-se
întrezărite îndrăznelii chipeşilor Ei sprijiniţi în bastoane cu
argintate capete. Trecem de la o vitrină la alta cu Zoe
Trahanache prin preajmă: corsete cu atâtea şnururi trecute prin
bumbi fără de număr, încât înţeleg una dintre cauzele redusei
longevităţi a femeilor vremii; ciorapi dantelaţi, coloraţi şi
jartiere cu flori aplicate sau fără; chiloţi până peste genunchi,
terminaţi în volănaşe, atât de bogaţi în pliuri încât le plâng pe
spălătorese, pe servitoare care, agitând fierul încins pe plită,
călcau, ore şi ore, pânzeturile, albe toate, dar şi pe damele
rătăcite prin pădurea vreunui party; poşete minuscule,
mătăsoase, catifelate, sidefate, aurite, argintate. În afara
batistei monogramate, parfumate şi, eventual, al
misteriosului carneţel, dovadă de netăgăduit în procesul de
divorţ, ce-ar mai fi putut conţine? Trecem mai
departe...Cochete umbreluţe, de soare, cum altfel?, doar
doamnele sfârşitului de secol nouăsprezece nu ţâşneau prin
ploaie târând grele sacoşe cu de-ale gurii cumpărate la
întoarcerea de la servici. Pe care nici nu-l deţineau, doamne
fiind. Nesfârşită li se întindea ziua la prima tremurare a
pleoapelor în zori. Încă nu m-am hotărât dacă să le invidiez
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Villa
Hermes,

sau să le compătimesc. Ce mistere, mai des închipuite decât
reale, ascundeau surâzătoarele umbreluţe, delicate şi aeriene
ca în pânzele impresioniştilor francezi? Dar mănuşile?
Capodopere dantelate, din bumbac, mătase sau piele de
căprioară, scurte sau lungi, acopereaumâna fină, ah, ce emoţie,
mon cher, când printre năsturaşii deschişi anume, unul sau doi,
nu mai mulţi, se întrevedea, promiţătoare, oaza roz-albă. Dar
botinele?Atât de fine, ferm strângând glezna delicat cambrată
în pas uşor pe aleea înverzită. Îmi privesc involuntar sandalele
supercomode. Fără strop de eleganţă în linia lor unisex, dar
destoinice ajutoare în kilometrajul nostru muzeistic.
Renunţăm să mai bântuim prin parcul uriaş, unde câteva zile ,
primăvara, cuplul Franzl şi Sissi călăreau avântat, întru odihnă
princiară, nici punctul Zoo, anunţat în ghid, nu-l descoperim şi,
înfometaţi fiind, ne îndreptăm spreGrinzing, cartierul veseliei
la apus de soare, orăşel înfloritor până în 1892, când a fost
alipit districtului 19 al Vienei, D bling-ului. Beethoven,
Schubert au cinat cu fidelitate la vreuna dintre cârciumoarele-
terase numite , a căror specificitate aparte le-a
asigurat supravieţuirea în timp.
Deschis de obicei chiar în curtea proprietarului, heuriger-

ul oferă un cadru intim, confort, o atmosferă liniştită, familială,
mâncare de casă proaspăt gătită. Şi muzică. Care ne-a oprit şi
nouă paşii la un moment dat în faţa unei porţi. Nehotărârea de
a intra ne-a fost spulberată de cei trei violonişti care ne-au
primit ca la o nuntă românească, cântându-ne, ce altceva?
decât „Wiener Blut”. S-au îndepărtat de noi numai după ce am
ales o masă potrivită grupului nostru: copil, mamă, tată,
bunică şi două foarte bune prietene. Tufe de oleandri, copaci
filtrând discret lumina becurilor, chipuri zâmbitoare. Când
vom deprinde şi noi zâmbetul unei vieţi relativ calme, relativ
ocolite de margini de hău? Zâmbetul statorniciei, al pâinei
asigurate, al...Retorică inutilă. Mai bine privim în jur. Vizavi
de noi, câţiva tineri costumaţi bavarez, bocanci zdraveni,
alpini, ciorapi trei sferturi, panataloni tăiaţi deasupra
genunchiului, cu pieptar şi bretele, lederhosen, numai pălăria
verde cu pană de păun lipsea, rezemaseră rucsacurile la
picioarele băncilor. Râdeau tare, gesticulau dezinhibat, ba
chiar trilulau iodlăre între halbe cu bere şi cârnaţi gustos
fumegând în farfurii. Câţiva japonezi, înarmaţi cu nelipsitul
aparat foto de ultimă generaţie, îi priveau cu neascunsă
curiozitate sorbind meticulos din cockteilurile lor de fructe.
Lor nu le era foame? Nouă da, aşa că aroma şniţelelor uriaşe
aduse de o tânără superamabilă, obraji de ionathan pârguit,
zâmbet de odaliscă, costum naţional, ne-a întrerupt
conversaţia animată. Iar când, după acidulatul pahar cu roz
local, veselia ne-a limpezit şi nouă feţele, grupul instrumental
a considerat că a venit momentul să ne sporească buna
dispoziţie de turist. S-a apropiat de noi, melodia ne împresura
Strauss, dar nu pentrumult timp.Tronând în capulmesei, tatăl
Clarei, senin adormită în căruciorul ei, i-a şoptit presupusului
şef ceva la ureche, acesta i-a surâs larg şi, peste veselia
generală, s-au revărsat armonii ştiute dintr-o arie de operetă.
Atât de cunoscută... Sigur, e Lehar. Sfârşind-o, interpreţii se
înclină spre noi, aplecăm şi noi capul „Danke sch n!”.
Lăsându-ne în voia unei nostalgii senine, aflăm că stră-stră-
bunica nepoatei mele Clara cânta în lungi dupăamiezi de vară
aceeaşi arie, aria Soniei din „Văduva veselă”, acompaniindu-
se la pian. În vreme ce, pe sub ferestre deschise, se plimbau
adoratori melomani, oftând discret. Vremuri apuse, timp al
păcii, al tihnei, al fermecătoruluimister de dincolo de perdele.
Clara va cânta oare la pian? Chiar dacă da, în livingul bunicii
austriece tronează niciodată prăfuit pianul moştenit, restul,
adică farmec plus mister plus oftat pe sub ferestre deschise
plus etc., va lipsi cu desăvârşire. Timpul se strânge frânghie în
jurul fiecăruia dintre noi. Zorindu-ne să-l trăim într-o goană
fără sfârşit. Ce tihnă? Ce lungi dupăamiezi de vară?Alergăm,
alergăm...Cu ochii urmărindu-ne încă, violoniştii atacă
„Dunărea albastră”, o ascultăm conştiincios, e departe de
varianta în aur a filarmonicii vieneze, şi, când ultimele
acorduri se sting, părăsim vrăjita grădină cu regret. Încercând
să prelungim reverberaţiile zilei noastre de Bucurie fericită, o
adunăm sub frunte, pentru a o renaşte în zi aspră, mohorâtă,
numai bună pentru peştele-banană a lui Salinger.

ö

é

ö

heuriger

numeroasele ipostaze ale omului, regăsite în fiecare dintre noi.
Niciodată nu am considerat că un omar fi sclavul unei singure
trăsături: frumosul şi urâtul, binele şi răul, albul şi negrul nu
se opun, ci se interpătrund, se amestecă”, spune ea într-un
interviu. La fel, Haruki Murakami, cel mai citit şi cel mai
tradus scriitor japonez contemporan, urmăreşte în romanele
sale sinuoasele traiectorii parcurse de personaje pândite de
nefericite degringolade, confruntate cu marasma plictisului
existenţial. Din care numai aventura unei căutări poate fi
salvarea, numai sondarea curajoasă a enigmaticei irealităţi,
după care insul obişnuit poate deveni erou, având dreptul să se
bucure de un nou început de viaţă, de linişte şi, poate, fericire.
Şi în romanele sale, „megalopolisul futurist al Extrem
Orientului”, este „un oraş de lumină(alb, roz, galben,
portocaliu, roşu) răsturnat peste oraşul gri”, loc dominat de o
realitate agresivă din care numai irealul, admis drept real,

asumat totalmente, poate fi alternativa, dacă nu a interzisului
paradis, cel puţin a căii potrivite care conduce spre o existenţă
aflată în limitele normalităţii. Dorită de oricine. Fapt care
explică de ce romanele semnate Haruki Murakami se vând în
mai mult de un milion de exemplare numai în Japonia, de ce
„1Q84”, cu evidentă trimitere la Orwell, s-a vândut în patru
milioane de exemplare.

„O altă lume, categoric diferită de cea americană sau
europeană”, îmi spunea norocosul câştigător al unei burse de
şase luni la Tokyo. O altă lume decât cea ştiută , şi înţeleasă,
de noi, dacă, după dezastrul Fukijima, după care scriitorii
declarau că nu mai pot scrie altceva decât reportaj, oamenii
citesc în continuare literatură, recuperând, sau nepierzând
speranţa regăsirii visatei normalităţi.
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ROATA
din visul lui Liviu SUHAR

Mă bântuie de multă vreme desenul reţelei
Hartman, aşezarea nebănuită a izbucurilor energetice
pe locuri aleatorii, plusul şiminusul, cumnoi înşinene
simţimde laolaltă saunepotriviţi
schimbului de cuvinte, de idei.
Şorţul de lucru stă înţepenit sub vopsele cum

armura în odihna luptătorului, el însuşi parcă
împuţinat în volumetrie de trădarea de moment a
rostului ce i-a fost dat.
Artistul înatelierul său.
LiviuSuhar.
Vrafurile de pergamente urcate în tavan, cele ţinute

pe clinul de jos al pereţilor, şevaletul unu, al doilea
toate sunt opacizate, înceţoşate de lipsa de lumină a
gândului nelimpezit,
eu însumi alergând nedumerit, nepregătit

întâmplării,
aminunării.
Cade între noi o limbă de clopot şi brusc simt că

apele se retrag şi pieptul respiră, încălzeşte mişcarea
de sunete.

Aurel BRUMĂ:

Liviu SUHAR:

DragăMaestre, dincolo de noi, pe
stinghia din dreapta de lumină a ferestrei, vă
învecinează Atlas, cel care ţine pe umeri nu doar
acoperişul Casei Unirii, ci chiar Coperişul Cerului iar
pe stinghia de lumină din fereastra stângă încă vibrează
Cupola de Rugăciune a Bisericii. Triunghiul este închis
de noi înşine şi, pe verticala ideii, caut NordulArtistului,
o linie prelungită, călătoare, ce ne obligă să atingem
legenda cosmică a Iacobenilor deBucovina.
Mitologic, ecranul minţii închipuie Explozia Stelară

din timpul imemorial, fragmentarea unei Nove şi
risipirea acesteia, la prima ploaie, ca o sămânţă cerută
de adâncurile pământului. De aici poate şi secretul
manganului din adânc, cel din care şi-au cumpănit
existenţa atâtea şi atâtea generaţii. Şi vă întreb cummai
stăm cu mineralele, dacă se mai scoate mangan la
Iacobeni.

O, nu. Nu se mai scoate mangan
acolo de cel puţin douăzeci de ani. Tot ce-a ţinut de
minereu s-a închis, e sub sigiliu. Şi nu ştiu de ce. Pentru
ce şi pentru cine.

Iacobeni, stampã goticã

Din albumul de pe masă, iarna Iacobenilor se
întinde pe jumătatea anului, şase luni, de unde, în
mintea mea, explicaţia lucrărilor preponderent
aparţinătoare atelierului, intimităţii neînfrigurate.
Obiectele sunt absorbite din exterior, îşi recompun aici
lumina, duhul, cel invizibil altoradar în comuniune, aici,
cuArtistul.

ştiolurile

Toate se leagă. Manganul, oamenii, istoria,
amintirile. La Iacobeni este o istorie foarte interesantă a
manganului. Cândva, pe la sfârşitul secolului al XVIII-
lea a ajuns acolo un baron austriac. Iar acela, Mantz se
numea, având cunoştinţe de geologie, a descoperit
comoara din adânc. Şi a realizat primul transfer de
populaţie, aducând din imperialitatea germană de atunci
profesionişti ai mineritului, familii, tradiţii specifice, de
toate. Ba mai mult, noua activitate s-a deschis şi spre
localnici. S-au adunat şi aceştia din risipa lor
ciobănească de pe dealurile şi pădurile şi munţii
împrejmuitori. Caracterul urban al aşezării a devenit
predominant. Uliţele au fost aliniate cât de cât, conform
unor norme de sistematizare, au apărut biserica de rit
evanghelic şi alta de rit catolic, alături de cea ortodoxă,
desigur, iar demult, în copilărie, am văzut şi rămăşiţele
unui fost templu evreiesc.
Deci Iacobenii au oferit exemplul multi-etnicităţii

armonice unde fiecare avea treaba lui, rostul lui: nemţii
răspundeau de partea economică, industrială ca atare,
românii erau cu agricultura, cu pădurea, cu creşterea
animalelor, iar ceilalţi cu comerţul. Iar existenţa a trei
măcelării acolo, la începutul secolului XX, nu era
întâmplătoare, ba dimpotrivă. Era şi o staţiune balneară.
La poalele obcinei Mestecănişului, pentru cel ce
coboară cu maşina, pe stânga, încă se văd două-trei
clădiri cu etaj. În dreapta, într-o curbă lângă şoseaua care
pleacă spre Maramureş, încă mai sunt case cu foişor şi
decoraţiuni în relief, specifice vremii respective, iar în
muzeul viu al naturii de acolo există încă un izvor cu apă
sulfuroasă, nefolosit acum. Ca un blestem, clădirile
staţiunii au fost incendiate în mod misterios imediat
după al doilea război mondial. Când eram copil
mergeam la bunicii materni, la Mestecăniş, iar zona
aceea de sus se numeşte şi acum Puciosu, denumire
datorată izvoarelor sulfuroase.
Am prins şi , minele oarecum primitive

unde munca fizică, manualitatea erau de prim plan.
Minerul scotea cu târnacopul, din filonul pur, o covată
sau două de mangan pe zi. Dar manganul acela era
mangan curat. Erau şi minele moderne, Arşiţa şi
Nepomiceni.

Au fost şi nebuni care au iscodit apa Bistriţei Aurii în
căutare de aur?

muscari

Nu ştiu. Aşa ceva atinge povestea. Nemţii erau
pragmatici. Mi-aduc aminte de clubul lor, Casa
Germană, de faţada ei înaltă cu geamuri imense,
încastrate în rame de lemn traforat. A rămas după
plecarea lor doar cimitirul catolic. Au plecat toţi câţi
mai fuseseră. Cât priveşte convieţuirea, aceasta a
amestecat multe, astfel încât şi gospodăria germană
avea, după modelul local, grajd şi vite, oi, fân pe munte,
afumătoare. Însă în echipele lor de lucru foarte rar se
primea şi un român. Tata îmi povestea că a fost o
excepţie. A lucrat cu ei într-o echipă forestieră la tăiat

, copaci uscaţi, undeva la Dârmocsa, în zona
Topliţei. Erau disciplinaţi, harnici, ordonaţi. La ei pauza
de o ţigară se termina exact cât dura fumatul unei ţigări.
Mai mult, când nişte nepoţi de-ai mei au căutat actele de
adeverire a dreptului de proprietate, ca moştenitori,
pentru a construi case noi, au găsit actele de cadastru
temeinic întocmite, cu vecinătăţile, în clar exprimat. Pe
când acum abia s-a început organizarea cadastrală şi
merge greoi.

Parabola melcului de Iacobeni -
Copilãria

Este atâta căldură, arşiţă şi dor de Iacobeni la
dumneavoastră încât mă întreb dacă plecarea copilului
spre Iaşi nu a fost dramatic resimţită ca o rupere, ca o
desrădăcinare.

Artă şi Educaţie

Eraţi îmbrăcat ”nemţeşte”?

Şi nu-l desprind pe Artist din zona de Nord. Îi spun
filosofiile mele legate de De Coster, de obiceiul
nordicilor de a-şi purta la gât pământul în săculeţe de
piele dughite de propria transpiraţie, amulete, aşa cum
o amuletă pictografică rămâne pentru el cămaşa aceea
largă, crucificată, ascunzând în partea nevăzută
hectare de poveri mişcate, drumuri, alte multe
personaje din răscrucile existenţei. Cămaşa aceea vie, o
pânză de corabie umană, un personaj carem-a urmat pe
parcursul zilelor de până la întâlnire.

Ei, nu, la 14 ani nu am avut sentimentul exilului, al
înstrăinării. În toată viaţa nici nu am simţit că aş fi plecat
şi că nu sunt încă acasă.Alţii se întorc la doi, la trei ani în
satul naşterii. Eu, nu. Dovadă că am iniţiat Asociaţia

tocmai pentru a face ceva pentru
comună.
Am ştiut că voi deveni pictor încă din clasa a cincea,

a şasea. Nu amavut profesori de specialitate, iar ceea ce
făceam era cu ceva mai mult decât făceau ceilalţi copii.
La Iaşi am venit aproape întâmplător. Când am ajuns
aici, directorul de atunci, domnul Giligor, ne-a anunţat
că am aterizat taman în ajunul examenului de admitere
care începea a doua zi.

Nu.Am fost oaia neagră a turmei de copii.Atunci, în
'57, eram îmbrăcat în costum naţional, normal, cum se
purta la Iacobeni. Şi unii nemţi bătrâni, dintre cei care
mai rămăseseră şi i-am apucat, tot cu bundiţă şi căciulă
de miel umblau. La desen, de care, teoretic, habar nu
aveam, ne-au pus în faţă, pe o măsuţă, nişte vase. Cu un
creion primit de la un pădurar din Valea Putnei, tatăl
Cireşicăi, o colegă aflată acum înGermania, am început
desenul. În sala de examen, sala mare a Casei Millo,
rupţi unul de altul prin spaţii, printre noi se plimba cu
paşimărunţi, parcă număraţi, un domn,micuţ, cu chelie,
buze cărnoase şi sprâncene groase: ”Îi ghini, ghini, dar
dă şi nişti umbre cum faşi aşela” mi-a şoptit la ureche,
arătându-mi spre un coleg de alături. Era pictorul
Nicolae Popa. La română am dat admiterea cu
profesorul Metodiu Ciubară, coleg de generaţie cu
academicianul Constantin Ciopraga. Mă rog, am reuşit
din prima. Şi asta fiindcă acasă, la Iacobeni, am avut
profesori cu suflet mare şi preocupare pentru ce făceau.
Nu ştiu ce calificare aveau, dar fără ei, sigur, m-aş fi
împiedecat de pragul şcolii şi s-ar fi făcut cioburi visul
meu, culorile...

Cămaşa pictată este cămaşa tatăluimeu, cel trecut de
parteaDrepţilor, iar spaţiul respectiv, cel din tablou, este
tocmai podul casei de la Iacobeni, acolo unde am făcut
muzeul, l-am început în măsura a 70 de metri pătraţi.
Mai jos încă nu poate coborî, să n-o supere pe mama,
Dumnezeu să-i dea sănătate şi ani mulţi peste cei 88.
Casa nu-i mare, dar e solidă, zdravănă, făcută de nemţi
acumo sută şi ceva de ani. În expoziţia jubiliară, la 70 de
ani, podul acelei case cu de-amănuntul aproape l-am
adus, obiect cu obiect, la Muzeul Unirii din Iaşi,
transportat în tablouri.
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Umbra pa ilor premergãtoriş

Incă din studenţie am avut pasiunea colecţionării
obiectelor. Le-am păstrat şi aici, în atelier, ani de zile,
fie cele din ceramică, unelte pastorale, scoarţe, covoare
dar şi altele. Pe hornul casei, în pod, am aşezat cămaşa
tatălui meu. Nu mai ştiu dacă tablourile mele sunt
obiectele de acolo sau tablourile de aici. Şi chiar în
fantezii creative, în asocierile inedite, suprarealiste, să
zicem, obiectele, literele puse în relaţie unele cu altele,
nu părăsesc alfabetul comun sau realitatea din care s-au
extras obiectele acelea. Nouă ni se pare că inventăm, că
ne ridicăm mai sus decât vârfurile dar în sine rămânem
în realitate, în sursa aceasta generatoare de nou, de
invenţii artistice.
Talentul, valoarea unui artist este dată de felul în care

ş t i e să ex t r agă , să fo losească ob i ec t e le
metamorfozându-le în personaje care să exprime ideile
sale, să nu se rupă de repertoriul care îl personalizează.
Fiecare artist calcă, fără să ştie, pe umbra paşilor
altcuiva. Eşti obligat să ţii seama de asta chiar dacă
regulile de vieţuire, de exprimare sunt total diferite.
Acum 100 de ani s-a născut la Iacobeni Epaminonda

Bucevschi, fiul preotului care a fost prieten cuEminescu,
fondator, printre alţii, al Societăţii Arboroasa. L-am
simţit provenind din adâncul locului, ca şi pe un alt,
pictor, care se numea Bârgăuanu, nume de ardelean din
Bârgaie, tot fiu de preot.Bucevschi era pictor de biserici.
Făcuse studii la Viena şi epata prin tuşa academistă, un
alt gen de clasicism decât cel bizantin. Toate aceste
personaje rezonează în minteamea prin umbrele şi paşii
de asemănători ai meseriei, ei de acolo, de acasă. Mereu
îi pomenesc fiindcă aşa se şi cuvine.

Mă faceţi să mă-ntorc la lecţia de desen din clasa a
noua cu Paul Giligor. Trăieşte încă. Îmi-aduc aminte de
o primă temă de desen care ne-a propus-o nouă, nişte
ţărănuşi veniţi care dincotro. Era o oală de lut obişnuită,
cu burtă, cu gât, una mare şi, alături, una mai mică. Ei
bine, studiul acelor două obiecte a durat două luni şi
ceva. Profesorul venea şi explica riguros,metodic, rece.
Ne învăţa nu doar să vedem, să privimobiectul, ci să-

l însuşim înţelegându-l, analizându-l, aşezându-l pe
sensuri. Şi abia pe urmă, spunea profesorul, te poţi
încumeta să-l interpretezi într-o formă artistică.Abia pe
urmă. Asta după ce simţeai grosimea gurii vasului, o
spaţializai, aproximai unghiul de cădere al burţii vasului,
articulaţia toartei, articulaţia diferită a luminii... Cât
despre proporţiile elementelor constitutive, am
transpirat peste măsură, presat de şirul corecturilor. Şi
uite că lecţia aia rămâne şi acum, pentru mine drept cea
mai importantă lecţie a devenirii profesionale.
Atunci mi s-au deschis ochii, am început să văd

limpede şi să înţeleg menirea şi expresia formelor şi
proporţia armonică. Şi poate că tot din asta s-a trezit în

Cine n-are trecut, nu are viitor. Ori foarte multe
dintre compoziţiile domniei-voastre conţin o anume
memorie, legende, naraţiuni. Şi uite aşa un ol de
Marginea trecut în culori de Liviu Suhar se dezbracă de
el însuşi, trece în simbol, acumulează istorii vii.

mine pasiunea de colecţionar de ceramică. Spre
exemplu, tot umblând prinMaramureş, amdescoperit la
Săcele, într-o văioagă de margine, un meşter olar,
Cocean se numea, care făcea un gen de vase roşii şi cu
un desen gri, o amprentă dacică, cum spuneau unii. Ştiu
că am luat atunci, cu 50 de ani în urmă, o mulţime de
vase. Atelierul acelui olar s-a topit ca şi produsele lui,
doar câteva rezistând încă la muzeul din Sighet, după
câte ştiu. Apoi mi-aduc aminte de vremea când eram
asistent la secţia de arhitectură şi cum am ajuns la
Marginea de lângă Rădăuţi împreună cu Nicolae
Porumbescu şi studenţii din practică. Acolo au fost
alese ansamblurile gospodăreşti tradiţionale ca subiecte
de lucru pentru relevee şi tot ce trebuiau să înveţe
studenţii: reduceri la scară, secţiuni, desfăşurări în plan,
meserie. În marginea Marginii am nimerit la o casă de
olar. În tindă era o roată, argilă şi cemai trebuia. Ei bine,
de acolo mi-a rămas, ca o obsesie a vieţii, o oală mare,
un chiup pentru sarmale uriaş, imens, care fusese folosit
la o nuntă. M-am îndrăgostit de acel obiect, un fel de a
spune, aşa cum arăta: strâmb, hâit, imperfect rotunjit şi
mişcat la roată. Aş fi dat orice s-o am, oala, dar ca să o
transport era imposibil atunci. Şi uite că peste ani am
reconstituit-o într-un tablou. Cred că atracţia spre astfel
de subiecte, atâtea câte am pictat, a venit de la sine. Este
un mod de exprimare a ideilor plastice, artistice prin
astfel de tipuri de obiecte, componentele unui limbaj
pentru a construi o naraţiune plastică. Kandinsky a
folosit, pe aceeaşi idee, formele geometrice. A
descoperit misterioase semnificaţii în forma
triunghiului, a pătratului, cercului. Este o întreagă
filosofie a formelor pe parcursul istoriei artelor. Pătratul
însemna pământ, cercul altceva, arcul... Eu am găsit
limbajulmeu prin caremăexprim.

Da, personaje. Şi uite că mă întorc spre Cluj, spre
prietenii studenţiei, în marea lor parte filologi, poeţi
mari, scriitori. Şi poate că în cuptorul discuţiilor noastre
cu acei viitori scriitori importanţi s-amai pus ceva jar pe
atracţia mea către ceramică. Mai ales că tocmai atunci
apăruse în colecţia ”Cele mai frumoase poezii” Omar
Khayyam cu superbele catrene:

Vasele de lut, vasele vii

Aţi găsit armonia.Mă gândeam la olarul acela de la
Săcele sau Marginea, la picioarele care, mai puţin
filmate în peliculele etnografice, desculţe, mişcă roata
de jos, pista de alergare, de ritm aşa cum organistul
calcă pedala pentru a ridica armonicele spre cer.
Olarul organist al pământului urcat spre cer. Şi de aici
poate şi secretul, descifrarea interesului artistului Liviu
Suhar pentru aceste personaje care, asemeni primului
omcreat deDumnezeu:
”La început Domnul a făcut din lut şi din apă de

mare
un chip şi un trup
dupăchipul şi asemănareaDomniei-Sale”
cum am citit undeva nişte versuri naive dar

copleşitor de frumoase. Şi nu întâmplătoare este şi
asemuireaamforei cu trupul de fată şi câte şimai câte.

Olarul stă în faţa roţii. Cântă.
Elmodelează şolduri şi ulcioare.
El craniimândre de sultani frământă
Şi ofilitemâini de cerşetoare…

Şi uite cum acea închipuită de mine explozie astrală
absorbită de manganul din adânc trece în oameni şi-n
oase şi-n vase şi, prin culoare, în celestitate. Au ceva din
harul icoanelor. Şi nu este obligatoriu să fii pictor de
subţire, iconar, pentru a face canouaviaţă, cea artistică,
a ceramicii să aibă patina şi însemnele identitare ale
duhului românesc.

Mai cred că în mentalul unui artist metafora
suprapusă, ca idee şi ca obiect, nu poate să nu vibreze.
Totul se află însă sub protecţia unei obligaţii. Niciodată
artistul nu trebuie să se mintă pe sine însuşi. Niciodată
nu m-a interesat dacă pictura mea este pe gustul unuia
sau altuia sau dacă se înscrie, stilistic, într-un circuit al
modei.Num-a interesat. Când eşti cu pânza şi culorile în
faţă şi pictezi, nu ai voie să minţi. Eşti doar tu cu tine
însuţi. Nu te interesează ce o să spună criticul de artă sau
esteticianul nu ştiu care.
Totdeauna, când am pictat aceste forme, aceste

obiecte, în subconştientul meu a funcţionat ideea că
materia din care sunt făcute nu este numaidecât cenuşa
trupurilor putrezite, ci viaţa lor.

Noi înşine suntem vase de lut vii încercând să
atingem rostul icoanelor.
Acum doi ani, cu soţia, am avut ideea constituirii

Asociaţiei ” ”. Între altele
ne-am întâlnit cu primăriţa de acolo, de la Iacobeni, o
doamnă şcolită şi cu bune intenţii şi i-am zis: Doamnă
dragă, aici nici manganul, nici mineritul nu mai
înseamnă ceva. E nevoie de o altă energie, o altă flacără
deasupra aşezării care să cheme, să identifice locul între
alte aşezări. Personal doresc să transform casa
părintească într-o , care să rămână
comunităţii. Dar mai trebuie ceva, spre exemplu, un
muzeu care să conţină o colecţie de pictură românească
contemporană. Aşa ceva este de domeniul unicatului. Şi
împreună cu Primăria am făcut în 2012, în august, prima
ediţie a : ”

”. Şi au venit 21 de artişti.
Sigur că banii de la primărie nu ajungeau, am căutat alte
surse, ne-am descurcat până la urmă. Artiştii care au
participat erau din Bucureşti, Timişoara, Cluj, Baia
Mare, Bacău, Iaşi, iar în octombrie 2012 am inaugurat
”Colecţia”. Primele două săli de la parterul Primăriei
Iacobeni conţin cele 24 de tablouri, într-o expoziţie
permanentă. La etajul de la ”Casa Naţională”, o clădire
alăturată, unde urmează să se facă restaurările necesare,
va fi aşezată colecţia permanentă în cele din urmă.
Sperăm că în cele câteva ediţii ce vor urma, colecţia va
creşte la circa 150 de lucrări, ceea ce va determina ca
Iacobenii, localitate situată la 10 kilometri de Vatra
Dornei, să intre în circuitul de interes cultural-turistic
naţional.

Artă şi Educaţie Liviu Suhar

casă memorială

Simpozionului Naţional Iacobeni
particularităţi imagistice

Atelierul artistului Liviu Suhar la un etaj agăţat de
Cer. Pe stinghia din dreapta de lumină a ferestrei,
străjuieşte Atlas, cel care ţine pe umeri nu doar
acoperişul Casei Unirii, ci chiar Coperişul Cerului, iar
pe stinghia de lumină din fereastra stângă încă vibrează
Cupola de Rugăciune a Bisericii. Triunghiul este închis
de noi înşine şi, pe verticala ideii, Nordul Artistului
încheie o linie prelungită, călătoare, ce obligă să atingi
legenda cosmică a Iacobenilor dinBucovina.

Convorbire realizat de Aurel BRUMă Ă
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M-am numărat până de curând printre cei care,
vorba unui student nigerian invitat să ia cuvântul,
percepeau cu greu Africa în postura sa de ţară,
vizualizând-o mai degrabă în cea de continent. Şi chiar
dacă număgândisemanterior la acest aspect, a trebuit să
admit că aşa e.
Vezi bine, punctul forte al documentarelor tip

Discovery sau National Geographic e acela că te
vindecă de clasica îndeletnicire a lipirii sau preluării de
etichete gen: vast teritoriu sălbatic, cu triburi primitive
şi ritualuri întunecate. Ce nu poate în schimb sticla, e să-
ţi stingă setea de sentiment autentic, de detaliu afectiv şi
deci picătura de reciprocitate. Iată de ce am privit
iniţiativa celor de la Universitatea "Al. I. Cuza" cu
entuziasm, e drept, dar unul asezonat totuşi cu prea
puţine speranţe de particularitate, în ciuda unei
campanii de marketing deopotrivă cursive şi incisive.
Dar, promiteau la urma urmelor Aş fi
regretat, fie şi doar pentru ideea în sine, un refuz.

O zi în Africa!

O ZI ÎN AFRICA
- continentul negru ăzut de la Iaşi -v

Sofia RALU

Mă aşteptam la un soi de ilustrată ...extinsă.
Ingredientele plasate strategic în Sala paşilor pierduţi
păreau să conducă în direcţia asta. Ţi se promitea

, una de excepţie, graţie fotojurnalistului
Reuters, Radu Sigheti şi expoziţiei sale,
(mult amplificată), asigurată de numărul impresionant
al oratorilor invitaţi şi, deloc de neglijat tipic

al cărui impact trăda a fi asigurat de
colecţia particulară de obiecte decorative şi cult a
clujeanului îndrăgostit de teritoriul sud-saharian,
Daniel Homorodean. Doar că, fireşte, o ilustrată, oricât
demagnifică, de palpabilă chiar ţi-ar părea, nu te aştepţi
să prindă viaţă. Nu-ţi trece prin minte nici să treci prin
ea, nici c-ar fi fizic posibil ca subiectul ce-o defineşte să
păşească fabulos în afara fragmentului de carton frumos
colorat. Şi totuşi fie şi pentru o zi, fie şi doar pe-o hartă
strict afectivă, transferul a funcţionat. Chiarmi s-a părut
că simt sub tălpi pământul cald. O călătorie pusă pe
seama tuturor pasiunilor ce acolo, într-un spaţiu relativ
restrâns, s-au întretăiat.

Evident, contrastul obsedant al costumelor
tradiţionale, fondul sonor, cafeaua sau mireasma dulce
a "elixirului vieţii" cum e supranumit ceaiul roşu de
rooibos african şi-au asumat rolul de veritabil portal.
Dincolo de farmecul lor însă, tot oamenii interesanţi au
făcut diferenţa şi tot poveştile lor au contat.Te atingeau
pentru că se pliau exclusiv pe-o mai îndepărtată sau
dimpotrivă încă trăibilă amintire şi mai deloc pe
paginile răsfoite ale vreunui tratat. Erau experienţe
filtrate cu inima.Niciodată două la fel.Niciodată privite
identic de perechi de ochi diferiţi. Sau de lentile, pentru
că, unii au preferat să-şi spună povestea prin obiectiv.
Instantaneele fotografului Radu Sigheti te conjurau să
le priveşti cu straniul sentiment că, trăindu-l pe primul,
te vei simţi celorlalte "faţete" cum le-a numit,
interconenctat. Africa sa e diversă şi năucitoare. Când
foamete, sărăcie, mizerie, câmp de război sau lagăr,
răniţi sau dispăruţi, când culoare sau pur şi
simplu...viaţă. Mame ataşând firesc copii de propriul
corp, chip de lider spiritual ridicând mâna a
binecuvântare, savana, vânătoarea tribală, adunarea
bătrânilor înţelepţi sau şcoala, fie ea şi precară.

imaginea
informaţia

detaliul
senzaţional

Alţii au venit cu Africa la purtător. Discursurile
studenţilor şi doctoranzilor bursieri Ionesco, ce-au ales
să studieze la Iaşi, s-au aliat cumva într-un manifest de
convingere asumat. În pofida a tot şi toate, Africa e
pentru ei acasă, deci sursă de idei pozitive. Şi-am aflat
astfel, printre alte picanterii inedite, de o
veritabilă capitală a cinematografiei şi artelor, unde nu
există festival lipsit de măşti din frunze sau material

BurkinaFaso,

textil şi unde ideea de parc naţional însumează barem
330000 dehectare.

e o Africă în miniatură marcată în
Patrimoniul UNESCO drept sanctuarul gorilelor şi
cimpanzeilor, în timp ce ar putea fi definit
drept un alt fel de coastă californiană, dacă e să amintim
doar de puncte turistice celebre precumCasablanca, Fez
sau Marakesh. În plus, deşi e ţara africană cu cei mai
puţini creştini, adepţii islamului te vor saluta
întotdeauna cu inima. La propriu, deoarece fiecărei
strângeri de mână îi urmează binecunoscutul gest-
ritualic cu palma la piept.

sunt atât de înnebuniţi după wrestling
încât l-au proclamat sport naţional, iar se
mândreşte cu reuşita de a fi ultima redută necolonizată
vreodată.
La polul opus, e prin excelenţă

"naţiunea curcubeu". Colonizată iniţial de danezi, e
populară în rândul olandezilor şi confraţilor belgieni,
luată cu asalt de indieni, dar şi de destui exponenţi slavi
şi, mai nou, de chinezi. Nu puteam sări, în fine, peste
dezvăluirea că la Cape Town te aşteptă în contrast
imaginea mirifică a două oceane ce s-au intersectat,dar
şi insula-închisoare Robben Island căreia chiriaş politic
i-a fost şi (tatăl)NelsonMandela.
Puncte comune de identificat? Ar fi câteva...Poate

steagul, ce combină cu foarte mici variaţiuni verdele
pădurii ecuatoriale, soarele savanei şi culoarea sângelui
ca identitate naţională. Poate faptul că îşi aleg
politicienii interesaţi în primul rând de capacitatea
acestora de a se detaşa ca lideri spirituali. Sau ideea că în
costumele lor nici figuraţiile grafice zoomorfe sau
vegetale şi nici culorile vii nu sunt alese aleatoriu. Sau
convingerea că bijuteriile (purtătoare de mesaj) nu sunt
simple accesorii, ci parte din costum. Cert e că
diversitatea e la ea acasă şi-ţi aminteşte vag de România
prin faptul că găseşti efectiv de toate "

", dar spre deosebire de ai noştri, africanii iubesc
şi se identifică ritualic cunatura până la obstinaţie.
Revenind la poveşti, una dintre cele mai sensibile

"spovezi" i-a aparţinut poate pr. Eugen Blaj, Dieceza de
Iaşi, misionar în Kenia de mai bine de 14 ani. Stabilit la

Dieceza de Marsabit, din 1999 propovăduie
şi dezvoltă acţiuni umanitare în mijlocul unei
comunităţi formate parţial din populaţia stabilă, parţial
din triburile nomade Gabria şi Borana. O dată depăşită
bariera limbii, familiarizarea cu o serie de obiceiuri
etnice şi provocările unui trai în condiţii de insecuritate
şi izolare, părintele mărturiseşte că a învăţat de la
băstinaşi cel puţin în aceeaşi măsură în care a şi
pred(ic)at.

Camerunul

Marocul

Senegalezii
Etiopia

Africa de Sud

Maikona,

dada

de la mall pân' la
căruţă

"Vorbim de cătune autonome conduse de sfatul
înţelepţilor unde casele diferă de la câteva clădiri din
beton la corturi minimaliste de nuiele.Conflictele lor au
adesea o cauză culturală nu biologică, pentru că deşi
trăiesc în ceea ce occidentalii numesc lipsuri mari,

nimeni nu se consideră sărac. Comparativ cu ce? Acolo
toţi sunt aşa.Trăiesc într-un amalgam de tradiţii. Beau
zilnic 2-3 căni de ceai sau lapte, iar seara consumă
grăunţe. Aleg să sacrifice foarte rar animale. Femeia
este neemancipată, dar de neînlocuit, iar zestrea se
oferă tatăluimiresei, nu proaspătului cuplu unit. Dar nu
semnifică un preţ, cum greşit s-a perceput, ci un semn de
apreciere pentru felul în care a fost crescută mireasa"

bizanteriilor enigmatice.

a
dezvăluit domnia sa.
Fără îndoială că şi alocuţiunile altor vorbitori ar fi

într-un spaţiu mai larg interesant de menţionat. I-aş
aminti în această direcţie doar pe fotograful de modă
Frederic de la Chapelle, a cărui notorietate, deşi trăitor
în Paris, derivă din omniprezenţa sa în revistele de
fashion africane sau pe Dragoş Constantin Nica, eroul
expediţiei din 2007 care a bifat "modest" vârful Djebel
Toubkal 4167m, dar şi al celei de anul trecut care amizat
peKilimanjaro şiGilman's Point 5685m,Tanzania .
Totuşi, îmi permit extravaganţa de-a dedica finalul,

Şi datorită lor continentul
negru rămâne încă o necunoscută care fascinează. Într-o
vreme în care pretutindeni legendele, tradiţiile, istoriile
personale sau naţionale se sting, Africa nu înseamnă
nimic fără ideea de mit, ritual, cultura finalului sau cea a
unui nou început.
De desconspirarea unora dintre ele se face vinovat

colecţionarul Daniel Homorodean. Obiectele expuse:
măşti prin a căror ochi juri că poţi să priveşti, arme, vase,
obiecte de ritual sau doar de uz casnic, reuşesc
performanţa de a-şi relata atât propria poveste cât şi pe
cea a omului cuporniri ciclice în a le căuta.
Ele vorbesc despre o Africă iniţiatică, un mediu

propice revelaţiilor, în care fiecare dintre cei ajunşi
acolo descoperă ritmuri, rosturi şi esenţe. Despre rostul
aşa numitelor societăţi iniţiatice precum: ,
responsabilă cu educaţia şi iniţierea băieţilor sau
care stă la baza organizării sociale şi spirituale a
populaţiei Dan. Măştile ritualice, peste unsprezece la
număr, deţin conform credinţei adepţilor energia vitală
"du". Printre ele deosebit de expresive sunt -
mască feminină de dans, -consacrată ca obiect
de cult sau -masca masculină dinamică şi
agresivă.

N'Tomo
Poro

Gle So
Deangle

Zakpai Ge

Numai puţin captivantă e ceremonia cunoscută sub
numele de " ", care presupune spălarea
unor figurine de lemn, reprezentând strămoşii, aşezate
ulterior într-un colţ special al casei. Sau legendele legate
de statuetele şi reprezentând zeităţi
protectoare. Cu palmele orientate în sus acestea indică
atât disponibilitatea de a accepta sacrificii, cât şi
deschiderea spre a primi cererile oamenilor. Sau ce
spuneţi de contrariantele măşti ,
reprezentând idealul de frumuseţe feminin, dar purtate
de bărbaţi în timpul ceremoniilor agricole.
Africa nu mai e fără îndoială cea de ieri şi-i trebuie

ajutor pentru a creiona ceva mai optimist un mîine.
(Prezenţa şi mesajul liric al Mbelei Nzuzi a transmis cât
se poate de deschis, spre finalul evenimentului, acest
îndemn).
Mă întreb însă între titulatura de destinaţie de lux şi

cea de tărâm al societăţilor de iniţiere, unde îi e locul şi
ce o defineştemai bine?Amândouă probabil, dacă nimic
nu e extirpat definitiv, ci doar păstrat, aşa cum e încă,
instinctiv, într-un colţ dememorie.
Anul trecut, îşi expunea

colecţia la Muzeul Ţăranului Român. Exclama atunci
aşa cumbănuiesc c-ar face-o şi subsemnata întoarsă abia
din vreun trib ascuns de :

.
Pe mine m-a convins. Şi-un sceptic mai tare s-ar fi

lăsat învins.

assanfotou fieme

alusi agbara

Agbogho Mmwo

Daniel Homorodean

massai
"Iubesc Africa! O văd ca pe o furtună de energie şi
culoare, un dans continuu, atât de divers şi totodată atât
de armonic încât devine un vehicul natural între prezent
şi trecut, între oameni şi zei, între realitate şi vis şi între
noi înşine şi esenţa fundamentală a umanităţii, de care
acolo, înAfrica, suntemmultmai aproape"
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Despre cum şi cât a crescut
în cei 20 de ani de când fiinţează
Festivalul Internaţional de Teatru
de la Sibiu se poate vorbi în mai
multe feluri. Se poate recurge la
limbajul arid, dar totuşi elocvent
al cifrelor şi atunci comparaţia
este copleşitoare. De-a dreptul
incredibilă. La prima ediţie,
proiectată de Constantin Chiriac
şi de prietenul său, regretatul
actor Virgil Flonda, ediţie al cărui
centru de comandă se afla undeva
la Casa de cultură a studenţilor, au putut fi văzute 13
spectacole din 8 ţări. Pe atunci eram invitaţi să luăm
parte la ceea ce se numea

şi- de ce să n-o recunoaştem?-îi ascultam cu
destulă neîncredere pe organizatori când ne împărtăşeau
planurile lor de viitor care nu erau deloc modeste. La
ediţia aniversară, a XX-a, care a avut loc în luna iunie,
într-o organizare perfectă, un singur lucru i-a scăpat lui
Constantin Chiriac: acela de a face astfel încât să nu
plouă atât peste superbul burg transilvan şi să nu fie
afectate reprezentaţiile populare, de stradă. Am avut de
ales între 350 de spectacole,70 de ţări şi 66 de spaţii de
joc.
Creşterea se poate cuantifica şi în valoare. Şi, cu

toate că nu îmi place recursul la superlativul relativ, la
acel aş spune că ediţia din acest an a
fost una dintre cele mai reuşite. Oricum, una de mare
impact. Un impact la împlinirea căruia a contribuit nu
doar calitatea spectacolelor şi a felului în care acestea au
fost jucate, reprezentate, indiciu al faptului că pentru toţi
performerii a devenit limpede că la nu te poţi
prezenta oricum, ci şi amploarea manifestărilor
adiacente. Nu e vorba numai de faptul că Festivalul nu
mai e demult doar unul de teatru, ci unul complex, de
arte ale spectacolului, ci şi de detaliul că aici au fost anul
acesta mari personalităţi ale culturii universale, nu doar
ale teatrului şi nu numai pentru a primi stelele de pe noul

sibian, ci pentru a ţine conferinţe şi a intra
în dialog cu noi, ilustrând astfel generos tema
manifestării, exact aceea a dialogului, ajungând până
acolo încât, aşa după cum bine observa academicianul
Dan Hăulică, în cele zece zile am fost, am reprezentat
împreună .
Şi pentru că a venit vorba despre dialog, aş observa

că valoarea celei de-a XX-a ediţii a se poate
exprima şi prin modul în care ea a prilejuit dialogul,
interferenţele fertile între felurite moduri de exprimare
teatrală, între diverse stiluri de a face teatru. Fapt
îngăduit de diversele “sezoane” japonez, polonez,
spaniol, francofon, britanic- care au dat substanţă
festivalului. Şi care mi-au permis să observ că încet-
încet, teatrul îşi redescoperă esenţele şi face aceasta
redescoperind fiinţa, deopotrivă fragilă şi puternică a
actorului, a , cum i se spune mai nou, a
celui fără de care, la urma urmei, spectacolul nu poate
exista.

Am văzut la Sibiu spectacole care doar în
actor.Aşa cuma fost , repovestire
scenică a destinului marelui actor Kean, spectacol-
eveniment cu o durată de aproape patru ore, scris şi jucat
de englezul Alister O'Loghlin. Un
copleşitor, bazat pememorie şi improvizaţie. În afară de
luminile elaborate de Chris Umney, de costumele create

Festivalul de teatru tânăr
profesionist

cel mai, cea mai,

FITS

Walk of Fame

undialog

FITS

performerului

au stat
Trilogia tragedianului

performance

REDESCOPERIREA ACTORULUI

Mircea MORARIU

de Peter Farley şi de un cufăr
imens de lemn din care scoate
rând pe rând diverse obiecte de
recuzită- un baston, o sticlă de
brandy, o lampă, un costum de
Arlechino, actorul nu are nici
un fel de alt sprijin, nici un alt
adjuvant la îndemână. Nici
măcar o salvatoare ilustraţie
m u z i c a l ă , c â n t e c e l e
i n t e r p r e t a t e o r i numa i
fredonate de Alister O'Loghlin
la începutul şi sfârşitul fiecărei

părţi dovedindu-se totuşi suficiente. Sau cum a fost
, producţie Bucureşti, în

regia lui FelixAlexa, cu unMariusManole excepţional,
susţinut în extraordinara lui performanţă artistică de
parteneriatul cumuzicianulAlexanderBălănescu.

Însemnările unui nebun ArCuB-

Cei ce se aşteptau ca după Dante
Alighieri, spectacol regizat de Eimuntas Nekrosius şi
prezentat de din Lituania să
semene, bunăoară, cu magnificul , montat la Sibiu
în 2007 de Silviu Purcărete, au fost, probabil,
dezamăgiţi. Nu, nu amvăzut ceva demaremontare, nu a
fost vorba despre o potemkiniadă artistică, decorul
însuşi, creat de Marius Nekrosius, era destul de
economicos. Montarea nu îşi dezvăluia valoarea din
primele minute, regizorul nu a nutrit nicidecum ambiţia
de a-l subjuga pe spectator de la început. Dimpotrivă,
Nekrosius a contat pe spectatorul poate nu neapărat
răbdător, ci, mai degrabă, curios, care, cu interes şi cu
emoţie, parcurge alături de interpreţi drumul spre şi prin
altă lume şi alte lumi şi cercuri parcurs de Dante, însoţit
de Vergiliu, în căutarea iubitei sale Beatrice.
Spectacolul devine exemplar datorită felului în care
Eimuntas Nekrosius a avut în vedere lucrul cu actorii.
Modul în care Rolandas Kazlaz l-a portretizat pe Dante
a fost unul de-a dreptul impresionant. Am avut noi,
spectatorii, în faţa ochilor un Dante senzual, un om a
cărui căutare e stimulată de nedezminţita şi parcă mereu
reînnoita lui dragoste pentru Beatrice. Dar Rolandas
Kazlaz a fost, în egală măsură, un Dante voluntar, ferm
pe care nimeni şi nimic nu îl poate determina să renunţe
la demersul său. Relevant pentru aceasta a fost modul
puternic, pătimaş în care actorul distribuit în rolul
principal masculin a rostit numeroasele monologuri din
spectacol. Beatrice a avut oprezenţă discretă.Dar scena,
făcută în principal din tăceri, în care Beatrice şi Dante,
faţă în faţă, se privesc dar se dovedesc incapabili să se
apropie unul de celălalt, a fost o lecţie de regie,magistral
susţinută şi exprimată printr-un talent actoricesc de zile
mari.
Ştim cu toţii că a trecut demult vremea în care

regizorii şi actorii empatizau cu destinul nefericit al
nefericitelor personaje cehoviene. În care ne cereau şi
nouă, spectatorilor, să empatizăm cu frumoase doamne
şi eleganţi domni ce îşi plângeau neşansa şi îşi
consumau neputinţa în compania unor interminabile
ceşti de ceai şi a nelipsitelor samovare. Nu, nu mai
trebuie să lăcrimăm pentru cele trei surori ce nu vor

Divina comedie

Meno Fortas Theater
Faust

ajunge niciodată la Moscova şi nu vor ajunge nu fiindcă
destinul le-ar fi potrivnic, ci pentru că ele nu fac nimic
real şi decisiv spre a-şi împlini faptic dorinţa excesiv
verbalizată şi obositor repetată. Ne amuzăm, râdem pe
seama ridicoluluiOlgăi,Maşei şi a Irinei, al luiVerşinin,
al luiAndrei Prozorov, al lui Solionîi ori al lui Kulîghin.
În montarea de la din Rusia, Lev
Erenburg face un pas în plus şi ataşează grotescul
ridicolului deja acceptat al eroilor cehovieni. Nici unul
dintre personajele pe care le vedem pe scenă nu este cu
adevărat un om frumos. Olga e bătrână şi obosită, Maşa
e şleampătă, Irina e infirmă,Andrei Prozorov e diform şi
înfulecă pantagruelice cantităţi de mâncare. Nici curate
fizic nu sunt personajele spectacolului, o scenă de
apropiere dintre Irina şi Tuzenbah căzând în grotesc din
pricina mâinilor murdare ale protagoniştilor. Eroii
cehovieni au pe mai departe în spectacolul lui Lev
Erenburg dureri, numai că e vorba mai curând despre
dureri fizice decât despre dureri morale. Pe Solionîi,
bunăoară, îl doare cumplit o măsea şi atunci el, Solionîi,
nu pregetă să caute un cleşte şi să o extragă chiar sub
ochii noştri. Olga, Maşa, Irina, Tuzenbah, Andrei,

Nebolşoi Theater

Nataşa, Kulîghin sunt în lectura lui Lev Erenburg
veritabili mujici. Dar sunt şi oameni în care clocotesc
pasiuni şi în primul rând datorită acestui fapt spectacolul
clocoteşte de viaţă.
Avem toate motivele să îi dispreţuim pe aceşti

oameni traşi la fund nu de viaţă, aşa cum spunea Ivan
Voiniţki, adică unchiul Vanea. Ci din pricina felului lor
de a fi. Însă ceva se întâmplă pe parcurs. Şi la final,
graţie excepţionalelor evoluţii actoriceşti, datorită
umanităţii şi autenticităţii degajate de acestea, mai-mai
că lăcrimăm pentru eroii cehovieni. Un lucru ce nu se
poate întâmpla decât atunci când pe scenă se află actori
de-a dreptul excepţionali.Aşa cum am avut bucuria de a
descoperi la aXX-a ediţie aFITS.

Divina Comedie (Teatrul Na )ţional Sibiu

ISTORIA PREMIILOR NOBEL (1901-2012)
în şase volume

- literatură
- pace
- medicină

LAUREAŢII PENTRU:

- fizică
- economie
- chimie

Marius Manole în“ ”Însemnările unui nebun
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„Scenografa Axenti Marfa a ştiut să învăluie totul în
lumini şi umbre, să dea forme şi culori din care să rezulte
tensiunea dramatică, emoţia, semnificaţiile. Regizorii
care au solicitat să colaboreze cu ea au înţeles că au de-a
face cu un adevărat artist creator, capabil să creeze
imagine scenicămodernă, plină depoezie”

Călin CIOBOTARI:

AxentiMARFA

Doamna Marfa, aş vrea,
pentru început, să clarificăm o chestiune care, cel puţin
pentru generaţiile tinere, crează unele nedumeriri:
numele dumneavoastră!

Trebuie să spunem că sunteţi tulceancă la
origine.

Ca o paranteză, v-aţi confruntat în scenografie
cuastfel de prejudecăţi?

Aţi absolvitArtele Plastice laBucureşti.

În 1971aţi dat examende admitere laFacultate,
la secţia Scenografie.

Ca laRegie...

:Marfa este prenumele.Axenti
este numele de familie, de fapt un prenume bărbătesc. E
un nume rusesc. Când s-a făcut recensământul în
Dobrogea, pentru că nu se ştia prea multă carte şi pentru
că obiceiul rusesc era de a pune numele înaintea
prenumelui, m-am trezit cu numele străbunicului meu,
Axenti. Înmod normal, numele de familie ar fi trebuit să
fieNichiforov.

Aşa e! Revenind, am lăsat numele Axenti
înaintea prenumelui Marfa şi la sugestia lui Valentin
Silvestru, dar şi poate pentru că am dorit ca lumea să nu
ştie clar dacă e vorba despre o femeie sau despre un
bărbat.Am observat că judecăţile de valoaref se fac şi în
funcţie de asta.

O, da! Cel puţin în trecut aceste prejudecăţi erau
puternice. Acum, de când au apărut foarte multe
scenografe de forţă, gen Kothay Judith sau Adriana
Grand, s-au mai domolit opiniile nefavorabile femeilor
scenograf.

În 1975. Tot acolo am făcut doi ani la Liceul de
Arte Plastice „N.Tonitza”. Dar să ştiţi, nu aveam prea
mult habar de teatru. Eram talentată la desen, însă nu
ştiammulte despre teatru. În schimb,mergeam frecvent,
cu familia, la cinematograf. Habar nu aveam că există
meseria de „pictor de decor”, echivalentă cu scenografia.
Ulterior, când am început să mă gândesc că aş putea
deveni scenograf, iarăşi nu ştiam preamulte despre asta.
Ceea ce ştiam era că trebuia să fac un liceu de arte
plastice. Am avut şansa de a urma, dintr-a cincea până
într-a opta, o şcoală foarte bună de desen şi muzică. La
desen aveam un acuarelist foarte bun, care m-a
descoperit, m-a susţinut şi m-a orientat spre Liceul de
Arte Plastice din Constanţa. Pentru că cei de acolo nu
aveau locuri la cămin, ai mei nu au fost de acord să stau
în gazdă. În oraşele portuare se întâmplau tot felul de
lucruri... A trebuit să dau admiterea încă o dată la
Colegiul „SpiruHaret”Tulcea, o şcoală foarte bună.Am
avut apoi noroc de un pictor, Răzvan Stoica, student al
lui Steriadi, îndrăgostit de pictura lui Paul Grigorescu,
ce picta apusurile şi răsăriturile în spatele grădinii mele.
Tot căscând eu gura la ce făcea el acolo, am intrat în
vorbă, i-am spus ce vreau să fac şi am aflat mai multe
despre scenografie. Printre altele, amaflat ce concurenţă
era acolo, că se intra şi după opt-nouă încercări... Primul
pas pe care trebuia să-l fac era să-mi rezolv transferul la
Liceul de artă dinBucureşti.Aurmat o corespondenţă cu
Ministerul Învăţământului care, în cele din urmă, m-a
anunţat că în mai puţin de o săptămână trebuia să mă
prezint la un examen de echivalare. În fine, am intrat...
Am descoperit Animafilm-ul, pe care l-am frecventat
intens. Am avut şansa de a prinde o perioadă de
extraordinară deschidere culturală. Vorbim despre
finalul anilor 60, ani în care Conservatorul „George
Enescu” din Bucureşti avea sală studio, unde se ţineau
primele concerte cu muzică electronică ale lui Tiberiu
Olah. Apoi, tot felul de spectacole, cu trupe venite din
afară. Între timp, obţinusem aprobarea să desenez, să
reproduc lucrări de laMuzeul RSR, ceea ce nu era deloc
puţin lucru.

Da, am intrat din prima. Eu, Kothay Judith şi
încă o colegă care, ulterior, s-a lăsat de această profesie.
Era o concurenţă teribilă acolo. Până cu un an înainte,
admiterea se dădea din doi în doi ani.

Exact!Aveam colegi care dăduseră de şapte, opt
ori până să intre, pe când noi eram puştoaice. Oricum, în
primul an eram cam derutate, roşeam la câte-o glumă...
Un lucru foarte bun era practica aceea ce se făcea în
fiecare an. Dacă până atunci Facultatea dispunea de
fonduri şi se făceau tot felul de deplasări prin ţară, din
anul în care am intrat eu, practica se făcea pe lângă un
teatru. La Teatrul de Comedie, de exemplu, era Dimitrie
Sbiera, un scenograf de mare valoare de la care aveai
multe de învăţat în ceea ce priveşte costumul de teatru,

AXENTI MARFA:

iar de la Dan Nemţeanu, decorul. În alt an, practica am
făcut-o alături de Nemţeanu la Teatrul Ţăndărică. De
asemenea, s-a făcut practică la Tv., la spectacolele lui
AlexandruBocăneţ, dar şi laBuftea.

Sigur! Asistam la repetiţii, ne uitam la ce fac
atelierele.Atât doar că nu erai trecut pe afiş.Ideea era să
ne familiarizămcu tot acest traseu de la text la spectacol.

Şi făceaţi practica cu scenograful teatrului?

La facultate, printre profesori, aveaţi şi
scenografi?

Da, însă mai mult pe parte teoretică. La clasă îl
aveam pe Constantin Albani. Ne familiarizau cu
amplasarea formelor şi corpurilor în spaţiu şi cu alte
chestiuni introductive. De la un moment dat, însă,
păreau cumva depăşiţi. Am avut noroc că m-am
împrietenit cu o colegămai mare camine cu un an, şi am
ajuns să pictez îndrumată de Lucreţia Pătrăşcanu. La
tehnologia scenei îl aveam pe Dan Jiteanu, pe vremea
aceea doar asistent. Încă nu-i dădea voie Ciulei să facă
propriile scenografii... Abia mai târziu, pe la Bacău şi
SatuMare avea să semneze ca scenograf...

PeCiulei l-aţi cunoscut personal?

Aţi prins, aşadar, câteva repetiţii cuCiulei...

Cumse comportaLiviuCiulei la repetiţii?

Bineînţeles! Datorită lui Jitianu. Trebuie să vă
spun că Ciulei nu admitea la repetiţiile lui nici măcar
studenţii de la Actorie sau Regie. Singurii pe care îi
admitea eramnoi, cei de laScenografie.

Integral la spectacole precum „Azilul de
noapte”, „O scrisoare pierdută”...

Era un tip foarte calm.Dacă oprea pe un actor, îi
explica detaliat ce doreşte. Din dialogul lor puteai
deduce orele de discuţii pe care le purtau după repetiţii,
la o cafea prelungită. Aduceau fraze din discuţii
anterioare, numai ale lor. Dacă cineva avea o idee bună,
o accepta imediat, dacă nu, îi motiva de ce nu. Toată

lumea mai ştia că dacă Ciulei nu întrerupe jocul unui
actor, acel joc e foarte bun. Un tip calm, rezervat şi
foarte natural în tot ce făcea. Bine, asta nu ne împiedica
să-l privimcape o icoană.

Nu, nicidecum! Nu era ca acum când orgoliile
regizorilor sunt atât demari. Celmai elocvent ştii ce este,
ca să-ţi dai seama de relaţia aceasta? Uită-te pe afişele
timpului, uită-te la afişele spectacolelor lui Dabija:
numele regizorului e scris la aceeaşi dimensiune cu cel
al scenografului. Ambii sunt creatorii spectacolului.
Sunt dependenţi unul de altul. Regizorul poate să aibă o
idee, însă n-o va putea exprima de unul singur. Pentru că
dacă nu ai talent ca plastician, nu ai cum s-o exprimi,
crede-mă, oricâtă imaginaţie ai avea.

De acord şi mă mir că nu se întâmplă aşa. Bine,
aici şi criticii au vina lor: văd o imagine creată de
scenograf şi o atribuie regizorului. Apoi, luminile de
atmosferă le face scenograful, în sarcina regizorului
intrând doar lumina de urmărire a jocului actorului. E şi
aici o ştiinţă... Uite, de exemplu, la „Golem”-ul făcut de
Hausvater la Iaşi, am intrat pe acolo, pe la repetiţii...Au
adus pe cineva să facă luminile şi... O baie de lumină în
care nu se decupează actorul. Observ, în general, o
înclinaţie a regizorilor de azi către luminile comerciale,
către luminile specifice spectacolelor de muzică, show-
urilor.

Nu, nu existau, dar ce lumini se puteau face,
Dumnezeule! Nu trebuie subestimat capitolul acesta
într-un spectacol. Pot face o scenografie foarte bună, dar
dacă luministul îmi dă o lumină prea puternică,
nerespectând gradarea cerută, mi-o strică. Eu nici nu
merg la al doilea sau al treilea spectacol; pur şi simplu
mi-e frică de ce aş putea vedea.

În Facultate ce vă învăţau despre relaţia
scenograf-regizor? Era scenograful într-un raport de
subordonare faţă de regizor?

Să înţeleg că rolul scenografului în peisajul
teatral eramultmai bine consolidat... Înmodparadoxal,
de vreme ce traversăm un secol al imaginii, importanţa
scenografului ar trebui să fie imensă.

Înainte cum era?Că nu existau orgile de lumini
de azi...

Ce influenţe din exterior resimţeaţi?

Teatrul polonez se bucura de o mare audienţă în
spaţiul românesc. În general vorbind, însă, era o
perioadă în care schimburile de experienţe teatrale erau
în vogă. Veneau la Bucureşti trupe din întreaga lume.
Vedeai comedie franceză, vedeai balet american
contemporan, balet chinezesc sau vietnamez, vedeai
teatru englezesc. În fiecare săptămână era câte un
eveniment major şi, dacă erai un spectator avizat, nu
puteai să nu observi tendinţele de ieşire din ceea ce se
numea pe atunci „cutia italiană”, sau experimente de
genul unei săli transformate, cu ajutorul practicabilelor,
în labirint, spectatorii având traseul lor pe tot parcursul
reprezentaţiei. De multe ori mă şi amuz când văd astăzi
idei livrate ca revoluţionare dar care, între noi fie vorba,
sunt fumate demult. Mă gândesc, spre exemplu, la

Spectacol dedicat memoriei lui Val Condurache i Teofil Valcu. Scenografia Axenti MARFAş

Ştefan OPREA
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Interviu realizat de Călin CIOBOTARI

Criticul de teatru Ştefan Oprea la decernarea premiului UNITER pentru întreaga activitate scenografei Axenti MARFA

accentul care se punea atunci pe implicarea directă a
spectatorului. Iar acum vin unii şi pun doi actori să
coboare din scenă, printre spectatori. Deja aproape
încep să urăsc chestia asta. Măcar dacă s-ar realiza un
semn teatral foarte important cu această coborâre, dar
aşa...

Aceste imixtiuni s-au resimţit de prin 1973. Nu
se amestecau în chestiuni de stilistică sau în modul de a
face teatru. Îi preocupau oamenii, nu curentele! Se
făceau liste de dramaturgi care nu puteau fi jucaţi. Uite,
când am dat licenţa, am ales un Caragiale. A trebuit să
renunţ pentru că trecuse, între timp, pe lista neagră.
Aveam voie să lucrez numai pe dramaturgie
românească, istorică sau comedie clasică, numai
Alecsandri.

Ce puteam să aleg?! „Chiriţa”. Şi m-au pocnit
de num-amvăzut...Mi-au dat 8! Şimie şiKothay Judith.
Le era frică să nu rămânem în televiziune, noi având
note foarte mari în timpul facultăţii. Ei habar nu aveau
că penoi nu ne interesa televiziunea.

Iniţial am ales Sibiul, apoi i l-am cedat Kotei
Judith. Era însărcinată, acolo avea bunici, mă rog,
complicat... Dan Nemţeanu m-a sfăuit să merg la Cluj,
însă multe teatre nu anunţau că au postul liber, în aşa fel
încât să nu se trezească peste noapte cu cineva pe care
nu-l agreau. Sau, cum a fost situaţia Iaşului: îşi anunţase
postul, dar se dorea o anume persoană, VladMugur. De
drept, însă, locul îi aparţinea Saftei Şerbu care, de altfel,
a venit să şi-l ia în primire, în ciuda opoziţiei făţişe a
directorului Teofil Vâlcu. E adevărat, existau şi
scenografi care în timpul facultăţii se gândeau numai la
film şi care, din varii motive, ajungeau într-un teatru.
Asta în condiţiile în care ei nu văzuseră în viaţa lor un
spectacol de teatru.

Nu! Ca să fiu sinceră, nu îmi plăcea Ardealul,
mentalitatea mic burgheză de acolo. Făcusem, în
schimb, o vizită în Moldova, prin nord, apoi către Iaşi.
Am rămas cu gura căscată. Desigur, Iaşul îmi era
cunoscut ca un reper important în istoria artei şi a
literaturii române, însă întâlnirea reală cu Iaşul a avut un
mare impact asupra mea. A mai fost întâlnirea cu
Natalia Dănăilă, căreia toată lumea îi spunea Luluşa şi
care conducea Teatrul pentru Copii şi Tineret. Ea a fost
prima care m-a întrebat de ce nu vin la Iaşi. Între timp
ajunsesem la Teatrul din Deva. Dacă puteţi crede,
NataliaDănăilă a făcut în numelemeu cerere de transfer
şi am primit aprobare. Uite-aşa m-am trezit repartizată
la Iaşi. Se întâmpla în 1975.

Da! Ea îmi spusese că e de tineret, iar în capul
meu aşa rămăsese. Îmi şi arătase nişte spectacole care,
ce-i drept, nu erau de păpuşi. Pe urmă, însă, am îndrăgit
foarte mult acest teatru. Trăgea de mine, la vremea
aceea, Braşovul, unde făcusem câteva spectacole
importante şi unde funcţiona o trupă foarte solidă de
artişti. Dar n-amplecat... Comitetul deCultură din Iaşi a
reacţionat: cum să plece cel mai bun scenograf din Iaşi
la Braşov? Şi atunci, Naţionalul ieşean mi-a făcut o
ofertă oficială. Oricum colaboram cu Naţionalul din
Iaşi. Să nu vă închipuiţi că lucram numai pe teatrul de
animaţie.

Nicidecum! Exista prejudecata aceasta într-un
timp, cum că dacă eşti „scenograf la păpuşi” numai poţi
face teatru dramatic. E vorba despre arta spectacolului
şi într-un caz şi în altul. Esenţial este ce mijloace
stilistice alegi.Aici este dificultatea majoră, cu atât mai
mult cu cât în istoria spectacolului s-a încercat aproape
totul. Asta nu înseamnă că nu mai e loc de progres în
acest domeniu. Aşa funcţionează arta, prin înnoire
constantă, prin reluarea unor experienţe trecute şi
îmbogăţirea lor. Trebuie să fii deschis la orice îţi este de
folos. În scenografie nu contează dacă îţi place Picasso
sau Grigorescu, ci dacă ei se pretează la text, la idee
regizorală,lamesajul pe care vrei să-l transmiţi.

Nu trebuie să fii mereu obsedat ca publicul să

Ca scenograf într-o ţară profund comunistă,
resimţeaţi imixtiunea statului în treburile teatrului?

Şi ce aţi ales până laurmă?

Pentru ce oraş aţi optat la repartiţie?

Aşadar,Clujul nu v-a convenit...

Deci aţi început cu teatrul pentru copii.

Dar nu v-a stricat experienţa aceasta
...păpuşărească!

Cât de mult se gândeşte un scenograf la public
atunci când construieşte un spectacol?

înţeleagă ce transmiţi tu. Publicul înţelege oricum.Atâta
grijă să avem noi, că nu ne înţelege spectatorul!
Principala grijă a scenografului nu trebuie să fie
publicul, ci textul. Ce soluţii să găseşti încât mesajul
textului, împletit cu cel al regizorului, să fie bine
formulat şi transmis.

N-aş spune! S-a întâmplat, în schimb, ca
regizorul să-şi schimbe pe parcurs ideile, iar eu să mă
trezesc că scenografia este pe dinafară. Se întâmplă rar,
dar se întâmplă...

Cred că e vorba de Constantin Brehnescu, cu
care, prin 1978, am făcut un spectacol „Aladin şi lampa
fermecată” în care juca toată trupa ieşeană.

Una pe care n-o mai regăsesc azi. Îmi amintesc
actori care, în culise, erau certaţi între ei, dar care, odată
intraţi în scenă, aveau o comunicare extraordinară.
Nimeni nu-şi permitea să-l încalece cu replici pe celălalt.
Dimpotrivă, fiecare îl serveau pe celălalt. Nu se faultau
niciodată pe meserie. Acum, faultul pe meserie e la
ordinea zilei. Nici nu-şi termină un actor replica şi
celălalt intră peste el sau începe să se mişte în aşa fel
încât să distragă atenţia. Îmi este mie ruşine adeseori de
ce se întâmplă. Şi mai e ceva: publicul are impresia că
greşeşte tocmai cel care îşi execută corect partitura.

Una bazată pe respect reciproc. Din păcate, sunt
mulţi actori care vor cu tot dinadinsul să-şi impună
gusturile personale în realizarea unui costum. Numai
ce-l auzi că zice: „eu aşa ceva nu port”. După ce că îi
lipseşte informaţia despre epoca respectivă sau despre
artă în general, vine şi ridică tot felul de pretenţii. De
obicei actriţele au asemenea reacţii, dar, slavă
Domnului, nici cu actorii nu emai simplu.Unii ţin cu tot
dinadinsul să fie juni primi, chiar dacă personajul e la
polul opus.Nu-ţi rămâne, ca scenograf, decât să fii ferm,
ba chiar dur, altfel munceşti degeaba. Pe de altă parte,
există şi actori profesionişti care respectă întru totul
scenograful. Un exemplu este, mai bine zis era,
Dumnezeu să-l odihnească!, Florin Mircea. Sau Sergiu
Tudose. Asemenea actori vin şi se uită întâi pe schiţe,
încearcă să verifice dacă pot să-şi configureze
personajele şi în funcţie de schiţele mele. Dintre actorii
mai puţin subordonaţi l-aş pomeni pe Dionisie Vitcu. E
drept, acum s-a mai temperat, însă înainte... Of! Îmi
amintesc „Azilul de noapte” făcut cu el. Juca rolul
acelui bătrân pribeag şi trebuia să i se pună nişte fâşii pe
faţă, un fel de mască, iar el era înebunit că publicul nu-i
vede faţa. Bineînţeles că în timpul spectacolului ne
făcea surpriza de a-şi da jos acele fâşii...

Că tot aţi pomenit de regizor, vi s-a întâmplat
vreodată să faceţi o scenografie independent de ideile
regizorului?

Care a fost primul regizor cu care aţi colaborat
laNaţionalul ieşean?

Care era atmosfera în teatrul ieşean al acelor
ani?

Cum ar trebui să fie relaţia ideală între
scenograf şi actor?

Daţi-mi câteva nume de regizori cu care aţi
colaborat ireproşabil de-a lungul timpului.

Primul nume care îmi vine în minte este
Alexandru Dabija. „Adunarea femeilor”, „Gâlcevile
din Chioggia”, proiectul „Suflete moarte” sunt
spectacole a căror reuşită a fost şi efectul colaborării
excelente dintre regizor şi scenograf. E un regizor
profund, nu face spectacole de dragul de a le face, ci
pentru că simte imperios nevoia să spună ceva, fie să-şi
enunţe o concluzie artistică la care a ajuns în arta
spectacolului, fie că are de transmis un mesaj care nu-i
dă pace. Nimic nu e gratuit în activitatea acestui
important regizor. Îşi respectă partenerii, ceea ce este
esenţial. Un alt regizor cu care am colaborat foarte bine
este Mircea Marin, apoi Sorana Coroamă, foarte
modernă în gândire. Ar mai fi Anca Ovanez, Petru
Vutcărău...

Purcărete, evident...

„Adunarea femeilor”, „Casa Zoikăi”,
„Pădurea”, „Baltagul”, făcut la „Luceafărul”, cu o
viziune foartemodernă pentru vremea aceea.

Îmi place cum lucrează Dragoş Buhagiar. Din
păcate, el este o excepţie a unei generaţii de scenografi
care numai ştiu ce înseamnă „proiect scenografic”, care
aproape nu mai lucrează deloc cu schiţe, care se
mulţumesc să scoată la imprimantă de pe internet tot
felul de chestii şi au impresia că sunt artişti scenografi.

Da, chiar destul de mulţi ani. La unmoment dat
a trebuit, totuşi, să renunţ. Eram plătită cu ora şi nu-mi
scoteam nici banii de taxi. Oricum, îmi amintesc cu
plăcere de diversele producţii făcute cu studenţii. Am
jucat cu ei înPadova,Veneţia...

Am fost surprinsă. Habar nu aveam că se
reuniseSenatul, că era perioada în care se dau premiile...
M-au luat ca din oală. Surpriza mea a venit şi din faptul
că niciodată Teatrul Naţional Iaşi nu m-a pus pe vreo
listă la vreun premiu. E drept, nici eu nu sunt un om
foarte comod, nu ştiu să perii, să cânt în strună... Dar
premiul acesta nu a egalat surpriza pe care am avut-o
luând, în Ucraina, la un foarte important Festival, anul
acesta, premiul pentru spectacolul „Punguţa cu doi
bani” făcut acum 26 de ani... Pentru cea mai bună
scenografie şi cele mai frumoase păpuşi... Sunt premii
care m-au făcut să fiu fericită şi să cred că a fost un an
bun!

Există vreun regizor cu care n-aţi lucrat încă şi
pe care v-aţi dori să-l aveţi partener?

Dacă ar fi să enumeraţi câteva spectacole pe
care le consideraţi de top în cv-ul dvs. profesional, care
ar fi acestea?

Din generaţiile mai tinere de scenografi, aveţi
vreopreferinţă anume?

Un timp aţi cochetat cu pedagogia, predând
scenografie inclusiv la Universitatea de Arte „George
Enescu”din Iaşi.

N-aş vrea să închidem dialogul acesta fără să
pomenim faptul că, anul acesta, UNITER v-a acordat o
importantă distincţie, Premiul pentru întreaga
activitate.
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REVISTA REVISTELOR

ALECART

În numărul din martie, 2013, al revistei ,
Mircea Morariu, după ce recenzează cartea de teatru
„Surplus de oameni sau surplus de idei” de Theodor-
Cristian Popescu, prezintă spectacole înscrise în
repertoriul teatrelor naţionale din Timişoara, Târgu-
Mureş şi Iaşi. Unde se opreşte la „Hollywood-Mirage”
de David Mamet în regia lui Vlad Massaci şi „Pălăria
florentină” de E. M. Labiche, în regia lui Silviu
Purcărete. Care, prin minuţie, rigoare şi cunoscuta-i
inventivitate regizorală, prin „împrumuturi” din
arsenalul teatrului de artă, prin distribuţia devotată
spiritului creator, a dăruit spectatorilor un „produs
estetic de înaltă calitate, care te amuză, te bucură, te
încântă, te face să râzi în hohote, sănătos”, un spectacol
de autentică originalitate.

FAMILIA

În (nr.135, mai 2013),
Corneliu Stoica ne-o reaminteşte pe distinsa graficiană
centenară Margareta Ştefănescu-Ciurdăreanu.
Absolventă a Academiei de Arte Frumoase din
Bucureşti, profesori fiindu-i Constantin Artachino şi
Camil Ressu, a lucrat, ca graficiană, la „Străjeria”,
„organizaţie înfiinţată de Regele Carol al II-lea pentru a
combate pătrunderea influenţei nefaste a Gărzii de Fier
în rândul tineretului din România”. Angajată apoi la
editura „Bucur Ciobanul”, a ilustrat peste 100 de cărţi
pentru copii şi tineret, colaborând şi la „Ziarul
copiilor”, la „Bucuria copiilor”, la „Mariana” sau la
săptămânalele umoristice „Păcală” şi „Nastratin” cu
ilustraţii şi cu seriale de benzi desenate. Rămâne în
istoria benzii desenate româneşti „datorită stilului ei
grafic delicat şi expresiv, al personajelor sale bine
conturate, care au făcut deliciul multor copii în timpul
războiului şi al anilor tulburi de după”, cel mai apreciat
serial B.D. fiind „Năzdrăvăniile lui Rică”. Ar fi
interesantă o reeditare, nu numai pentru a admira încă
„linia mlădioasă, elegantă, condusă cu siguranţă” a
„fermecătoarei poveşti grafice”, ci şi pentru o sondare în
timp: ce fel de „pozne” îi distrau pe copiii interbelici,
străbunicii copiilor electronic agresionaţi de azi.

DUNĂREA DE JOS

CONVORBIRI LITERARE, din aprilie 2013 a
întâmpinat a XVII-a ediţie a „Zilelor revistei
„Convorbiri literare” cu un bogat şi variat sumar. Din
paginile dedicate istoricului şi criticului literar E.
Torouţiu(Cassian Maria Spiridon, Ion Filipciuc, Liviu
Papuc), mulţi ani director al „Covorbirilor...” în spiritul
unei fidele continuări a ideilor junimiste, reţinem un
citat de tristă actualitate, conţinut de o scrisoare trimisă
de E.T. în 1947: „Cred în renaşterea Ţării, morală şi
materială, şi teritorială, cu tăria cu care Columb a crezut
în existenţa unei lumi noi, Galileo Galilei în eppur si
mouve şi Darwin în legea gravitaţiei şi atracţiei
pământului. Mascarada-i prea ridicolă, minciuna prea
mare, încât să nu se prăbuşească în chaos, pentru ca
peste 2-3 ani să ne aducem aminte ca de un coşmar urât.
Ceea ce se încearcă acum nu-i altceva decât dominaţia

Atraşi mereu de câte o filă de citit/recitit, revenim la
. Ne oprim la Şerban Foarţă,

după Nichita Danilov „singurul poet post-modernist de
la noi”. Citim „Despre mersul trenurilor Şansei” (nr.4,
2012). Surâdem, uităm , vacarmul din jur se stinge,
asistăm fermecaţi la scena disperat provincială: „Acum,
când ea-şi consultă ceaşca/ pe care-o ţine ca pe-o
floare(din soiul „lupidragi”) de ansa fragilă şi cu dulce
galb/ cu ce cuvinte aş putea(fără s-o tulbure) să-i spun,
să-i dau de înţeles, că ş-a-n-s-a, pe care pare să o aştepte
de la ghiocul univalv al ceştii ca atare, ea(al cărei nume
poate fi şi poate că şi e: Ortansa), că şansa aşadar nu
trece; sau, dacă trece, nu opreşte; sau, chiar dacă
opreşte, nu stă(decât puţin) într-un oraş, al ei, urât şi
care-şi pierde, pe zi ce trece, ănportansa, de tot urât şi-n
care(singur) varul pereţilor e alb”. Versuri sinonime,
cumva expoziţei „fotografia pe stradă”, semnată Lucian
Cocea Lionescu, inclusă Festivalului Fotografiei
Europene. Nu părăsesc Galeria de pe Gard până nu
citesc motto-ul educativ: „Priveşte atent. Este felul în
care îţi educi ochii şi nu numai. Priveşte fix, fii curios,
ascultă pe furiş. Mori aflând ceva. Nu te afli aici pentru
mult timp.” O ştim cu toţii, dar nu e rău ca, din când în
când, cineva, din afara noastră, să sune clopoţelul.

GAZETA de pe GARD

(V.F.)

Dând curs unei invitaţii indirecte, am poposit în sala de
festivităţi a Colegiului Naţional, cu gândul găsirii antidotului
necesar unei după-amieze dealtfelmonotone.
În fond de ce nu? Indiciile sunau bine fie că vizam

lansarea unei reviste-concept sau aşa precum se promitea o
dezbatere asupra performanţei într-un moment în
care ai fi tentat să gândeşti cu precadere la .
Plus, amănunt deloc neglijabil, tot dialogul acesta

potenţial controversat avea să fie purtat -cum într-atât de des
ne-amobişnuit a spune-între generaţii.
Ei bine, de astă dată reprezentanţii generaţiilor chiar şi-au

dovedit afinitatea vizavi de concept, iar iniţiativa cu veleităţi
socio-culturale dusă la bun sfârşit. Nu ştii niciodată la ce să te
astepţi când intră în joc şi-un strop de efervescenţă
adolescentină.
Pe scurt fie spus, evenimentul în sine m-a surprins.

Plăcut. Într-atât de plăcut încât am căutat ulterior ecourile în
presă. Şi inclusiv un link ceva, spre care să-mi pot permite a
redirecţiona cunoscuţii să se răsfeţe răsfoind o publicaţie fără
falsemodestii…rară.
Dacă acum scriu fie şi puţin tardiv e pentru că nu le-am

găsit. În acea dupămiază se susţinea că valoarea unei cărţi
citite se poatemăsura în durata timpului post lectură în care ea
continuă să te obsedeze. Parafrazând, zilele în care am
continuat să simt plăcerea discuţiilor de atunci m-au
determinat să refuz să le las să sepiardă oricum.
Probabil că un bun jurnalist ar fi detectat şi dactilografiat o

ştire în genul: “
Dar eu ţin să relatez de cenueaşa.

N-am văzut în ALECART doar terenul de joacă al unor
rebeli. E rezultatul, dacă vreţi ceva mai vizibil, al ruperii
rândurilor şi compartimentărilor clişeu de odinioară ce
decretau că adulţii ştiu iar ceilalţi învaţă. Reţeta s-a dovedit
grozavă tocmai pentru că şi unii şi alţii par să vrea să caute
împreună…Ce ?Soluţii inteligente de a sta deoparte. Departe
de ce? De tendinţele de disciplinare a unei realităţi induse pe
care nuomai recunoaştem.
Revista aceasta e un act de curaj , cel al înnodării unui

liant între discipol şi magistru precum şi excepţia pozitivă de la
regula conform căreia “generaţia asta, domnule, e lipsită de
valori, impenetrabilă, absurdă şi în regres”.
Ne-am obişnuit să vorbim sub efectul de masă, uitând că

există sentimente şi atitudini singulare. Perfect asumate şi
responsabile.

faţetelor
faţade

Scriitorii cu patalama se refugiază într-o
publicaţie de liceeni”.

Revista aceasta n-a optat pentru o redacţiemonopolistă ci
pentru o triadă a colegiilor. A pariat pe o formulă din start
fericită, menită a alătura la Cuprins recenzii grele, creaţii
literare şi plastice, interviuri sau câteva subtil condimentate
mini-cronici cinematografice . Copii care citesc pagini pe care
mulţi adulţi zis titraţi le păstrează în cel mai bun caz pe lista de
aşteptare:

sau recenta apariţie sub
semnătura vişnieciană

.
Acestui ansamblu i se integrează firesc capitolul

Universitaria, căruia au subsemnat criticii literari BogdanCreţu
şi Antonio Patraş, lectorul universitar, Marius Paşa, arhitectul
Horia Tundrea sau analistul politic Daniel Şandru. Ce au avut
dânşii de spus trebuie pur şi simplu citit. Ce e în plus de
apreciat? Prezenţa lor în formula completă la schimbul de
replici sincere cu cei cărora au ales pe undeva să le fie poate
mentori.
Interogativ sau plastic, plin de umor, cordialitate şi pe

alocuri tendinţe sumbre, discursul a fluidizat gânduri,
curiozităţi, sentimente şi resentimente…
De la starea de cititor a criticului literar, la lipsa de artă a

politicului contemporan, de la inexistente ponturi de a alege şi
citi o carte, la ambiţii de declişeitizare a portretului olimpic sau
nemulţumiri de asistent voluntar, toate şi-au găsit şi timp şi loc.
Ce-ar merita în final reţinut? Că într-o lume în care vorba

lui Vişniec “nimeni numai citeşte pentru că toţi scriu”, unii chiar
nu o fac lamentabil şi că aceia ştiu poate să o facă pentru că nu
se mai limitează la aşteptat modele, îndemnuri repetate,
legiferări, restructurări de materii sau, mai rău, de programe
şcolare.
Răspunsul unuia dintre olimpicii Naţionalului la întrebarea

clasică despre şi cu modele mi s-a părut genial. Îmi permit să-l
citez aici şi să-i cedez absolut voluntar, drepturile intrinseci
de…final.
“Am un poster în cameră, dar e cu harta cerului. Există

nenumărate persoane pe care le admir, de la laureaţii Nobel la
prietenii mei, dar nu, nu mi-am stabilit un model spre care să
acced şi nici nu am de gând să o fac. În primul rând pentru că
aş fi dezamăgit de cât de puţin am reuşit să întreprind şi în al
doilea rând pentru că, adevărata provocare e să te depăşeşti
pe tine, cel de ieri” Memorabil!

Orbitor, Mă numesc Roşu, Împăratul muştelor,
Biblia de neon, Waiting for Godot

Sindromul de panică în oraşul
luminilor

.
R.S.O.

Liviu SUHAR: “Pasaj la Sighi ”şoara

materiei asupra spiritului, ceea ce nu va reuşi niciodată,
nicăieri...” Optimism, infirmat, din nefericire, de
realitate: în 1953, securitatea îi confiscă preţioasa
arhivă, documente importante pentru istoria literaturii
române dispărând atunci. Compartimentată, aparent
aleatoriu, revista cuprinde pagini de istorie şi critică
literară, dar şi poezie şi proză, traduceri din literatura
universală, asigurând cititorului interesat o necesară
punte între trecut şi prezent, oferindu-i totodată un ghid
al lecturilor, care demult nu mai pot fi la zi, dată fiind
avalanşa de noi apariţii. Spicuim din sumar: Elvira
Sorohan prezintă empatic volumul de debut al Mihaelei
Grădinariu, „Biserica de cuvinte”, sub sugestivul titlu
„Poezia ca împlinire în cuvânt a neîmplinirii”; Basarab
Nicolescu descoperă un mare poet sirian contemporan,
Ali Ahmed Esber, nominalizat la premiul Nobel pentru
literatură, dar nepremiat încă din raţiuni politice;
Alexandru Zub constată căMemorialul Sighet a devenit
o adevărată „instituţie pentru România”; Nicolae
Stroescu-Stânişoară analizează aplicat persecuţiile
religioase chineze care-i aduc la disperare suicidară pe
tibetanii invadaţi; Marius Chelaru reaminteşte două
antologii de poezie turcă, traduse în limba română în
1979 şi 1986; Ştefan Oprea, tranşant ca de obicei,
prezintă o premieră în peisajul nostru cultural: „Gala
filmului poliţist”, organizată de CNC, UNATC şi MAI;
Antonio Patraş îndrăzneşte un excurs asupra romanului
lovinescian; Emanuela Ilie demontează „splendida
lecţie poetică despre asumarea până la capăt a libertăţii
interioare” predată de mereu imprevizibila Nora Iuga în
ultima ei carte etc., etc. Reunind autori din generaţii
diferite şi felurite colţuri de ţară şi lume, „Convorbiri
literare” ambiţionează să rămână fereastra deschisă spre
cele patru zări ale timpului şi locului, aşa după cum au
programat revista stră-străbunicii junimişti din dealul
Copoului.

Liviu SUHAR: “Balcic - dealul de cret ”ă

O M E N T
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Un paradox este, după cum se spune pe paginaweb , „o contradicţie întermeni”. Adesea este vorba despre afirmaţii care seexclud reciproc şi care merg până la ridicol. Unparadox poate însă stimula o gândire mai atentă.Paradoxulpoate fi exemplificatastfel:- dacă enunţul esteadevărat, atuncienunţuleste fals;- dacă misiunea ta este de a nu accepta aceastamisiune,oveiaccepta?- când un ucenic nu este bun de nimic şi totuşicapabilde toate.Mulţi au făcut referiri la comportamentulparadoxal al oamenilor consideraţi iluminaţi.OswaldSpengler a spus: „Mai demultnuaveai voie săîndrăzneşti să gândeşti liber; acum ai voie, dar numai poţi. Omul vrea să gândească doar ceea ce îşidoreşte, lucrul acesta fiind perceput drept libertateaşi dreptul său inatacabil.” Gabriele Kuby a spus:„Avem de-a face cu distrugerea libertăţii în numelelibertăţii.” Ulrich Parzany a afirmat: „Rareori a maifost atât de evident ca acum că dependenţeledistructive terorizează vieţile celor care cred cătrăiesc liberi.”Thomas Lachenmaier a declarat referitor laparadoxala a societăţii noastre: „Totmaimulţi oamenievită să-LcautepeDumnezeu, prinfaptul că vorbesc despre în care cred saudespre o imprecisă forţă spirituală”. Autorul AlanMiller consideră afirmaţia care se aude tot mai desca fiind una dintrecelemai „retrograde evoluţii ale societăţii moderne”.Mulţi seprotejeazăde la agândi spunândcăadevăruleste . Alan Millervorbeşte în acest sens despre o „implozie acredinţei”. Strategia este să renunţi la gândire pentrua nu fi nevoit să iei o decizie importantă. Aceastăatitudineestemai fatalădecât contestatul ateism.Paradoxali sunt şi inamicii islamişti aiIsraelului. Într-un interviu, Sami Husain a declarat:„Am petrecut trei luni cu teroriştii. Unele experienţemi-au deschis ochii. La orele de teorie ni s-a spus cetrebuie să facem dacă ni se termină muniţia când neaflăm pe teritoriul israelian: să ne ascundemkalaşnikov-urile să ne predăm israelienilor. Nu amînţeles de ce ar fi trebuit să o facem. Nu ne-ar fiomorât israelienii, pe care noi voiam de fapt să-iomorâm? Dar ni s-a spus că ei ne vor închide înînchisori şi poate cândvanevor eliberadinnou.Dacăînsă ne-am întoarce neînarmaţi în teritoriile arabe,ne vor omorî arabii pentru a ne lua banii şi ceasuriledemână.Lucrulacestam-apuspegânduri.”Acum Sami Husain trăieşte la Londra, însocietatea noastră vestică, cândva. El aconstatat cu surprindere: „În Marea Britanie au locoficial tribunale . Orice ţară ar trebui să aibă unsingur sistem legal, care să fie valabil pentru toţi.Acum avem două. O faptă care într-un tribunal ar ficonsiderată criminală, nu este considerată şi încelălalt, ba încă este încurajată.” Este cu adevăratparadoxal, o contradicţie indiscutabilă felul în carese raportează societatea noastră la OrientulApropiat. Aviel Schneider a făcut următoareaobservaţie: „Pentru Vest, coloniile evreieşti par să

mittelschulvor-bereitung.ch

această propoziţie este falsă

spiritualitate

o energie

eu sunt spiritual, dar nu religios

ceea ce îmi dictează stomacul

creştină

şaria

O societate paradoxală

Un paradox este o contradicţie în sine -
pretinsă sau reală. Extrem de paradoxală se
dovedeşte însă a fi atitudinea societăţii
noastre, dupăcumoarată diferite exemple.

N. LEITH
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Din jurnalul unui ludic
Filmez cu un bucătar foarte bun, care a lucrat

prin străinătăţuri mulţi ani. Mă şochează faptul că
aspectuoasele lui bucate nu au sare, ergo-gust. Se
scuză: a gătitmult pentru copii.Mă rog...
Şi mă mai surprinde cu o declaraţie: „Fiecare

gospodină să facă un sacrificiu şi să cumpere măcar
unbaton devanilie, pe an!”.
Nu-nţeleg în ce constă „sacrificiul”, batonul cu

pricina costînd în jur de 10 lei.Deci, orice gospodină
işi poate cumpăra chiar unul ...pe lună!

„M-am săturat de lichele! Daţi-mi o canalie!”
(VictorEftimiu). Sunăbine.
Dar unii din cei care l-au cunoscut susţin că şi el

era.

Un titlu de ziar mă pune pe gînduri:„Un chinez
şi-a dat în judecată soţia fiindcă era prea urâtă”.
Scârţ!
De ce-a luat-o, bre? Şi el o fi fost vreun

frumos?...

În jurnalul meu (care pînă acum are 20 de
volume, să fie clar!) găsesc, la data de 31 oct. 2012,
o notă de plată emisă de un local ieşean. Până aici,
nimic deosebit.Mă şimir că amselectat-o.
Privind mai bine însă, văd ceva amuzant: la

numele ospătarului este trecut... !
Ospătar ludic, nu?!
Arc peste timp: vara lui 2013. Cu Nicolae

Turtureanu, la . Mă uit pe
meniu: ceva la fel de amuzant pulpe ... (în
loc de )! Se poate glosa destul pe tema
pulpelor dezolante, în viaţa erotică...

Dintr-un film, reţin o replică interesantă:„Nu vă
doresc noroc: aveţi deja prea mult!”. Cât aş da să-mi
fi spus şimie cineva, vreodată, asta!...

Vorbe în eter.
Vorbe în etern...
Cemult contează o consoană!

Din şugubăţ al prietenului Mihai
Frunză (pe care-l publică,de ani de zile, în revista

), vă ofer cîteva definiţii bine
găsite:
„LĂPTUCI - sâni sănătoşi preferaţi de bărbaţii

lacto-vegetarieni
TERENTE - cetăţean brăilean de mai mare

ruşinea
CALIGRAFIE - motivul pentru care medicii-

scriitori nu sunt citiţi decît de farmacişti”
Merită citit, nu?

Robin Hood

Casa Universitarilor
dezolante

dezosate

dicţionarul

Integrame cu umor

Bogdan ULMU

***

***

***

***

***

***

DTP: Filaret IURNIUC

Revista apare cu sprijinul parţial al Primăriei Iaşi şi al FundaţiilorART 2007 şi C.A.V.

CRONICA VECHE

reprezinteunpericolmaimaredecât sunt revoluţiiledin ţărilearabepentru Israel.”Paradoxal este şi noul ateism, după cum spuneclar cercetătorul şi profesorul de matematică JohnLennox: „Noul ateism reprezintă o viziune goală şisterilă asupra lumii, viziune care ne lasă într-ununivers închis, care la un moment dat arde şi ultimaurmă a existenţei noastre. Ateismul este în sensliteral o filozofie deznădăjduită.” Ce anume esteparadoxal la aceasta? Răspunsul se află înurmătoarea observaţie: „Dacă crezi că sensul vieţiiconstă doar în a-ţi face lucrul şi în a produce cât maimult posibil, atunci ai putea fi cel mai neînsemnatanimaldepovară.”La Londra a fost înfiinţată o , încare în fiecare primă duminică a lunii se ţine unserviciu divin ateu. Nu este oare paradoxal săvorbeşti despre un , fără Dumnezeu, alcelorcare îlneagă?
biserică a ateilor

serviciu divin

Crucea este scoasă din sălile de clasă sau esteinterzisă purtarea ei în cadrul serviciului public, iarlumânările de Advent nu sunt permise în birouri.Echipa spaniolă de fotbal Real Madrid renunţă lacrucea de pe stema ei, iar într-un spot publicitarpentru turişti arabi, crucea de pe cel mai înalt vârfmuntos german a dispărut. Noul papă renunţă labinecuvântare într-o întrunire publică din cauzaprezenţei unor oameni de altă religie şi a ateilor.Argumentul este întotdeauna acelaşi: se doreşteevitarea vreunui afront la adresa oamenilor de altăcredinţă. Paradoxal însă, în acelaşi timp, se face apella mai multă toleranţă faţă de credinţa islamică saufaţădecredinţa luiDalai Lama.Nu este paradoxal că cea mai depravată stradădin Hamburg se numeşte Sankt Pauli? ascris în Biblie exact împotriva conduitei de pe St.Pauli.Comportamentul paradoxal al lumii poate fiilustrat foarte bine prin următoarea anecdotă: „Doioameni de ştiinţă spun lui Dumnezeu:
IarDumnezeu răspunde: „De acord, dar nu luaţi dinpământulMeu, ci dinalvostru!”

Sf. Pavel

Am rezolvat
toate enigmele şi tainele lumii. Numai avemnevoie de
Tine. Putem crea un om din pământ, aşa cum ai făcut
Tu în Geneza 2,7. Eşti de acord cu aceasta?

Liviu SUHAR: “ a”Tentaţi
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