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A intrat
POEZIA
în oraş

În octombrie, când Iaşul intră în sărbătoare o ştii. Dacă nu eşti
din oraş ţi se dă de veste de unde, de neunde şi pe alte unde, că se
apropie cel mai vestit, din ţară cel puţin, pelerinaj. Dacă eşti
locuitor al urbei o afli iniţial după coada brusc prelungită de la racla
Sfintei Parascheva, nu graţie pelerinilor, vezi bine, încă nesosiţi, ci
ieşenilor get-beget, care-şi amintesc, brusc, că deţin acest sacru
privilegiu...

(pag. 7)

Adrian ALUI GHEORGHE
(pag. 6)

iar oftaturile lor au alungat cîrdurile de ciori
din plopii care stăteau
ca nişte indicatoare
la intersecţia dintre pămînt
şi cer arătînd fără odihnă drumul spre Nicăieri.(...)

(...) Ziarele au scris cu litere de-o şchioapă
că fenomene stranii s-au abătut asupra lumii noastre,
că inimile cetăţenilor din oraş au înregistrat
brusc spasme inexplicabile
ca la apropierea cometei, unii s-au îndrăgostit fără motiv

Sărbătorile
Iaşului
.
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Se caută o definiţie, câteva tabieturi
şi un vis (aproape) imposibil

1. Cum aţi rectifica, într-o notă personală, definiţia de
dicţionar a scriitorului?
2. Ce tabieturi scriitoriceşti vă definesc (scrieţi greu/uşor,
aveţi un loc anume care vă stimulează creativitatea sau
muzele vă urmează oriunde, există un moment al zilei
preferat, împărtăşiţi paginile scrise înainte de finalizarea
romanului/volumului sau subiectul merge la "secret"
etc., etc.)
3. Un vis ...imposibil!

?

1. Când un ins care scrie declară asta şi îşi vede de treaba
lui, are simpatia amuzată a tuturor: e pur si simplu un muritor
cu un hobby. Dar, când se întâmplă să publice, să fie citit şi de
alţii şi, mai ales, să devină celebru ori să ia premii, demulte ori
se preschimbă într- un contemporan cu preamulte secrete.
2. Nu scriu greu sau uşor, ci scriu în etape. E ceva similar

cu o aeronavă căreia îi trebuie spaţiu de decolare: la un
moment dat, dupămaimultemanevre obligatorii, de rutină, îşi
ia zborul. Altfel spus, încep să îmi aud cartea şi atunci
înseamnă că aventura a început. Deşi mi se pare că ştiu
povestea, pentru mine, fiecare roman e o călătorie
imprevizibilă.
3. Nici nu e un vis ieşit din comun, ci cred că e visul

oricărui scriitor care crede în ceea ce pune în pagină: mi-aş
dori ca măcar una dintre cărţile pe care le trimit în lume să le
pară câtmaimultora ca şi cumar fi scris-o ei înşişi.

Daniela ZECA-BUZURA

Florina ILIŞ
1. Definiţia unui scriitor este o oportunitate de a descoperi

şi de a te descoperi.Aparent un fir de nisip fără o însemnătate
deosebită în deşertul cuvintelor, cu răbdare şi timp devine un
diamant cu sclipiri deosebite, prin intermediul căruia lumea
se vedemai luminoasă, mai transparentă, mai sensibilă. Omul
condeiului poate fi chiar un acrobat care realizează un salt
mortal pe salteaua timpului, întrucât perietura frazelor,
dorinţa de a identifica un cuvânt sensibil, dorinţa de a te
remarca prin detalii este o jertfă umilă şi profundă, un pod
peste generaţii.
2. Tabieturile scriitoriceşti sunt cortina din spatele

spectacolului de idei.Atunci când există esenţă, redactarea se
poate asemăna cu un joc, cu o explozie de conţinut în faţa foii
de hârtie. Spaţiul, timpul sunt variabile, fără o importanţă
covârşitoare, talentul creator se manifestă cu mult succes în
orice circumstanţe. Expresii precum ,, noaptea e un sfetnic
bun" se estompează în universul de idei şi devine un dicton tot
mai puţin valabil. Este adevărat că liniştea nopţii aduce un
aport considerabil în ordonarea mesajelor, însă efervescenţa
dimineţii şi al său spirit extravagant şi determinant este un
ajutor în conturarea şi exprimarea gâdurilor. Fiecare creaţie
este unică, iar fiecare pasaj poate fi asemănat cu o cărămidă
aşezată la templul gândirii, drept pentru care doar un produs
finit poate furniza cititorului şi criticului deopotrivă o imagine
de ansamblu, o receptare veridică a operei.
3. În calitate de scriitor, doza de optimism şi de încredere

în sine ar trebui să atingă cote maxime.Aşadar, în opinia mea
nu există vis imposibil, ci mai degrabă modestie excesiv
conturată sau teama de a cuteza spre cucerirea ţărmurilor
intangibile. Substanţa magică în formula afirmării este
curajul, poate chiar teribilismul de a ţinti tot mai sus. E
miraculos cuvântul ... şi îţi oferă aripi să zbori într-o lume
plină de vulturi care atenteză la siguranţa propriei persoane,
însă te şi ridică spre zări nebănuite.

Ruxandra CESEREANU
1. Definiţia scriitorului, într-o formulă de sinteză şi din

avion? Vrăjitor ratat, de obicei. Mai rar - shaman sublimat.
Pălărier nebun (veziAlice...)
2. Tabieturile scriitoriceşti? Sunt doar mofturi. Singurul

tabiet valid este să fiu eu însămi. Ultravie, autentică,
polimorfă.
3. Visurile imposibile sunt retorice (sau romantice şi,

deci, relativ patetice). Iar formula e fumată. Nici măcar
premiul Nobel pentru literatură nu şi-l mai doreşte neapărat
un scriitor ... (decât în vis !).

Savatie BAŞTOVOI
1. Scriitorul este omul care ştie să definească simţurile în

cuvinte.
2. Scriu uşor, mai uşor decât vorbesc. Dar pentru asta

trebuie să fiu lăsat în pace. Oamenii te salută, te întreabă cum
te simţi, dacă ai mâncat, dacă vrei un ceai, o cafea, un măr sau
un biscuite şi asta te obliga la politeţuri care ucid firul
gândurilor. De aceea, ultima vreme scriu în căsuţa din pădure,
unde am copilărit, pentru că acolo sunt singur. Împărtăşesc
ceea ce scriu înainte de publicare pentru că verific reacţia
cititorului şi primesc cu bucurie şi mare acribie sfaturile.
Cititorii sunt diferiţi, prefer oamenii care nu au treabă cu
literatura.
3. Ca scriitor, nimic nu este imposibil. Mi-am îndeplinit

toate visele adolescenţei.Acum, pur şi simplu scriu, nu visez.

Florin IARU
1. Scriitor e cel care scrie o poveste, o poezie sau o piesă de

teatru, adică literatură. Meseria lui se defineşte prin ceea ce
face, ficţiune artistică, nu prin ceea ce este el/ea.
Cel care nu scrie aşa ceva nu e scriitor, e orice altceva.

Caligraf sau grămătic.
2. Nu am tabieturi. Scriu uşor, pentru că sînt plin de

poveşti pe care le văd zi de zi începute în jur şi pe care le
continui, automat, în minte. Scriu în linişte ca şi în gălăgie,
culcat, în picioare, la masă, în pat. Scriu la comandă, scriu din
proprie iniţiativă. Cînd plec la lucru, am în cap cantitatea la
care mă raportez: o poveste ultra-scurtă, medie, lungă. Poate
părea uimitor, dar "Moartea unui slujbaş", de Cehov, are sub
5000 de semne. Eo capodoperă.
Nu există muze, există numai experienţă, tehnică şi

capacitatea de a-ţi lăsa mintea liberă, relaxată (încordarea
dăunează). Imaginaţie materială. Apoi, totul vine de la sine,
pentru că e ca-ntr-o ecuaţie matematică. Dacă nu rezolvi
problema corect, nu afli rezultatul.
În ceea ce priveşte povestitul înainte de scriere, am destulă

experienţă cât să spun că e un lucru groaznic! Din păcate, am
povestit prietenilor celmai frumos roman al tuturor timpurilor
şi numai pot să-l scriu.M-am învăţatminte. Numai povestesc
nimic, pînă nu e gata. Numai sună la fel de bine, ca în viu grai.
Cel mai trist, însă, e că am părăsit uneltele clasice ale

scrisului şi lucrez numai pe calculator. Uneori, ştersăturile
sîntmai bune.Dar de unde să lemai iei?
3. Ca orice scriitor, visez să fiu citit de 7 miliarde de

oameni.
Dar am şi un vis raţional (vă interesează?), să las în urmă

măcar 10 poezii şi 300 de pagini de proză.

Andrei KURKOV
1. Când aveam vreo 14 sau 15 ani am descoperit că

scriitorii nu merg la serviciu! Şi mi-a plăcut chestia asta la
nebunie. De vreme ce cochetam deja cu poezia de pe la 6-7
ani şi proza de la 13 , m-am decis să devin un scriitor adevărat
- adică unul dintr-aceia care stau acasă. De atunci mă tot
întreb cine poate fi numit "scriitor" şi cine nu, iar ultima mea
definiţie sună cam aşa: "scriitor nu e cel ce scrie, ci acel ale
cărui cărţi sunt citite de către cititori". S-ar putea să sune prea
evident, prea de la sine înţeles, dar, în Ucraina avem o
grămadă de scriitori care se cred prea profunzi şi inteligenţi
pentru public,motivând prin asta faptul că nu sunt citiţi.
2. Ei bine, înainte să se nască, copiii (am doi fii şi o fiică),

după îndelungi experimentări am ajuns la concluzia că cel
mai prielnic interval orar în ceea ce mă privea era undeva
între 5 dimineaţa şi până la 11, spre prânz. Din nefericire în
ultimii cincisprezece ani scriu când apuc. Cea mai haioasă şi
relativ recentă descoperire e că sunt capabil să scriumaimult,
mai bine şi mai rapid într-un avion decât într-un tren.
Călătoresc cam 6-7 luni pe an astfel încât consider a fi un real

David VANN
1. Habar nu am! Nu m-am gândit serios la asta. Fiecare

scriitor are obiceiuri, metode, surse de inspiraţie şi modalităţi
de a aşterne rânduri pe hârtie, diferite. Nu există o definiţie
corectă. Faptul că sunt scriitor nu înseamnă ceva, nu are o
importanţă anume. Scriu pentru că îmi place să fac asta şi nu
există cred satisfacţie mai mare decât aceea ca volumele tale
să fie publicate şi mai ales citite. Cred că scriitorii au şanse de-
a fi mai cunoscuţi pe viitor decât în prezent, dar şi că orice
astfel de gânduri interferă negativ cu ocupaţia propriu-zisă.
Aşa că prefer să nu-mi bat excesiv capul cu "ce înseamnă să fii
scriitor".
2. De regulă n-am nici un plan şi nici cea mai vagă idee

despre ce va fi vorba în noua mea carte până să încep. Fiecare
nouă zi şi la fel pagina care urmează a se umple de semne sunt
o necunoscută, dar mi-am impus ritualul de-a scrie fără alte
abateri, în fiecare dimineaţă, şapte zile din şapte şi aştept la
rându-mi să fiu surprins. Lucrurile se structurează uneori
aproape de la sine şi scriu pentru că sunt curios să văd cum
evoluează.
Mă concentrez adeseori asupra peisajului, pe care-l

consider asemănător într-o mare măsură unui test Rorshach,
adică o pagină albă pentru subconştient. Descriind locurile şi
copilăria din Alaska sau California, trăirile interioare ale
personajelor mi-au dictat subiectul. Iar ca amănunt poate
interesant pot spune că, în cazul cărţilor mele, varianta de
tipar e celmai adesea identică primului exemplar. Sigur,mi se
întâmplă să cizelez anumite fraze, dar niciodată să adaug, să
mut sau să elimin scene sau pasaje întregi. Gândesc că astfel
potenţialul cititor trăieşte lecturând aceleaşi surprize pe care
iniţial şi autorul le-a avut.
3. Vis imposibil? Sper ca ştiinţa să ne salveze de

infiltraţiile CO2. Mi se pare că istoria (cea mai importantă
poate a umanităţii) se repetă şi ne îndreptăm spre un dezastru
similar celui petrecut cu peste 55 de milioane de ani în urmă,
când CO2 a fost eliberat în cantităţi uriaşe şi a distrus
resursele de calciu carbonat din oceane. Nu mai cred în
găsirea unei soluţii viabile. Cred în schimb, din păcate, că am
supraestimat visul propriei noastre inteligenţe, pentru mult
preamultă vreme.

noroc faptul că am învăţat să scriu înmişcare sau prin hoteluri.
Folosesc de obicei un laptop dar ori de câte ori am blocaje

sau dubii îmi iau un carneţel şi un stilou şimerg într-o cafenea -
mai ales dacă îmi place o anumită cafea- şi rezolv problemele
prin găsirea unui subiect. Îmi vin de asemenea destul de multe
idei când zbor. Să călătoresc a devenit unmod de viaţă şi e unul
foarte important în ceea ce mă priveşte. Dacă totuşi se
întâmplă să scriu într-un birou şi întâmpin dificultăţi creative,
recurg la o baie fierbinte în încercarea evidentă de a-mi încălzi
creierul şi-a da foc imaginaţiei.
3. Mi-ar plăcea să mai învăţ câteva meserii printre care şi

cele de geolog, miner sau conductor. A, şi nu m-ar deranja
deloc să cunosc câteva limbi străine în plus.
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Cum să plonjezi în traducere nemotivat
de faimă şi ce bagaj minimal iei?

1. De cemeritămunca traducătorului chiar şi în condiţiile
unor slabe şanse la posteritate sau faimă?
2. De ce este important să o facă un cunoscător al
literaturii şi nu orice potenţial vorbitor de limbă străină?
Care e ingredientul absolut necesar traducătorului?

Steinar LONE
1. Vorbind din prismamaimultor domenii, traducătorii de

literatură sunt doar o minoritate. Este aşadar, în general, o
meserie ca oricare alta cu menţiunea că traducătorii literari o
fac deseori şi din motive idealiste, asemeni multor confraţi
scriitori. Posteritatea şi faima nu sunt factori decisivi pentru
cei care se apucă de tradus. Trage mai mult în balanţă
dragostea de literatură şi voinţa de a o prezenta, în cazul celei
străine, în propria ta limbă. Sigur că au fost mari scriitori care
au tradus şi poate că unii traducători ar vrea să şi scrie. De
altfel cred că, în principiu, un bun traducător care ştie limba cu
toate amănuntele ei poate atenta la statutul de scriitor. Dacă
are ceva de spus!
Mi-aduc aminte una dintre cele mai mari glume din

literatura română, când doamnaT., în primanotă de subsol din
, spune: «Eu n-am nimic de spus» (deşi după

cum se ştie, sper, povestea ei ocupă o parte considerabilă a
romanului).Aşa cum, consider că sunt destui autori care scriu
romane neavând ceva de etalat. Personal, prefer să mă dedic
traducerii în loc să scriu un volum care nu aduce în fapt, nimic
(nou) sau original. Sau poate că sunt doar leneş...
2. Nu doar că e necesar să fii un cunoscător al literaturii, ci

şi un bun cunoscător al limbilor sursă şi ţintă. M-am
familiarizat în ultimii ani cu programele computerizate care
fac traduceri. Se vede însă de la o poştă că, până acum cel
puţin, nu reuşesc să redea stilistica textului cel puţin potrivit,
dacă nu fericit. Pe scurt da, un text oarecare poate fi tradus azi
de omaşină, nu cu rezultate deosebite după cum afirmam, dar
inteligibil. Sunt domenii unde dacă se poate înţelege despre ce
e vorba, misiunea e ca şi îndeplinită. Pentru literatură
lucrurile stau altfel: un text bine scris are profunzimi, trimiteri
inerente la alte texte... de fapt, o serie de subtilităţi unde e
nevoie de creier. Asta şi e problema traducătorilor: Oare ştiu
sau recunosc ei toate nuanţele?
Prin anii şaptezeci, cîteva romane ale lui Zaharia Stancu

Patul lui Procust

Jan WILLEM BOS
1. Este adevărat: traducătorul (m/f) unei cărţi este sortit să

rămână ceva mai necunoscut decât autorul ei. Cum sunt mai
puţin cunoscuţi dirijorul şi interpretul unei piese muzicale
decât compozitorul ei. Mai puţin cunoscut nu înseamnă totuşi
anonim.Anonim este traderul care îşi înroşeşte viaţa vânzând
şi cumpărând acţiuni, anonim este bancherul care îşi face
veacul mutând sume mari de bani, ascunzându-le în acelaşi
timp de fisc.( Da, există excepţii ca de-alde George Soros sau
Warren Buffett, dar aceştia nu fac decât să confirme regula.)
Unde pui şi faptul că noi, traducătorii, avem omuncămultmai
frumoasă. Acesta este tocmai motivul pentru care am studiat
filologia. Poţi să stai toată ziua tolănit în pat cu o carte
frumoasă şi n-are nimeni dreptul să spună că nu lucrezi...
Sigur, pentru aceasta muncă suntem foarte prost plătiţi, şi
merităm mult mai mult. Dar mai pică o subvenţie, mai facem
rost de o bursă, se mai ţine un festival... şi reuşim să numurim
de foame. De pildă eu mai şi traduc pe la diferitele tribunale
pentru cetăţeni români certaţi cu legea (olandeză) şi chiar nu
amde ce sămăplâng.
Dar aveţi dreptate. Traducătorul nu este un scriitor. Mai

puţin în cazul în care traducătorul îşi găseşte timp să mai şi
scrie. Eu personal am încercat să scriu poezie, dar a ieşit
penibil.Ammai scris ficţiune şi rezultatul merită uitat cât mai
grabnic. Dar am scris şi câteva volume de non-fiction despre
România, şi chiar un dicţionar român-neerlandez, care îmi va
garanta o posterioritate, nu veşnică, desigur, dar sper totuşi
destul de îndelungată încât moştenitoarea mea legală să
încaseze drepturile de autor.
2. Cred că traducătorul trebuie să fie în primul rând cititor.

Păi în afară de traducători şi scriitori, cine mai citeşte în ziua
de astăzi? Mai toţi olandezii cu puţină şcoală se descurcă
binişor în limba engleză, dar să ferească sfinţii dacă se vor
apuca de traduceri literare! Engleza lor o folosesc în primul
rând pe Facebook, unde ajunge un vocabular de circa 1374 de
cuvinte. Cu textele care depăşesc 140 de caractere nu mai are
răbdare nimeni. Dar pe bune, nu am încredere în abilităţile
unui traducător care n-a prins gustul meseriei printr-o lectură
susţinută, atât în limba sursă cât şi în limba ţintă.
Mi se mai întâmplă în România să-mi mai explice

ocazional câte cineva, care nu prea amai avut timp pentru citit
de când a terminat bacalaureatul, că ei au un poet pe numele de
Mihai Eminescu. Da, fireşte că am auzit de el, dar recunosc că
nu l-am tradus. N-am curaj. Tot astfel cummi se întâmplă însă
de multe ori să simt dorinţa sau chiar nevoia aprigă de-a
traduce un text românesc pe care îl citesc, o dorinţă/nevoie
care provine pur şi simplu dintr-o curiozitate, (să văd cum ar
suna în neerlandeză), din ambiţia să-l împărtăşesc cu cineva
care nu ştie româneşte, sau chiar, prin absurd, din speranţa
prea puţin justificată, de a găsi pe cineva care ar vrea să
publice textul respectiv în traducerea subsemnatului...

Florin BICAN

1. Pentru mine, traducerea este forma supremă de lectură.
Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, ca traducător, sunt în primul rând
cititor. Asemenea cititorilor, traducătorii de felul meu nu se
raportează la cărţi din perspectiva posterităţii sau a faimei. De
aceea cred că munca de traducător „merită”, sau nu „merită”,
în aceeaşi măsură ca munca de cititor. Şi într-o măsură mult
mai mare decât, să zicem, munca de… fumător mai ales că
traducătorul nu trage-n piept.Ca să nu mai vorbim că nici
scriitorii nu scriu cu scopul de a se proiecta în posteritate sau
de a-şi asigura faima, nu?
La nivel individual, scrisul, lectura şi traducerea sunt, prin

natura lor intimă, acte de autogratificare. Notorietatea care li
se asociază, involuntar sau intenţionat, nu ţine de această
natură. Nu ştiu dacă-i încălzeşte cu ceva, dar eu, unul, sunt
„posteritatea” unor traducători pentru care am o deosebită
admiraţie şi cărora le sunt profund recunoscător deşi în unele
cazuri această recunoştinţă num-a împiedicat să le uit numele.
Dacă oamenii ăştia, înainte să se apuce de tradus, ar fi calculat
dacă „merită” sau nu „merită” în funcţie de reacţia posterităţii,
ar fi rămas, probabil, dezamăgiţi. Dar sunt sigur că în timp ce
au tradus, mai exact în timp ce au citit textul prin mecanismul,
prin alambicul traducerii, aceşti oameni au fost fericiţi. Deci
merită…
2. Aşa cum nu toţi „potenţialii vorbitori” ai unei limbi

devin în mod automat scriitori în limba respectivă, nici toţi
cunoscătorii a două limbi nu devin înmod automat traducători
dintr-una în cealaltă. Dar nici să fii „cunoscător al literaturii”
nu e suficient pentru a deveni traducător. Sunt atâţia
„cunoscători”, şi ai literaturii şi ai unei limbi străine, care aleg
să nu traducă, sau ale căror traduceri nu reuşesc „să se
desprindă de la sol”. Important pentru a traduce nu e să ai
noţiuni literare şi să cunoşti o limbă străină, ci să poţi dezvolta
o relaţie funcţională cu textul să ajungi în punctul în starea în
care textul îţi spune singur cumse traduce.

Ovidiu NIMINGEAN
1. "Filtrul propriei experienţe"mă obligă să-i dau dreptate

lui Proust, care afirma că scriitorul este o persoană care spune
ceea ce de obicei nu se spune. Nu din indiscreţie, ci pentru că
are vocaţia de a rosti mici-mari adevăruri. Despre sine, despre
celălalt, despre lumea în care trăieşte.
2. "Tabieturi", ce mic-burghez sună acest cuvânt!Aş vrea

eu! Din păcate, nu mi le pot permite. Scriu relativ uşor, dar
rescriu greu, sunt diurn, despre locul în care vin muzele nu
vorbesc, pentru că nu vreau să le sperii, da, sunt secretos,
rareori "împărtăşesc" paginile în perioada redactării.
3. Întregul meu demers scriitoricesc s-a desfăşurat în

umbra unor vise imposibile. Cel mai paradisiac şi coşmăresc
totodată a fost - şi a rămas -Nimmigean'sWake.

1.Afi scriitor înseamnă să cari mereu poveşti cu tine şi să-
ţi asumi în acelaşi timpmisiunea de a căuta neobosit cuvintele
potrivite pentru a le spune altora.
2. Obiceiul pe care l-am dezvoltat în încercarea de a

deveni şi respectiv a rămâne scriitor e acela de-a trăi în
propria mea lume, mental vorbind. E drept că devin puţin
"autist" uneori. Când sunt concentrat asupra lucrului, şi-o
bombă de-ar exploda alături sunt sigur că nici n-aş observa. În
plus am o adevărată fixaţie pentru existenţa unui carnet de
notiţe la purtător. Mă îngrozeşte scenariul în care aş putea
avea o idee genială şi nimic la îndemână să o notez.
3. Un vis...uite o întrebare dificilă. Ce-aţi zice de o lume în

care cititul să fie o preocupare absolut normală pentru toţi
cetăţenii? Încă mai cred că poveştile pot schimba lumea...dar
pentru asta trebuie să aibă cine le citimai întâi.

Jean MATTERN

au fost traduse în norvegiană -- pe baza traducerilor în limba
suedeză. Traducătorul norvegian era un brav traducător din
limba suedeză (care este destul de apropiată de limba
norvegiană) -- dar fireşte că habar n-avea despre România sau
limba şi literatura română. Au rezultat cîteva lipsuri şi
confuzii acolo chiar haioase -- şi nu este neapărat vina
(tehnică) a traducătorului.

Anchetă realizată de Raluca SOFIAN-OLTEANU
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Unde este
i ce înseamn ACAS ?ş ă Ă

Profund impresionat, ruşinat, dar şi îndurerat, închizi
cărţile Hertei Muller. Nu te bucură lectura lor; te înspăimântă
încântându-te: cum poate o barbară realitate de trei ori să se
dea peste cap şi în poem să se prefacă, renăscând în faţa
ochilor noştri o lume niciodată de noi uitată? S-a înrădăcinat
în noi, o purtăm pretutindeni cu noi, aşa cum şi HertaM ller o
păstrează ascunsă în secreta călimară care se deschide ori de
câte ori gândul îi întâlneşte cuvântul eliberator. Şi, în gândul
ei, Estul şi Vestul se îngemănează, personajele sale visând să
emigreze şi dorind să rămână în acelaşi timp. Trăind tragedia
celor care nu-şi aleg singuri destinul, ele se supun capriciilor
istoriei pentru a supravieţui, chiar în condiţiile dure, lipsite de
apărare, ale apatridului sau cele ale „duşmanului de clasă”,
supravegheat, anchetat, torturat într-o societate dictatorială.
Din care doar cu sacrificii sau compromisuri umilitoare se
poate evada. Citind sau recitind, trei dintre scrierile laureatei
Nobel pentru literatură, 2009, HertaM ller, regăsim starea de
coşmar, de disperare, de continuă degradare a prizonierului
liber doar între graniţele unei „necesităţi” asumate. Dar şi
neliniştea, febra, preţul evadării din universul
concentraţionar, însoţite de o cronică singurătate, de umilirea
dublată de nesiguranţă, trăite de apatridul permanent
confruntat cu necunoscutul, cu aspra realitate constatată de
îndată ce i-a sfâşiat învelişul aurit dat deDepărtare.

ü

ü

Animalul inimii
Apreciată de Nora Iuga drept „Cea mai complexă şi mai

completă carte a Hertei Muller(...), o carte care te învaţă să
rezişti, să te salvezi, să trăieşti”, să învingi Frica,

a fost premiată, în 1998, cu International IMPAC
Dublin Literary Award. Mărturisind că a scris cartea „ în
memoria prietenilor mei români care au fost ucişi în timpul
regimului Ceauşescu”, alegându-şi drept motto versurile lui
Gellu Naum: „

”,
scriitoarea deschide o fereastră spre necesara prietenie,
singura lumină în torturantul întuneric care poate încălzi
animalul inimii. Bolnav de atâtea aparent inexplicabile
sinucideri, de ameninţări cu moartea, de interogatorii,
percheziţii, cruzimi gratuite, concedieri forţate, de o
nemotivată hărţuire permanentă. Încercate toate de tinerii
eroi, români şi germani, hotărâţi să reziste sinistrului tăvălug
prin puterea prieteniei, înlăuntrul căreia, uniţi, să se apere:
„

(pag. 75). Şi atunci toţi nu-şi
doreau decât „să treacă Dunărea înot, până ce solul devenea
străinătate”. Dar până să aleagă „Drumul Afară din
înfundătură”, grupul de prieteni încearcă un soi de rezistenţă
conspirativă: cărţi primite de Afară, liste cu morţii fugari,
poezii, texte diferite, scrisori parţial cifrate, semne care să le
dezvăluie prezenţa neanunţată a supraveghetorilor torţionari
sau a colegilor colaboraţionişti. Pentru că tuturor li se umbla
prin lucruri. Îşi puneau pe cufere, în scrisori, câte un fir de păr
de control, simţeaumâna şi ochiul străin încărcat de ură aţintit
asupra vieţii lor. Invizibili, tăcuţi, supraveghetori nemiloşi,
obişnuiţi cu pânda, tortura, moartea, le urmăreau, fără să
clipească, minutele trăite, hotărându-le lungimea ghemului
existenţial, cât şi cum şi unde vor mai respira dincolo de
hârtiile găsite, de vorbele şoptite, dincolo de istovitoarele

Animalul
inimii

aveam câte un prieten în fiecare bucăţică de
nor/ de fapt aşa sunt prietenii când e atâta spaimă în lume

Pentru că ne era frică, Edgar, Kurt, Georg şi cu mine
eram în fiecare zi împreună. Şedeam împreună la masă,
dar frica rămânea atât de personală în fiecare cap, exact
cum o aduseserăm cu noi, când ne-am întâlnit. Râdeam
mult ca s-o ascundemde ceilalţi. Dar frica îşi pierde urma.
Când îţi stăpâneşti obrazul, se strecoară în glas. Când
reuşeşti să-ţi ţii în frig obrazul şi glasul, ca pe ceva fără
viaţă, frica îţi părăseşte până şi degetele. Se aşează
undeva, în afara pielii. Zace liberă în jurul tău, o poţi zări
pe lucrurile din preajmă”

interogatorii. Înfricoşaţi, studenţii colegi s-au grăbit să aprobe
absurda excludere, din partid şi facultate, a unei colegemoartă
deja. Cum a îndrăznit ea să se sinucidă fără a cere acordul
partidului, al colectivului de tovarăşi? Asemeni viitorilor
intelectuali, „proletariatul oilor de tablă şi al pepenilor de
lemn” purta „pantofi care nu aveau voie să-şi părăsească ţara
decât prin fugă”, drept pentru care fura organe din abator,
mânca slănină îngălbenită şi îşi adormeamintea cu ţuică.
Construit în chip neaşteptat, introducând, la un rând

distanţă, evocări din copilăria eroinei povestitoare în
demersul narativ, renunţând la linii de dialog, semne de
exclamare, de întrebare, romanul excelează prin lirismul
îndrăzneţ, capabil să convingă cititorul să întoarcă încă o
pagină a unui timp oripilant, pe care cei mai mulţi dintre noi,
cei din Est, ne chinuim să-l uităm, să-l ştergem pur şi simplu
din memorie, un timp necunoscut şi de neînţeles însă pentru
cititorii din Vest, uimiţi şi îngroziţi de halucinantele istorisiri
ale Estului comunist. În care torţionarul căpitan Piele, câinele
Piele coexistau cu croitoreasa care exersa turismul comercial
în Ungaria, cu unguroaica Margit, născută la Pesta şi rătăcită
în timpul războiului înmicul orăşel din care legea îi interzicea
să iasă, cu duplicitara Tereza, excelent portret, cu cei care şi-
au ales demenţa drept formă de rezistenţă: nebunul care îşi
aştepta ani în şir, în faţa puşcăriei, soţia demult moartă, pitica
surdo-mută gravidămereu, bătrâna cu pălărie din ziar trăgând,
fie iarnă, fie vară, o sanie, filozoful cu barbă albă care expunea
teorii kantiene copacilor, stâlpilor, o „bunică cântătoare” care
mânca ostiile din sacristie şi cutreiera câmpurile, toţi aceştia
reuniţi într-o lume dezumanizată, deposedată deja de vreun
minim sens existenţial, dar încercând, disperat, să-l
regăsească: „După trecerea iernii, spuse Tereza, mulţi
oameni au ieşit să se plimbe în oraş, sub primele raze ale
soarelui. În timp ce se plimbau aşa, au zărit un animal
străin venind încet în oraş. Venea pe jos, deşi ar fi putut să
zboare. Tereza îşi ridică paltonul descheiat cu mâinile în
buzunare, ca două aripi. Când animalul străin se afla în
piaţa mare din centrul oraşului, bătu din aripi, spuse
Tereza. Oamenii începură să strige şi de spaimă alergară
în case străine. Pe stradă n-au rămas decât doi oameni. Nu
se cunoşteau între ei. Coarnele de cerb zburară de pe
capul animalului străin şi se aşezară pe balustrada unui
balcon. Sus, în soarele arzător, coarnele luminau ca liniile

unei palme. Cei doi îşi văzură în acele linii întreaga viaţă.
Când animalul străin mai bătu o dată din aripi, coarnele
de cerb părăsiră balconul şi se aşezară la loc, pe capul
animalului. Animalul străin merse încet, pe străzile
luminate şi pustii, afară din oraş. Când a dispărut din
oraş, oamenii din casele străine au ieşit, din nou, pe stradă.
Şi-au reluat cursul obişnuit al vieţii. Spaima li se oprise pe
feţe. Le zăpăcea feţele. Oamenii n-au mai avut niciodată

Cei doi însă şi-au reluat cursul obişnuit al vieţii şi au
ocolit nenorocirea

noroc.

.” (p. 113). Zborul chagallian îi
încurajează pe îndrăzneţi, pe cei care îşi păstrează nestinsă
licărirea speranţei. Ei întrebându-se unde se află cu adevărat
acel acasă nădăjduit de toţi: „Acasă e acolo unde eşti” sau
„Acolo unde Ceasornicarutoni îngrijeşte mormintele, acolo e
cu siguranţă acasă”?Dezrădăcinarea celor care ştiau că, odată
plecaţi, nu mai aveau voie să-şi revadă ţara natală, sperie:
„Mai bine urâţi în camera, în grădina şi-n casa ta, decât printre
străini”. De aceea obsesia emigrării se echilibrează printr-un
neaşteptat refren al unui vechi cântec „regăţean”, renăscut
prin vocea Mariei Tănase: „cine iubeşte şi lasă/ Dumnezeu
să-i dea pedeapsă/ Dumnezeu să-i dea pedeapsă/ cu pasul
gândacului/ vâjâitul vântului/ pulberea pământului”,
laitmotiv revenit prin pagini. Pentru a ne convinge că cei care
şi-au părăsit rădăcinile crescute aici de secole nu au dorit
altceva decât să supravieţuiască, ei iubindu-şi ţara natală la fel
ca noi, cei rămaşi „acasă”.

Omul este un mare
fazan pe lume

Una dintre cele mai cunoscute scrieri, publicată în peste
douăzeci de ţări, este o
„baladă a emigrării” ( ), în care
„Viziunea sumbră este potenţată de metafore şocante,
halucinante şi de extraordinare imagini suprarealiste” (

). Toate menite să recompună universul unui sat
tensionat sub aşteptarea paşaportului devenit unic sens al unei
vieţi supusă unei permanente schimbări de direcţie. Pentru că,
în decurs de doar zece-cincisprezece ani, etnicii germani ai
Europei centrale şi de Est, văluriţi când la stânga, când la
dreapta, au fost mai întâi siliţi să lupte sub cruce încârligată
fascist. Cei care nu au îngrăşat pământuri străine s-au întors,
pentru scurt timp, la casele lor, de unde i-au smuls sovieticii în
marş victorios pentru a-i îngropa în minele din Urali sau în
Siberia. Sosiţi acasă, supravieţuitorii timpului de murit s-au
trezit duşmani ai poporului, obligaţi deci să-şi părăsească
avutul, casele strămoşeşti, pentru a începe o nouă viaţă,
altundeva, Dincolo, unde-i aştepta Necunoscutul. Şi
incurabila boală numită „dor de casă”.
Alcătuit din 49 de capitole în tonalităţi poematice,

romanul, de un dinamism aparte, obţinut din ritmicitatea
sacadată a epicului, cu numeroase propoziţii numai subiect şi
predicat, doar cu câte un determinant plasat ici şi colo, pare,
de fapt poate fi, un excelent scenariu de film. Unul capabil să
comunice direct o situaţie, cititorul asistând emoţionat la
derularea unei întâmplări de vitală importanţă pentru un
personaj sau altul. La pagina 119,morarulWindisch, singurul
care nu primeşte paşaportul râvnit pentru căAmalie, fiica lui,
încă nu s-a dus să-l ceară miliţianului care aprobă cererile pe
salteaua din depozitul Poştei, după cum nu-l vizitase încă
pentru obţinerea certificatului de botez nici pe preotul cu pat
instalat în altar, îşi aşteaptă fiica dusă, în sfârşit, la cele două
audienţe obligatorii. El îşi îneacă umilinţa într-o
neputincioasă revoltă: „

Ea cunoaşte prea bine
abecedarul umilinţei, l-a învăţat în cei cinci ani petrecuţi în
mina dinUrali. E o femeie puternică, se poate adapta oriunde,
iar la plecarea definitivă a familiei din „gara învăluită în
negura cenuşie a timpului oprit în loc” deja „ şi-a şi aranjat
lumea ei nouă, înspre care îşi cară geamantanele grele”. Şi
totuşi, atunci când se poate întoarce în România, ea „poartă
pata de umbră lângă guler ca pe o inimămoartă”.
În acest roman-poem, Herta M ller a creat un Macondo

est-european, însă dur, înceţoşat, gri, plin de pete şi
absurdităţi administrative. Se înfiinţează aici, la un moment
dat, „Comisia nopţii de vară” destinată supravegherii şi

Omul este un mare fazan pe lume
Saarbrucker Zeitung

The
Observer

Windisch se întoarce cu faţa spre
oglindă. Apare chipiul miliţianului. Epoleţii îi sclipesc.
Nasturii hainei lui albastre încep să crească în mijlocul
oglinzii. Peste hainamiliţianului apare faţa luiWindisch.
Faţa lui Windisch se face mare şi acoperă haina. Apoi

faţamică şi speriată a luiWindisch se reazemă când de un
epolet, când de celălalt. Miliţianul râde printre obrajii
imenşi ai luiWindisch.El spune cubuzeumede:
-Cu făina aia a tan-ajungi nicăieri.
Windisch ridică pumnii. Haina miliţianului se sparge

în bucăţi. Faţa mare, deformată a luiWindisch are o pată
de sânge. Windisch omoară în bătaie ambele feţe mici şi
speriate de deasupra epoleţilor.
Fără să scoată o vorbă, nevasta lui Windisch mătură

bucăţile de oglindă spartă”.

ü

Număr ilustrat cu reproduceri după lucrări de DALI
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pedepsirii mărului ucigaş al propriilor mere: „

.

Noaptea
crescuse mare. Împingea cerul afară din sat. Se făcuse
miezul nopţii. Comisia nopţii de vară se holba la cerul pe
jumătate fugărit. Sub sac, învăţătorul s-a uitat la ceasul
de buzunar. Trecuse de miezul nopţii. Orologiul de la
bisericănubătuse.
Preotul oprise orologiul. Roţile dinţate n-aveau voie să

măsoare timpul păcatului. Liniştea trebuia să apese
acuzatorpeste sat.
În sat nu dormea nimeni. Câinii erau afară pe străzi.

Nu lătrau. Pisicile stăteau în copaci. Se uitau cu ochi
aprinşi canişte felinare.
Oamenii stăteau în camere. Mamele îşi purtau copiii

de colo până colo printre lumânări aprinse. Copiii nu
plângeau.(...)
Mărul nu semişca. Judecătorul şi-a dres glasul, tăcuse

prea mult. Un ţăran a tuşit tabacic. A smuls repede un
pumn de iarbă. Şi-a băgat iarba în gură. Şi-a îngropat
tusea.
La două ore după miezul nopţii, mărul a început să

tremure. Sus, acolo de unde se despărţeau crengile, s-a
deschis o gură. Guramâncamere. Comisia nopţii de vară
a auzit clenfănitul gurii. În spatele peretelui, în biserică,
cântau greierii.
Mărul a înfulecat al şaseleamăr. Judecătorul a sărit la

copac.Alovit cu toporul în acea gură. Ţăranii şi-au ridicat
furcile în sus. S-au aşezat în spatele judecătorului O
bucată de scoarţă galbenă şi umedă a căzut în iarbă.
Mărul şi-a închis gura.
Nimeni din comisia nopţii de vară nu văzuse cum şi

când îşi închisesemărul gura.
Învăţătorul s-a târât afară din sacul lui. El, ca

învăţător, ar fi trebuit să vadă, i-a reproşat judecătorul.
La patru dimineaţa, în sutana lui lungă şi neagră, sub

pălăria lui mare şi neagră şi cu geanta lui neagră preotul
mergea la gară.(...)
Trei zile mai târziu, episcopul a venit în sat. Biserica

era plină. Oamenii au văzut cum episcopul trece printre
bănci şi înaintează către altar.Apoi s-a urcat în strană.

Episcopul nu s-a rugat. A spus că citise raportul
învăţătorului. Şi că se sfătuise cuDumnezeu.
- Dumnezeu ştie demult, a strigat el. Dumnezeu mi-a

amintit de Adam şi Eva , a mai spus episcopul
cu voce joasă, Dumnezeu mi-a spus: „În măr se află
diavolul

. Dumnezeu

” (pp. 46-48). Şi mărul a fost condamnat la moarte
prin ardere, peste sat stăruindmultă vreme „ceaţă demăr”, un
fum gros, înecăcios şi urât mirositor. Asociat perfect
înceţoşării oamenilor care aşteptau, cu „animalul inimii”
aricit în stomacul strâns ghem, palpitând înnebunit până în
gât, plecarea. Deşi „Despărţirile sunt grele(...) Pleci şi habar
n-ai cum şi dacă te mai întorci vreodată”. Şi, mai cu seamă, ce
te aşteaptăDincolo.

Ce i-a aşteptat pe apatrizi, pe refugiaţii politic Dincolo,
aflăm din primul roman scris de Herta M ller după plecarea
din România, ***.Apreciat de critică
drept superb, romanul drapează duritatea comunicării într-un
„limbaj poetic strălucit”. O carte a destinului unui emigrant, a
unui apatrid care-şi cerne în singurătate descumpănită
deziluziile, deprinzând oportunitatea unor întâmplătoare
întâlniri, în lunga lui aşteptare, pentru că în urma lui, în
„cealaltă ţară” şi „aerul are ochi atunci când totul e
supravegheat”.O amintire de care doreşte să scape.
Întrebându-se totodată: „Unde-ţi porţi patria aia a ta atunci
când ţi se arată împotriva voinţei tale?”
Povestea în sine se adună în câteva cuvinte: pe litoralul

românesc, studentul vest-german Franz are o idilă cu etnica
germană Irene. Care ajunge în Berlinul de vest, unde e
aşteptată de şomerul Ştefan, prieten al lui Franz. Acesta i-l
prezintă pe homosexualul Thomas. În lunga aşteptare a
cetăţeniei germane, „asta durează”, nu se petrec lucruri
importante, eroii târându-şi existenţa la întâmplare. În orele

ü
Călătorie într-un picior

Irenei îşi fac loc funcţionarii locali, indiferenţi, politicoşi,
plictisiţi, apoi iubiţii, strada, clădirile, oraşul, cu Zidul din
„celălalt stat”: „Pe fâşia de pământ golaşă, care nu era bună de
nimic, nici măcar pentru iarbă, binoclul înlocuia ochelarii(...)
În după-amiaza aceea însorită grănicerii mergeau pe bicicletă
între turnurile de pază şi sârmă ghimpată.
Irene spuse rândunici-de-Ziduri.
Mesteceni tineri îngrădeau liliacul. (p.141) Ea aspiră

lacom „străinătatea”, conştientă deodată că, şi aici, ca şi în
„cealaltă ţară” de unde a venit, rămâne o străină, golită parcă
de viaţa-i proprie. Şi când singurătatea îşi cască adânc
cenuşiul hulpav în jurul ei, Irene se duce în locuri unde
oamenii liberi, stăpâni din totdeauna ai locului, îşi consumă
viaţa. Îi observă atent, îi priveşte îndelung, le înregistrează
gesturile, le ascultă vorbele pentru a le afla poveştile de taină,
altele decât cele ştiute de ea. Dar, pe măsură ce contemplarea
oamenilor, a câmpurilor, a satelor, a oraşelor, a gărilor, se
împlinea cu noi detalii, toate acestea îi deveneau „tot mai
străine”, tot mai îndepărtate de fiinţa ei cea adevărată. Şi cu
toate acestea îşi dorea să obţină cetăţenia germană. Atunci
când miracolul s-a înfăptuit nu a mai avut puterea să se
bucure. Dimpotrivă, un soi de nebunie a pus stăpânire pe ea:
„Irene traversă strada pe roşu.Alergă milimetric pe dinaintea
maşinilor. Respira precipitat, având senzaţia deopotrivă că-şi
riscă şi salvează viaţa.” Dar, tare ca o stâncă, deşi lipsită de
apărare, dorind să se refugieze în uitarea somnului, devenit
cel mai dorit drog, ea nu se grăbeşte, ştie că poate fi „de
fiecare dată o alta în spatele acestei feţe.”
De o tristeţe şi o asprime răvăşitoare, anevoie de suportat,

cărţile Hertei M ller propun cititorului o realitate
necruţătoare, drapată însă într-un atrăgător, strălucitor strai
liric. Magic mixaj al cărui secret numai marii, adevăraţii
scriitori îl descoperă.

ü

* Animalul inimii
Omul este un mare fazan pe lume

Călătorie într-un picior

, Editura Polirom, 2006, traducere deNora Iuga.
** , Editura Humanitas fiction,
2011, traducere deCorinaBernic.
*** , Editura Humanitas fiction, 2010,
traducere deCorinaBernic.

Pagini realizate de Virginia-BURDUJA

Scriitorul englez Andrew Cowan, profesor la University
of EastAnglia, a debutat remarcabil, în 1994, cu romanul ,
răsplătit cu numeroase premii, publicat în nouăsprezece
limbi, aflat în topul celor mai bune traduceri ale anului. Au
urmat alte câteva volume, dintre care amintim

, 1996, , 2000, , 2005. La noi
s-a tradus până acum doar romanul de debut*, despre care
”New York Times” remarca: „O poveste despre maturizare
pe cât de stranie, pe atât de surprinzătoare în originalitatea ei
amintind de celebra „De veghe în lanul de secară”. O poveste
despre adolescenţă în culorile ei tranşante, ce nu este alb este
negru şi invers, cu puritatea ei înceţoşată de porniri reprimate
sub comanda unei educaţii inflexibile, cu hotărâte da-uri şi
nu-uri, o vârstă a revoltei ca stare firească, şi necesară, dar şi a
dorinţei de stabilitate, linişte, calm. Care, teoretic, numai în
casa bunicilor mai poate fi întâlnită. Şi atunci, adolescentul
Danny, personajul excelent construit de romancierul Andrew
Cowan, când speriat, când sătul de continua zarvă, de bătăile
curgând cascadă în casa părinţilor, provocate de un tată
alcoolic, excesiv de certăreţ, se retrage în casa bunicilor săi ori
de câte ori i se permite. Iar când bunicamoare şi bunicul e silit
să meargă într-un cămin de bătrâni, Danny încearcă să
păstreze nestinse ritmurile casei de la marginea oraşului,
vecină cu fostul teren al uzinei metalurgice, un cartier sărac,
zidurile văruite etalându-şi aceeaşi plicticoasă, şi sumbră,
lemnărie gri, el continuându-le munca în grădina de legume,
pregătind mâncare pentru creşterea porcului anual. Care
acum nu mai trebuia nimănui, dar Danny se încăpăţâna să
menţină totul neschimbat. Devoţiunea arătată bunicului
infirm, speranţa lui că-l va putea readuce acasă din căminul de
bătrâni unde îl vizitează des, ascunde dorinţa lui de a rămâne
în copilărie. De unde îl smulge, gingaş şi păcătos, o proaspăt
înmugurită iubire pentru frumoasa Surinder, păcat numai că-i
indiancă. În pofida vecinilor rasişti, a familiei nepăsătoare,
Danny şi Surinder îşi înfiripă, în casa părăginită a bunicilor,
un castel al viselor atât de fragile în puritatea lor dintâi, ei şi
luminosul lor paradis de o vară, de o vacanţă, opus vieţii
cenuşii, terne a celor din jur. Scânteietor paradis nu numai
pentru că le adăposteşte dragostea, ci şi bucuria prilejuită de

Pig

Common
Ground Crustaceans What I know

citit, de îmbelşugarea naturii, a florilor şi legumelor mustind
de prospeţime şi culoare, mirific univers cu care te poţi
contopi, ignorând răutatea celorlalţi. Oare ce miros preferă
Surinder? „Biblioteca din Centru” răspunde copila. Iar după o
clipă, cu patria nu demult părăsită, pentru un trai mai bun
printre britanicii insulari, îşi aminteşte alintul parfumat al
aromelor de coriandru crud, de ceai cu lapte şi nucşoară,
mirosul de India înviată sub pleoape. Dar oaza de dulci
amintiri şi proaspete trăiri este invadată de neînţelegerea
adulţilor care se grăbesc să rănească, să traumatizeze
sensibilitatea adolescentină. Se spune că timpul vindecă.
Vindecare însoţită dematurizare.Aşa că, la sfârşit de poveste,
autorul ne arată unDannymaturizat. Dar şi îndurerat, aşa cum
toţi am fost când ni s-au smuls vălurile de petale şi aripi din
faţa ochilor.
Cu personaje conturate ferm, din câteva trăsături, romanul

alcătuit din treizeci de capitole, surprinde prin
aparenta simplitate a povestirii, Andrew Cowan abordând un
stil concis, a cărui sobrietate include o adevărată forţă
narativă, capabilă să delimiteze plastic o lume mai puţin
cunoscută cititorului român.

Porcul,

* , Editura Leda, Grupul editorial Corint, 2009, traducere de
Ruxandra Ana, 268 pag.
Porcul

Membru al redacţiei revistei „Cahiers du Cinema” la 19
ani, cineast, laureat al Premiului Goncourt în 2005, din 2009
membru al Academiei franceze, Fran ois Weyergans se
numără printre cei mai cunoscuţi scriitori contemporani
francezi. Aflăm dintr-un interviu că a început să scrie primul
său roman la 9 ani, că a realizat diferite filme, dar s-a întors la
literatură pentru că ea nu cere sume exorbitante, e suficient
talentul şi stăruinţa. De care nu duce lipsă, în ultimii 15 ani
scriind nouă romane. Că preferă scriitura autobiografică
pentru că, spune el, trebuie să admitem adevărul că atunci
când scriem „plecămde la experienţe personale puternice care
vor fi mai mult sau mai puţin travestite.” Că „raporturile cu

ç

părinţii sunt extrem de complicate”, fapt dovedit şi în
romanul său (Polirom, 2006), că tatăl său a
fost critic literar, dar şi scriitor catolic, cu specificarea că
„relaţiile dintre tată şi fiu nu sunt niciodată simple”. Adevăr
demonstrat cu prisosinţă în romanul *, o
răbdătoare disecţie a fenomenului de atracţie-respingere,
supunere-revoltă, adulare-negare etc., etc., manifestat
oricând şi oriunde în cadrul binomului tată-fiu. Începând de la
motto-ul preluat din Biblie: „Nimeni nu cunoaşte pe Fiul/
decât numaiTatăl, nici pe Tatăl/ nu-Lcunoaşte nimeni, / decât
numai Fiul” (Matei, 11, 27) Scris în cheie psihanalitică, atât
de dragă cinematografiei şi literaturii franceze
contemporane, romanul atrage simpatia cititorului,
amuzându-l şi întristându-l totodată.
Subiectul propriu-zis, scriitorul Fran ois nu poate

termina cartea demult începută despre tatăl său mort, îi
prilejuieşte eroului-povestitor o remomorare a vieţii sale,
începută sub excelente auspicii paterne, derulată mai apoi în
răspăr cu principiile educaţiei primite, totul transformându-se
în „cartea devenirii mele”. Şi pentru că Franz-tatăl
îndrăzneşte să afirme într-una din cărţile sale că „Tatăl
trăieşte în sângele copiilor lui, în viaţa lor profundă”,
dovedindu-şi astfel lacoma intruziune în unicitatea fiinţei
care este propriul copil, considerat, parţial, clonă, dacă nu
sclavul obligat să simtă, să gândească, să dorească, să
respecte, să admire, să existe în acelaşi sistem de valori cu
tatăl creator, Fran ois, care, la 16 ani, îşi vedea tatăl „în chip
de statuie uriaşă de împărat roman, cam de zece ori mai mare
decât mărimea naturală”, desamăgit, disperat, derutat, se
blochează, nu poate termina cartea începută.
Conceput după modelul matrioşcăi, roman în roman,

Franz şi Fran ois oferă o lecţie de admirabil stil scriitoricesc,
echilibrat şi elegant, impunând o revenire la caleidoscopice
referinţe culturale, librăriile copilăriei regăsindu-şi rolul de
templu al omului gânditor, conştient că

Trei zile cu mama

Franz şi Fran oisç

ç

ç

ç

„Există un timp
pentru orice lucru pe lumea asta: un timp pentru a te
naşte şi un timp pentru a muri, un timp pentru a te
lamenta şi un timp pentru a dănţui, un timp pentru a iubi
şi un altul pentru a urâ, un timppentru a-l găsi pe tatăl tău
inteligent şi un timp pentru a-l găsi smintit, un timp
pentru a te agita în pântecele mamei şi un altul pentru a
coborâ cu batiscaful în adâncurile inconştientului
familial, unde te aşteaptă lăcomia insaţiabilă a unor peşti
orbi. Asta e viziunea mea asupra lumii în acest moment.
Devin una din acele îngrozitoare creaturi care mă
fascinează, cu ochi care-mi ies din cap ca nişte telescoape
şi cu organe fosforescente care-mi permit să-mi reperez
prada.”

* , Editura Polirom, 2007, traducere de
IleanaCantuniari.
Franz şi Fran oisç

Călătorie într-un
picior

Despre adolescenţă
în ton dulce-amărui

Relaţiile
dintre
tată şi fiu
nu sunt
niciodată
simple
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A intrat
POEZIA în oraş

A intrat Poezia în oraş
cum intră toamna mai întîi: stîrnind o frunză.
Apoi greierii au dat semnale, lungi ţîrîituri
care au trecut aproape neobservate prin cartiere,
dar care au făcut să tremure de-nfiorare pielea apei.
Ziarele au scris cu litere de-o şchioapă
că fenomene stranii s-au abătut asupra lumii noastre,
că inimile cetăţenilor din oraş au înregistrat
brusc spasme inexplicabile
ca la apropierea cometei, unii s-au îndrăgostit fără
motiv
iar oftaturile lor au alungat cîrdurile de ciori
din plopii care stăteau
ca nişte indicatoare
la intersecţia dintre pămînt
şi cer arătînd fără odihnă drumul spre Nicăieri.
A intrat Poezia în oraş
ca funcţionarul de la fisc
care a adus o veste de la Dumnezeul Impozitelor:
pentru două mii de ani nimeni nu mai e dator
nimănui,
se prescriu toate datoriile,
cetăţeanul nu mai trebuie să plătească pentru lumina
soarelui,
pentru clipocitul stelelor,
pentru cîntecul privighetorilor,
nu mai trebuie să plătească pentru nuca din nuc,
pentru mărul din măr,
pentru pruna din prun,
viaţa e gratis,
moartea e gratis,
spectacolul străzii e gratis,
poţi să mergi pînă la capăt pe gratis,
poţi să eziţi pe gratis,
poţi să disperi pe gratis,
pînă şi orbecăitul prin paradisul de sub osul frunţii
e gratis.
A intrat Poezia în oraş.
Unii spun că era dimineaţa devreme şi gunoierii au
dat
onorul intimidaţi de freamătul pe care îl stîrnea
prin materie. Era ca un curent
care nici nu te zgîlţîia,
dar nici nu te lăsa amorţit în sine. Un beţivan ar fi
sărutat-o
pe frunte, zic unii,
iar buzele i s-ar fi lipit
ca şi cum ar fi atins cu pielea o bucată de fier înroşit.
Alţii au spus nu, poezia nu e fierbinte în aşa hal,
că se ştie: ea e rece ca un cristal în care s-a oglindit
luna.
Vînzătoarele de flori s-au jurat că poezia le-a
colorat petalele trandafirilor de pe tarabă
încît şi Dumnezeu a încercat
să se admire în strălucirea lor.
Păreri.
A intrat Poezia în oraş.
Pompierul a anunţat imediat Comenduirea
că lucrurile nu sînt chiar aşa de paşnice,
că un foc tainic arde pe unde trece
nu are flacără, ce e drept,
nu lasă cenuşă, ce e drept,
nu frige, ce e drept,
nu face răni pe partea vizibilă a trupurilor, ce e drept,

„Ştiam că mă număr printre favoriţi, dar nu am
crezut niciodată că voi câştiga. Sunt uluită şi foarte
onorată. Sunt foarte bucuroasă că am câştigat acest
premiu care îi va face fericiţi pe atât de mulţi canadieni.
Mă bucur totodată pentru faptul că acest premiu va
atrage şimaimult atenţia asupra literaturii canadiene”, a
declarat Alice Munro, laureata Premiului Nobel pentru
literatură 2013, pentru „ Toronto Star”. Fiind prima
scriitoare de proză scurtă, dar şi primul scriitor canadian
care primeşte prestigioasa distincţie, Alice Munro este,
potrivit elogiului Academiei suedeze, „maestru al
prozei scurte contemporane”, scrisă într-un „stil clar şi
cu realism psihologic. Povestirile sale se derulează în
general în orăşelele în care lupta oamenilor pentru o
existenţă decentă duce deseori la probleme relaţionale şi
la conflicte morale, o tematică ancorată în diferenţele
dintre generaţii sau proiecte de viaţă contradictorii.”
Stăpânind o excelentă artă narativă, ea scrie, după

cum apreciază critica, cu o limpezime uimitoare,
probând în acelaşi timp o generoasă înţelegere a
oamenilor şi a relaţiilor dintre ei. Mamă a trei copii, a
debutat târziu, la 38 de ani, cu proză scurtă pentru că
timpul nu i-a îngăduit să-şi termine romanul demult
început, niciodată terminat. Cititorilor români le este
cunoscută din 2011, când, la Editura Litera, a apărut
volumul , după „Too Much
Happiness”, 2009, carte foarte bine primită de presa de
specialitate. Dezvăluind „vremelnicia şi precaritatea
existenţei confortabile” de zi cu zi, povestirile strânse
aici se constituie într-o adevărată „capodoperă a
ficţiunii contemporane”. „The Times” remarcă stilul
„deopotrivă calm şi deliberat, fluid, dar bine controlat,
puternic.” Personajele sale sunt localnici din apropierea
lacului Huron, Ontario, unde scriitoarea s-a şi născut.
Poate pentru că peste regiunea toată pluteşte insistent un
aer ciudat, încruntat, şi oamenii locului sunt, în general,
neprietenoşi, introvertiţi, Alice Munro înfăţişându-le
dramele, problemele cumultă compasiune şi înţelegere.
Deşi puţin cunoscută, proza sa a furnizat un scenariu
pentru un scurtmetraj recompensat, în 1983, cuOscar. E
vorba de , din care vom cita câteva
rânduri, revelatoare pentru atmosfera tenebroasă, de
apăsată spaimă, specifice creaţiei ei: „

Prea multă fericire

În timpul
nopţilor de iarnă eram cuprinşi de teamă. Nu ne
înspăimânta atât ceea ce era afară, deşi pale de
zăpadă se încolăceau în jurul casei noastre asemeni
unor balene adormite şi vântul, venit din câmpuri
îngropate în omăt, nu ne dădea pace toată noaptea,
cu zvonurile sale ameninţătoare. Ne era frică de ceea
ce era înăuntru, de locul în care dormeam. În acea
vreme, partea de sus a locuinţei noastre nu era încă
terminată. Pe unul dintre pereţi se înălţa un şemineu
de cărămizi. În mijlocul podelei se găsea o gaură
pătrată, cu o balustradă de lemn de jur împrejur;
aceasta anunţa scările care vor fi construite acolo. În
cealaltă parte a puţului scărilor se aflau lucruri pe
care nu le mai folosea nimeni: un sul de linoleum, un
mare cufăr de nuiele, un coş de ferigi, vase chinezeşti
şi oale crăpate, o pictură a bătăliei de la Balaclava,
extremdedeprimantă laprimavedere.”

Boys and Girls

Aura HRIS

Premiul Nobel
pentru
literatură - 2013

Un maestru
al prozei scurte:
ALICE MUNRO

şi totuşi se simte pîrjolul
în aer,
în priviri,
în cuvinte.
Ce e de făcut?, a mai întrebat pompierul.
Dar Comenduirea a devenit pentru prima dată
melancolică de la descoperirea focului pentru om
de către Prometeu
şi a decretat
pentru cîteva mii de ani
un incendiu universal
care va arde
lucrurile şi fiinţele aşa cum face viaţa dintotdeauna.
Cetăţenii au fost, pentru o clipă, îngroziţi.
A intrat Poezia în oraş.
Hingherii au prins-o
se zice -
şi au înghesuit-o
într-un sac
şi cînd
au scos-o
ca să o arunce la un loc
cu ceilalţi
cîini capturaţi de pe maidan
au descoperit că înăuntru era
Moartea.
Da, Moartea!
Pssst!
Au dus-o la loc,
au aşezat-o cu grijă la marginea drumului,
primul trecător a suspinat:
Oh, cereşetorii ăştia!
şi i-a strecurat o monedă în palmă.
Palma era rece.
A intrat Poezia în oraş.
Un comunicat din partea Primăriei, lipit pe toate
gardurile
şi la scările de bloc, lipit pe frunzele de podbal
şi pe toate măceşele din parc,
lipit pe palmele cerşetorilor
şi lipit pe urechiuşele doamnelor,
lipit pe sfîrcurile căţelelor în călduri
şi lipit pe borurile pălăriilor domnilor,
lipit pe bastoanele orbilor
şi pe medaliile veteranilor din războiul rece
preciza
că toţi cetăţenii cu drept de vot
care vor simţi că poezia le afectează drepturile
lor bine stabilite prin legea gravitaţiei şi
prin legea compensaţiei,
prin legea transmutaţiei perpetue a energiei
şi prin legea relativităţii,
prin legea polarităţii şi prin legea ubicuităţii
pot depune plîngerile în tomberonul special
amplasat în faţa primăriei.
Fiecare caz va fi analizat de o comisie
special înfiinţată care va acorda despăgubiri
în funcţie de mărimea
daunelor.
Celor care le-a trecut viaţa pe degeaba
- lucru stabilit în urma unei analize profunde -
primăria le va mai acorda o viaţă second hand
din fondul de rezervă.
A intrat Poezia în oraş.

Adrian ALUI GHEORGHE
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Credo-destin i festinş
În octombrie, când Iaşul intră în sărbătoare o ştii. Dacă

nu eşti din oraş ţi se dă de veste de unde, de neunde şi pe
alte unde, că se apropie cel mai vestit, din ţară cel puţin,
pelerinaj. Dacă eşti locuitor al urbei o afli iniţial după
coada brusc prelungită de la racla Sfintei Parascheva (nu
graţie pelerinilor, vezi bine, încă nesosiţi, ci ieşenilor get-
beget, care-şi amintesc brusc că deţin acest sacru
privilegiu) şi ulterior după suita colorată a corturilor,
tarabelor, chioşcurilor şi, nu în ultimul rând, toaletelor
publice volante sau bucheţelelor de crizanteme răsărite
instantaneu peste tot.
Aria de activitate este în detaliu structurată: cele sfinte

ocupă aparent un spaţiu privilegiat, incluzând platforma
de laCub, curtea şi deopotrivă întreaga stradelă din spatele
Catedralei Mitropolitane, categoria “de toate” o poţi
vizualiza şi pipăi din capătul bulevardului Ştefan celMare
până hăt spre Podu Roş, în timp ce blănurile şi pieile
conlucrează excelent cu festinul grătăresc şi voia (prea)
bună.
Deşi teoretic puse la punct, totuşi parcă lucrurile nu

sunt... în ordine. Şi nu cred că e rea intenţie, ci doar o
eroare de pretenţie. Adică de ce ţi-ai dori să fii şi pelerin
sau pur şi simplu curat sufleteşte, creştin şi petrecăreţ în fix
acelaşi timp?
Mixul acesta e din ce în ce mai greu de digerat. Una la

mână că naşte vecinătăţi şi curiozităţi pentru unii frapante,
de la icoane cu beculeţe şi muuult sclipici, brichete(!!!)
sfinţite esteticizate cu imagini religioase autocolante, la
standul cu bere împărţind un perete cu obiectele de cult sau
cu seminţele de legume şi blana de iepuro-vulpe acordată
la pachet, nu cumiresme demir, ci demici pregătiţi pentru
o băutăbună de! ca la chindie sau la banchet.
Doi, pentru că e uşor nedrept faţă de cei care fac un

drum, mai lung sau mai scurt pentru a împărtăşi un
moment. Nu unul oarecare, ci acel de la care a pornit,
măcar în parte, ideea acestor sărbători “imaculate”.

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Există, desigur, o specie nouă de pelerini, care
consideră că au îndeplinit omisiune sfântă dând peste gard,
jandarmilor, obiecte la sfinţit, stând la taifas şi la o mică
bârfă, sau degustând o preţioasă sarma, luată aproape cu
forţa din mâna altcuiva. Care, la fel de vivace, se bătea
pentru ea.
Dar ştiu că există şi reversul lor, pentru că în repetate

rânduri I-amzărit.
Pe unii stând îngânduraţi de-ale lor, la un rând

literalmente lung şi dens, cu scop de închinare intens şi
practicând, pe cât omeneşte posibil, concentrarea, în ciuda
provocărilor muzicale conexe răsunând supradecibelic
dintr-o parte (scena din Piaţa Unirii) şi alta (scena de la
Palat). Pe alţii i-am văzut ghemuiţi într-un colţ stradal şi
murmurând ca pentru sine acatistul preferat păstrat cu
evlavie, la piept, în buzunar. Pentru ei şi pentru cei care
suportau neîncrâncenaţi o boală ori vreun handicap
nesimulat, pentru cei ce salvează încă aparenţele unui
periplu ortodox credibil, la Iaşimerită făcut ceva.
Ce? Poate un pact. Dacă tot încep sărbătorile cu două

săptămâni în avans, gândesc că e timp de carnaval, artificii,
festin şi de pe un picior pe altul balans. Dar o zi, o zi măcar,
ar fi de închinat pentru linişte şi har, celor ce-au venit
realmente pentru ea, Sfânta noastrăCuvioasăParascheva.

După cum ştie toată lumea, anual, între 10 - 14
octombrie, Iaşul este gazda tradiţională a pelerinilor care
vin să se-nchine la moaştele Cuvioasei Parascheva.
Obiceiul durează, probabil, de aproape un secol, dacă e să-i
dăm crezare unui bătrîn de 96 de ani, care a declarat
reporterului tv că vine aici de ...91 de ani. E ceva, nu!?
Evit să ies în centru în această perioadă: e prea multă

lume, şi prea pestriţă. Cumzicemnoi în teatru „distribuţia e
neomogenă”.
Şi totuşi, într-o zi, avînd treburi ce nu necesitau amînare

pe bulevardul Ştefan cel Mare, ce-mi dă-n cap ideea, ia să
admir şi eu olecuţă cucernicii care stau la coadă, uneori,
peste o zi, ca să poată atinge binefăcătoarele moaşte, ce
ocrotescMoldova de secole, se pare.
Amasistat în tăcere empatică, o perioadă, zicîndu-mi că

niţică sfinţenie nu strică, în mileniul ăsta dedulcit la păcat.
Apoi, m-am deplasat de-a lungul cozii, încercînd cu greu
să-mi ascund admiraţia.
Dar am reţinut şi cîteva strigăte şi jelanii care mai

animau atmosfera: citez dinmemorie:
Nu te băga în faţă, babo!Moartea te caută pe-acasă, şi tu...-

-

-

-

-

-

-

-
-

Văleu, mi-a furat portofelul! Uscaţi-s-ar mîna cu care mi
l-ai luat, hoţulDracului!
Îmi uitai medicamentul acasă! Ghinionul naibii, tre să ies
din coadă...şi amstat degeaba zece ore... Ptiu!
Ia mîna de pe fundul meu, animalule! Şi ălălalt!
Obsedaţilor, sunteţi la Mitropolie şi vă arde de pisică pe
orez!...
Chemaţi Salvarea, a leşinat o femeie!Mai chemaţi una, c-
aumai căzut fo şase!
Beţivule, nici aici nu te poţi abţine?! Phui! Ce-ai tras, de
pute aşa, samahoncă?
Daţi ceai cald la toată lumea! Ăluia i-ai mai dat o dată,
nesimţitule!
Ţineţi-mi şimie rîndul, cămă scap pemine!
Vezi cămă arzi cu lumînarea, chiorul naibii!...
M-am bucurat că aceste cozi nu-s plicticoase şi

răspîndesc în jur un aer de incontestabilă pioşenie. Acum
am înţeles de ce lumea are răbdare, ore-n şir, curată la
suflet, să aştepte purificatoarea întîlnire cu toleranta
Cuvioasă...

La coadă la Cuvioasa

Bogdan ULMU
Icoane începând de la 5 lei, eşarfe cu preţ negociabil

Ia, neamule, micul sfârâitor!

Moromeţi nu mai avem, ne-au rămas mesele şi scaunele lor Ne întâlnim la coada, la Sfinţi!

O geantă, o curea, eşti bună de saftea?

Am obosit, mamă! Şi mai lasă mobilul ăla c-ai venit să te rogi!

Sărbătorile Iaşului
.
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Am sub ochi, scos de ceva timp, la Editura
, un frumos volum, cu o copertă ce

evocă vechile gravuri, căutate de bibliofili şi de
colecţionarii de artă, volum intitulat

, sub o semnătură prezentă pe destule cărţi similare,
cea a prozatorului şi publicistuluiGrigore Ilisei. L-amparcurs
cu legitim interes, dat fiind prestigiul cărturăresc al autorului,
dar şi fiindcă mi-a fost dat să mă aflu în preajma acestuia de
multe ori, în ultimele decenii, ceea ce motiva, o dată în plus,
curiozitatea de a-i cunoaşte noua ispravă scriitoricească.
E o carte de suflet, s-ar putea spune, deoarece evocă,

secvenţial, „privelişti cu biserici şi chinovii” (cum se
intitulează prima parte), „chipuri” ilustrând „DuhulBisericii”
(ca în a doua secţiune), „prăznuitorii” (din a treia) şi
„bucoavne” tâlcuitoare, ca în partea ce încheie acest periplu
memorial de aleasă ţinută.

Se recunoaşte, în noile „pisanii” întocmite de Grigore
Ilisei, vechea sa pasiune, aş spune viageră, de a examina
realităţile din jur şi de a le descrie cât mai plastic, spre folosul
celor interesaţi de valorile perene, cele care se degajă din
marea tradiţie spirituală. Sunt texte scrise, unele, spre a fi
difuzate radiofonic, altele cu diverse ocazii, în ansamblu de
caracter eclezial, cu sinceritate şi o anume fervoare, cum s-a
deprins încă din copilărie, ca fiu al preotului Ilie Ilisei, om de
aleasă ţinută, model autentic pentru comunitatea apartenentă.

Doxologia

Pisanii de azi şi de
demult

Câteva au fost prezentate la radio, în chip de , altele
în ziarul ieşean , ca exemplare, sau în

, ca de un interesmai amplu sau chiar ca
, cum apar într-o rubrică din ultima

publicaţie citată.
De ce ? Ne spune autorul însuşi în preambul:

„Slovele acestor însemnări sunt, într-adevăr, săpate în sufletul
meu cam în acelaşi fel în care meşterul dăltuieşte o pisanie în
piatră ca să dăinuie. Intenţia semnatarului lor este să
mărturisească o legătură adâncă şi de nedezlegat cu această
lume a credinţei, în care am deschis ochii”. Este tonul
întregului volum, unul în care se împletesc scumpe amintiri de
familie, cu experienţe de ordin spiritual, la fel de scumpe, de
mai târziu. „Nu m-am rupt (însă) de acel mediu al bisericii şi
credinţei, pentru că am fost mereu preocupat să împodobesc
vorbirea şi scrierea mea cu miresmele sacralităţii”,
mărturiseşte autorul, semnalând astfel şi altora o cheie de
lectură pentru toată opera sa.
Se regăsesc peste tot, în noul volum, asemenea miresme,

culese îndeosebi din arealulmoldav, înţeles, acesta, sub forma
lui plenară, ca în filmul , realizat de semnatar
împreună cu basarabeanul Victor Bucătaru. A început cu

, adică Neamţul, larva noastră, zidită
de Ştefan cel Mare, pentru a evoca apoi alte lăcaşuri sfinte:
Putna, Borzeşti, Roman, Iaşi, Probota, Văratic, Agapia,

miniaturi
Evenimentul fotograme

Lumina tablete pisanii
de azi şi de demult

pisanii

La izvoare

Mănăstirea mănăstirilor

Slatina, Horaiţa, Vorona, Hadâmbu etc. O suită impozantă de
biserici şi ctitori, monahi şi arhierei devotaţi cinului respectiv
şi comunităţii noastre, mai activă şi mai demnă în atitudini
decât rezultă din unele prezentări superficiale, grăbite,
frivole. Mai toate au acel „iz de eternitate” de care autorul
face menţiune într-un loc, însă e valabil peste tot în paginile
cărţii. Tulburătoare, pentru oricine, se arată paginile dedicate
tatălui său, preotul Ilie, descris ca un „model de ostenire” în
tagma respectivă, aspru şi sensibil totodată.
Amintită în text, demaimulte ori, acad. ZoeDumitrescu-

Buşulenga beneficiază de o firidă specială, la patru ani de la
înmormântarea ei, în calitate de monahie, Maica Benedicta,
în cimitirul Mănăstirii Putna, chiar lângă fostul stareţ Iachint,
într-un loc plin de istorie şi de spiritualitate.
Undeva, îl prezintă fugitiv pe marele arhitect, pictor şi

eseist G.M. Cantacuzino, în altă parte pe distinsul oenolog,
savant cu largă reputaţie, Valeriu D. Cotea, iar mai încolo
figura „sacerdotului” Iustin Moisescu, patriarh al României
într-o epocă deloc favorabilă vieţii duhovniceşti.
Nu se poate ignora judecata severă a momentului de faţă,

pusă mai la urmă, ca un fel de , produs totuşi sub
semnul luminii predominante: „Realitatea sumbră în care
trăim, lipsa speranţei, alimentează viziuni prăpăstioase,
catastrofice. Nu-s chiar fantasmagorii toate astea, ci fructele
crescute într-o lume otrăvită”, unde totuşi se iscă pe alocuri
motive de reală bucurie.

, ca „prieten de nădejde”, e o
constatare benefică, în acest context, ca şi secvenţa finală,

, antamată în polisemia ei din
totdeauna. Ceva din „aroma limbii vechilor cazanii” se
regăseşte în noul volum semnat de Grigore Ilisei. E o
radiografie a unor valori „patrimoniale” ce aspiră
legitim la perenitate.

memento

Regăsirea cântului

Iubirea cea mântuitoare

sui generis

Alexandru ZUB

întâlniri de destin

DE AZI ŞI DE DEMULT,
PISANII MEMORABILE

După ce s-au cam încheiat comentariile în legătură
cu victorioasa noastră confruntare fotbalistică
cu echipa statului Andorra, credeam că am

scăpat şi de o sursă de încurcătură cromatică. Da, deoarece cu
referire la ultima întâlnire a naţionalei din actuala campanie
de calificare pentru viitorul campionatmondial, cea cu echipa
Estoniei, puteam vorbi la largul nostru despre români
numindu-i „tricolori”. Când colo, n-am scăpat: drapelul
Estoniei are tot trei culori: albastru, negru şi alb, pe benzi
dispuse orizontal. De aici, totuşi, posibilitatea de a face o
distincţie: tricolorii noştri pe verticală şi tricolorii oaspeţi, pe
orizontală. În cazul precedent, din perspectiva denominaţiei
cromatice lucrurile au fost mai complicate. Dominanta de
variaţie lexicală în ceea ce priveşte jocul echipei noastre a
fost... tricoloră: de la „ezitare (sau chiar) bâlbâială tricoloră”,
prin „tuşă tricoloră” (dar şi „aut tricolor”), până la „victorie
tricoloră”. Or, dacă ai urmărit meciul respectiv, ai constatat că
ai noştri erau în tradiţionalul galben (cu oarecare dungi roşii),
iar andorenii în roşu (cu ceva dungi albe).
Dar când într-o casetă erau prezentate echipele sau

jucători ai acestora sub drapelul ţărilor respective, am putut
constata, cu surprindere, că şi Andorra are steagul în aceleaşi
culori ca şi noi, adică roşu, galben şi albastru (cu o extrem de
originală stemă pe culoarea galben: pe unul din cartierele
scutului apar două văcuţe, la gât cu clopoţei şi vânturând
simetric din codiţe!). Deci au jucat tricolori roş-galben-
albastru (sau albastru-galben-roşu) cu tricolori de acelaşi fel,
dar asta nu i-a deranjat pe comentatorii ce au transmis meciul
şi pe blugişti, ignorând sentimentele naţionale ale oaspeţilor
(dacă despre asta ar fi vorba).
Dar de unde şi până unde „tricolori” români? Se pare că

primii sportivi europeni care s-au identificat prin culorile
naţionale au fost francezii; în dicţionare ale limbii acestora se
consemnează utilizarea, în limbajul sportului, a
substantivului cu sensul „sportif français”. În limba
română, termenul este împrumutat din franceză şi a fost
utilizat iniţialmai ales ca adjectiv: „ce are trei culori”: steagul,
drapelul, stindardul tricolor; lampion tricolor, fundă sau
bandă tricoloră. Substantivat, a denumit, după acelaşi model,
„drapelul românesc”.
Mass-media au preluat însă de la fraţii noştri de pe Sena

folosirea substantivului şi pentru a-i identifica pe sportivii
români, chiar când se confruntă pe teren cu francezii (iată un
exemplu: „Fotbal: Franţa - România, meciul 600 pentru
tricolori”). Dar probabil că pe galici, dacă sunt la curent,
transferul nu i-a preocupat sau nu-i consumă, căci, altfel,
riscam să ne pierdem numele de avânt al naţionalei.Aşa cum,
în urma unei sentinţe de la Haga, am plătit daune chiar
Franţei, fireşte, pentru importul, considerat ilegal, al
termenului , care nu mai poate fi citit pe etichetele
buteliilor noastre cu vin refermentat, idee de gurmanderie

tricolore

şampanie

impusă de vinificatorii din . Dar francezii ne vor fi
ignorat şi fiindcă aveau (şi au)măcar alte două simboluri; unul
de cel mai vechi tip, totemic, „cocoşii”, iar celălalt mai
degajat, după culoarea tricourilor: „albaştrii”.
„Tricolorii” români apar (sau, poate, reapar, căci a existat

cândva la noi un club „Unirea Tricolor”) după 1965,
consecinţă a limitării politicii de „unionalizare” sub drapelul
roşu cu secera şi ciocanul, ce impunea să se scrie doar despre
„reprezentativa” sau „selecţionata” (R.P.R.). Cam în aceeaşi
epocă în care „Sportul popular” a devenit doar „Sportul”,
publicând nu numai articole de fond, programe, rapoarte sau
clasamente, ci şi comentarii din perspective diverse.
Desigur, a vorbi de (fără precizare de

apartenenţă) presupune o convenţie tacită de comunicare,
printre . Ajunşi la baraj, există posibilitatea să ne
confruntăm cu cel puţin două tricolore, chiar Franţa, dar şi
Croaţia, ambele cu albastru, alb şi roşu, ca să numai vorbim de
Islanda, pe al cărei drapel există aceleaşi culori (doar Suedia şi
Ucraina sunt... bicolore). Şi, iarăşi, ca să nu ne mai referim la
câţi tricolori s-ar afla, apoi, la „mondialul de laRio”!
Totuşi, prezumtivele dificultăţi se diminuează din altă

perspectivă, întrucât, având pe steagul naţional una (cum este
Japonia), două, trei sau mai multe culori, echipele şi-au găsit,
afectiv, alte simboluri, verbale; se pare că numai argentinienii,
„alb-albaştrii”, şi brazilienii, naţionala „auriverde”, mai merg
decis pe denumiri cromatice, deşi despre orice jucător la
numitul nivel se spune că „joacă” sub culorile naţionale
(prezente, e drept, fie pe tricouri, fie prin cumulul tricouri +
şorturi + jambiere!). Dar şi spectatorii le afişează vestimentar
sau prin originalemachiaje.

Champagne

tricolori

ai noştri

Date fiind terminologia şi atmosfera competiţiilor
(„strategie”, „tactică”, „atac”, „apărare”, „victorie” etc., faţă
de care „a elimina”, „a anihila”, „a surclasa”, „a ridiculiza”
reprezintă simple defulări), simbolurile sunt, frecvent, de
veche inspiraţie totemică. Dintr-o galerie a vedetelor de la
„Animal Planet” nu vom găsi pe acest teren nici broasca
ţestoasă, nici măcar şarpele (care convine individual: un
fotbalist român este alintat, de suporteri, „Cobra”). Şi cocoşul
este bătăios, însă la mare cinste se află carnasiere feroce şi
păsări răpitoare: „lei invincibili” sunt camerunezii, „pume”
argentinienii, „vulturi” nigerienii.
În relaţia strânsă simbol totemic şef războinic se înscrie,

apoi, apelul la monarh (desigur în ipostaza de autoritar,
preferabil chiar tiranic): fotbaliştii din Arabia Saudită îşi zic
„regii nisipurilor”, iar cei din Mexic „regii azteci”. Nici
războinicii propriu-zişi, tot prin calificative asumate sau
acordate, nu ies din competiţie, mai ales când e vorba de elite
sau de profesionişti: japonezii sunt „samurai” ori „şoguni”,
danezii „vikingi”, croaţii „mercenari”, iar turcii (dar poate
numai pentru comentatorii români) sunt „ieniceri”. Foarte
puţine naţionale se bucură de calificarea, superioară, prin
umor; este cazulOlandei, dezmierdată „portocalamecanică”.
Echipele care n-au supranume omologate în circuitul

internaţional par a fi însă din cele mai serioase, ale Angliei,
Spaniei ori Suediei, dar în acelaşi club se regăsesc şi cele fără
prea mare tradiţie, ale SUA şi Chinei, cu puţini suporteri în
primul caz (altfel stau lucrurile la baschet sau hochei),
respectiv, a căror educaţie se resimte încă, poate, de precepte
din „cărticica roşie” a luiMao.
Revenind la cele dintâi, credem că supranumelemagice şi

belicoase pot fi interpretate camartori ai păstrării, atavice, sau
ai afirmării recente, de ocazie, a agresivităţii naturale,
primordiale, chiar dacă nu putem ignora o justificată nevoie
de identificare, de interpretat şi ca formă de protest faţă de
globalizarea contemporană. Aspiraţia de apartenenţă
(inclusiv alteritatea pozitivă) se poate exprima, mai detaşat şi
aparent aleatoriu, pornind, pur şi simplu, de la culoarea
echipamentului, după care italienii sunt „azzurri” (ori
„squadra azzurra”), francezii „les bleus”, iar slovenii „alb-
verzii”. E drept că şi aici lucrurile se mai complică: jucătorii
belgieni au echipamentul roşu, astfel că renumele şi-l caută în
supranumele de „diavolii roşii”, reputaţie râvnită recent şi de
sud-coreeni (avemşi noi doar nişte „câini roşii”).
Dar probabil că ar fi greu să „mobilizezi” o echipă, iar

hotărârea de a învinge, de a-i ... desfiinţa pe adversari, să le-o
inculci unor jucători ce s-ar numi „gazele” sau „egrete”,
împinşi pe teren să înfrunte „pume” sau „vulturi”. De altfel,
când naţionala Franţei este învinsă, jurnaliştii vorbesc despre
„jumulirea cocoşilor”.
Între simboluri de malefic, supremaţie şi aroganţă,

„diavoli” şi „lei”, „regi” şi „samurai”, într-o extremă, sau de
simplă identificare, „albaştri” sau „oamenii (costaricani ai) lui
Guimaraes”, în cealaltă, , ca simbol de solidaritate,
ne păstrează, oricum, într-o destul de convenabilă semiotică.

tricolorii

Tricolori de-ai noştri

Stelian DUMISTRĂCEL

cronica limbii
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CRONICA LITERELOR

Victoria STOIAN

Scrisoare către

CEZAR IVĂNESCU

Sunt Victoria Stoian, iubesc poezia, îl iubesc pe
Eminescu, cel unic şi irepetabil iar pentru tine,
Poetul Cezar Ivănescu,

.
Iubesc poeţii care ridică poezia pe acele piscuri înalte pe

care însuşi Dumnezeu le vizitează şi le spune autorilor “Aţi
urcat pe treaptamântuirii”, iar tu ai ajuns pe acel pisc.
Am aflat cu tristeţe şi indignare că la 14 iunie 1990 ai fost

victima mineriadei. Tu care în anii '60 ai făcut greva foamei,
ca student al Facultăţii de filologie din Iaşi şi ai fost
exmatriculat din facultate şi exclus din Cenaclul Facultăţii de
Filologie. Motivul? Ai avut curajul să te împotriveşti
cumplitei dictaturi instaurate în România şi ai citit câteva
poeme anticomuniste.

Marele tău Maestru în
absolut

În anul 1983 ai făcut greva foamei în redacţia revistei
Luceafărul în semn de protest împotriva cenzurii comuniste
care pregătea topirea cărţii tale de poeme .
Alte 7 zile de greva foamei, în 1986, te-au adus la un pas

demoarte. Protestai împotriva autorităţilor comuniste care ţi-
au interzis "CenaclulNumele Poetului".
Anul 1990 a făcut din tine primul scriitor nemembru de

partid eliminat după revoluţie din presă.Ai primit numeroase
apeluri telefonice de ameninţare cu moartea pe tot parcursul
perioadei cât ai redactat cartea , iar pe 3
ianuarie 2006, ai fost atacat cu violenţă chiar în faţa casei tale,
în plină zi, de trei indivizi şi umplut de sânge. Ai fost propus
de două ori la Premiul Nobel pentru Literatură. În 16 aprilie
2008, ţi s-a propus depunerea candidaturii la Premiul Nobel
din partea Albaniei. De asemenea cu câteva zile înainte de
trista zi de 24 aprilie 2008, sfârşitul tău pământean, neaşteptat
şi tragic, îţi apare un amplu interviu în cotidianul , în
care declari: „Am sânge turc, grec, albanez şi român. De la
turci am luat nebunia, de la greci inteligenţa, de la albanezi
curajul şi de la români puterea de a îndura. Mi-e greu să cred
că albanezii au fost atât demândri de tine şi noi românii atât de
nepăsători.
Aş vrea să pot spune că ţi-am stat alături. Dar nu am făcut-

o în toţi aceşti ani cât am fost contemporani pe Terra, ţara
România. Până în 1989 ştiam că Cezar Ivănescu este un mare
poet contemporan, dar ajungeam foarte greu la poeziile sale.
După 1990 am fost de partea ta şi ţi-am admirat verticalitatea,
sinceritatea şi puritatea. Eraimodest când spuneai

Doina

Timpul asasinilor

Shekulli

Când eram

mai tânăr şi la trup curat

nu pot să spun că am
fost/nemulţumit de legătura noastră,/era perfectă în atâtea
privinţe/dar începea cu gustul sfârşitului./memoria o ţine şi o
expulzează/cu acea spaimă fatală/de lucrurile ultime şi
definitive » (Apocalipsis cum Figuris

!ţi-ai
crescut parcă anume/părul cel mai lung din lume/ca-ntr-un
giulgiu să-ţi ţii într-însul/trupul tău curat ca plânsul/lin
pornit şi-ncheiat lin/ca-ntr-o şoaptă de amin…(Doina Părul
celmai lung din lume).

« E ceva rău în ei care îi îndeamnă să se
bucure de ivirea în lume a răului. Îl întâmpină recunoscându-
se în el « Să încerce să se purifice, să
scape de sub tirania răului care îi dom

Doina

pentru că nu ţi-ai pierdut niciodată
curăţenia Sufletului, tu marele poet Cezar Ivănescu, care în
acel mesaj audio din 15.02.2008, pe care l-am găsit pe Net,
spui : nu există păcat mai mare în Univers decât să
batjocoreşti Sufletul unui om.
Vrei să-mi răspunzi poate «

).Sau poate vrei să-ţi iei
chitara şi să cânţi, cu glasul tău viril şi plin de patimi:

În 6 august a fost ziua ta. Te-ai născut într-o zi Sfântă,
Ziua Schimbării la Faţă.Ai venit cu omisiunemare şi ai trezit
multă admiraţie, dar şi multă adversitatea din partea celor
despre care spuneai :

». Dar şi lor le doreai :
ină ».

Să mă ierţi dacă te-am tulburat. Acolo unde eşti acum e
linişte, iar Poeţii se reîntâlnesc cu toate poemele lor, chiar şi
cu cele nescrise. Mi-e atât de dragă şi o aud cântată de
glasul tău rătăcitor printre stele.Aici e multă zbatere şi
nelinişte. Nelinişte îmi produc şi tulburătoarele poeme care
le-ai lăsat pe Pământ.

În anul 1968, tânărul Basarab Nicolescu, asistent la facultatea de fizică a Universităţii Bucureşti, a terminat de scris cartea
pe care a prezentat-o mentorului său, Alexandru Rosetti. Acesta a decis că

volumul merită publicat şi a intervenit la Editura pentru Literatură, care l-a numit redactor de carte, pentru publicarea
volumului, pe Mircea Ciobanu. Între autorul debutant şi redactorul cărţii sale s-a stabilit, din acel moment, „o prietenie fără
egal.” Când l-am întâlnit „am avut certitudinea că ne cunoaştemdemilenii” mărturiseaBasarabNicolescumai târziu. (Basarab
Nicolescu, , vol.I, EdituraCurteaVeche,Buc., 2011, p.174)
În Fondul personal Basarab Nicolescu, depus la Direcţia Judeţeană Prahova a Arhivelor Naţionale, se află şi o parte a

corespondenţei poştale dintre cei doi prieteni. Prezentăm cititorilor revistei scrisoarea adresată de Mircea
Ciobanu luiBasarabNicolescu, la 13mai 1969.

Ion Barbu. Cosmologia „Jocului secund”,
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De la Isarlîk laValeaUimirii

Epistolar Mircea CIOBANU - Basarab NICOLESCU

„A tept. A tept cartea ta”ş ş

Nu trebuie să te neliniştească neputinţa mea. Nu ţi-am
scris pentru că amamînat de pe o zi pe alta, în aşteptarea unui
ceas de pace. Pe care l-am găsit greu, acum abia, la Pasărea (

De la Isarlîk...
, unde aş fi vrut să te am alături. Sunt singur, şi-mi vine să

stau în patru labe şi să urlu; ceea ce înseamnă că linişte tot n-
am găsit, poate, mai drept, un ceas fără nimeni dintre cei care
mă sîcîie zilnic, fără să mă iubească. De când ai plecat
(

De la Isarlâk
) ammuncit din greu, în lipsa de condiţii pe care o

cunoşti. „Etica” (rugăciunile adică, treizecişitrei) şi „Omul
comun” (probabil îl voi numi s-au încheiat, am
în gură cenuşă şi nimeni nu m-a sărbătorit. Sînt ca un cal de
curse care, după ce ajunge întîiul la capăt, e pus, fără
menajamente să care pietre, înhămat la o căruţă a dracului.
Nu ştiu cum să fac să ajungă la tine . N-am cui s-o citesc,
sînt lăudat şi înjurat, ştii bine, în necunoştinţă de cauză (în
neştire!) şi-atunci mă gândesc că tu, acolo, n-ai ce căuta,
trebuie să vii şi să urlăm împreună, la un vin negru şi cinstit.
Romanul o să-l citeşti când o să apară, la anu; are aproape
cinci sute de pagini şi ca să înnebuneşti de-a binelea, află că
m-am aşezat la masa de lucru la 12 februarie şi m-am ridicat
de la aceeaşi masă la 6 Mai, nu la 12 Mai aşa cum îmi
propusesem. Şi iată că mă laud pe mine însumi, sălbatic:
„ ” e sus deasupra cu zece capete,

BasarabNicolescu şiMircea Ciobanu îşi petrecuseră acolo, în
1968, zilele libere. Vezi BasarabNicolescu, , P.
174)

Basarab Nicolescu s-a aflat la Paris din 24 noiembrie 1968.
Obţinuse o bursă grant a guvernului francez şi a studiat, în anii
1968-1969, la Universitatea Paris VI. ...
pp.175, 182

Melhisedec)

Etica

Omul comun Martorilor

care a rămas acum o simplă artă poetică. Iar te va da
peste cap; jur că o rup dacă vei strîmba din nas la un singur
versmăcar!
Nu ţi-am trimis exemplare din pentru că num-ai

convins că acolo sînt capete. Nu uita că într-un anume fel sînt
francofob; ah, acei barbari trebuie să înveţe limba cea mai
frumoasă din univers, în care ne scriem noi. Totuşi ca să vezi
cât de slabi sîntem, am tradus în limba franceză la
cerere. Dacă n-ai ce face, interesează-te la Plo de ei: sînt
acolo de-o lună şi ceva.

Etica

Martorii

Martorii,
1

Abe, sînt multe de vorbit şi de gemut. Am vorbit, de-aici,
de laPasărea cu cei de acasă, şimi-au spus că amde la tine un
plic. Lucru care m-a umplut de ruşine şi de mîndrie. Iată, mi-
am zis, omul acesta a trecut, de dragul meu, peste întîmplări.
Iar eu sînt un animal care nu ştie să scrie. Abe, pe-aici au
trecut nişte valuri; nu ştiu cum, dar am rămas în picioare, ud e
adevărat, dar în picioare. Vino să vorbim. Important e că

, după un scandal îndelung, sînt acum în tipografie
şi-n august sper să-ţi trimit un exemplar. Un secret (te va
bucura oare?): voimai scrie epistole!
Ce să-ţi mai spun? Dacă ai fi aici te-aş umple de cuvinte,

dar nu eşti aici. Azi, că sînt de 29 de ani, cu părul(care a mai
rămas) aproape alb, (şi-n barbă am fire albe, află!), am fi
traversat lacul şi ne-am fi dus pentru cîteva sticle; am fi tăiat
o pasăre, sau, mă rog, ne-am fi ospătat cu peşte pregătit de
maica Maguisia sau Elisabeta. Aşa, în dimineaţa asta, nu-mi
rămîne decît să-mi pregătesc sufletul pentru încă o zi lungă de
lucru. Revăd şi şimă întăresc, mă gîndesc la tine
şi mă întăresc, iarăşi (crezi că în 25 Martie nu ştiam că e ziua
ta?Mai poţi să primeşti urări de bine acum?Sau la anul, când
o să fii aici, împreună cu Mateiu?

IubiteAbe, închei cu sentimentul drept al celui care se ştie
apărat, chiar şi de departe. Scrie-mi ce faci; meseria ta, o mai
iubeşti? Te-au făcut mai mare peste ei toţi? Eu ţi-am cerut o
carte Necesitatea perfecţiunii,
n.n. : Am susţinut-o, deci, înainte de-a o avea pe masă. Te
gândeşti la ea? Căci trebuie să apară (e-n plan ferm) pe anul
viitor.
Te îmbrăţişez cu recunoştinţă

P.S. orice şi despre ce-ţi vine (Fizică, poezie,
proză, matematică, despre Pascal, mistici francezi şi de
aiurea cu apucături de teoreticieni, treaba ta) în jur de 8-10
pg. Pentru noua serie Ramuri (red şef Al. Piru) pentru care
lucrez din Bucureşti. Scrie-i, dacă vrei, lui Piru, în sensul
ăsta, laUnivCraiova, fac. filologie).Aştept.Aştept cartea ta!

Epistolele

Omul comun

Mircea
Trimite eseu

(Fiul lui Mircea Ciobanu,
n.n.)

(Proiectata carte se intitula
)
1

(T. D. L.)

Iubite Abe,



CRONICA LITERELOR

10 cronica veche

Statuia de pe soclul mesei de scris

Aperto libro

C R O N I C A
L I T E R A R Ã

de Mihaela GR DINARIUĂ

În zona încă privilegiată a criticii şi istoriei literare
(privilegiu dat, în primul rând, de posibilitatea valorizării
unui fenomen esenţial al culturii), vocea universitarului
Antonio Patraş sună inconfundabil, fie că rezonează în
amfiteatrele Almei Mater sau la manifestări literare de
prestigiu, fie că se răsfaţă în paginile revistelor de
specialitate, fie că decriptează cu minuţiozitate fapte
culturale din epocimai noi saumai îndepărtate.
Cel mai recent volum al său (

apărut
în vara lui 2013 la Editura Muzeului Naţional al Literaturii
Române) se plasează firesc în continuarea cercetărilor
anterioare, într-un proiect de evidenţiere a procesului de
modelare, de modernizare şi de profesionalizare a spiritului
critic, a personalităţilor formatoare din prima jumătate a
secolului alXX-lea.
Atât în studiile anterioare (concretizate în amplul text

Editura Cartea Românească, Bucureşti,
2007, şi într-o ediţie de
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, în
colaborare cu Roxana Patraş), cât şi în cel dedicat lui E.
Lovinescu, cercetătorul ieşean utilizează o metodă de lucru
care implică lectura şi relectura a mii de pagini: confruntarea
„nucleului dur” al textelor canonice cu publicistica şi
scrierile de plan secund (întotdeauna mai puţin accesibile
cititorilor), punerea în oglinda fidelităţii a gândirii teoretice şi
critice alături de operele literare şimemorialistice.
Conceptele de interes teoretic (autonomia esteticului,

mutaţia valorilor, sincronismul, imitaţia, diferenţierea,
intelectualizarea poeziei, urbanizarea şi obiectivarea prozei)
devin structuri dinamice care oferă chei hermeneutice pentru
înţelegerea impulsului automodelator al destinului
scriitoricesc al lui E. Lovinescu.
Primul capitol ale lucrării

aduce în prim-plan o personalitate
distinctă, recompunând o imagine încremenită într-o postură
voit statuară:

Autolegitimându-se cu insistenţă,
posturalitatea lui E. Lovinescu e deformată de exagerări,
omul biografic având doar dreptul la vieţuirea îngrădită dintr-
o singură perspectivă, aceea a autorului-personaj care

, nevoit să-şi învingă predispoziţii

E. Lovinescu şi modelele
româneşti şi europene ale criticii literare interbelice,

Ibrăileanu. Către o teorie a personalităţii. Eseu despre
literatura criticii,

Opere alese. Garabet Ibrăileanu,

Modelul ş
me

tăiat în marmură, profilul s-a păstrat intact,
sfidând timpul.

trăieşte mai mult în operă

i oglinda.
Lovinescu par lui mê

temperamentale (declarat moldoveneşti) ce ameninţă să-l
conducă spre ratare, coşmarul care îl va urmări pe tot
parcursul vieţii.
E de la sine înţeles că măştii originare i s-au adăugat

nuanţări necesare, toate menite să adâncească în conştiinţa
contemporanilor imaginea omului

, condamnat
, un destin imuabil: .
Cel de-al doilea capitol, ,

deconspiră strategiile dublei vocaţii, contradicţiile
, jocul dintre margini şi centre de atracţie, pendularea

între critic şi romancier. Relaţia între cele două aspecte ale
personalităţii creatoare este puternic contrastivă, mai ales în
perioada gazetărească de început, articolele sale
condimentând contextul vremii cu o multitudine de opinii de
multe ori divergente, nefundamentate, în primă fază, pe o
ideologie proprie.
Descoperim chiar un Lovinescu gata de a face

compromisuri pentru a-şi asigura un nume cât mai vizibil în
spaţiul cultural şi public românesc :

, îi scria de la Paris lui Mihail
Dragomirescu, directorul „Convorbirilor Critice”, revistă în

predestinat să-şi petreacă
existenţa lamasa de scris sămoară cu condeiul în
mână inutil regretul, neavenită revolta

Prefigurări teoretice
paşilor pe

nisip

Sub raportul moral, sunt
gata la orice fel de sacrificii. Bineînţeles că niciodată n-aş
putea scrie ceea ce nu cred; dar pot trece sub tăcere ceea ce
cred. Prin urmare, voi căuta să nu fiu ostensibil opus
vederilor dumitale

paginile căreia visa să îşi vadă semnătura.
Viitorul critic se va trezi prins în mijlocul unor bătălii

conceptuale, polemici (cel mai adesea necordiale) pornite
încă de la interminabilele răfuieli dintre partizanii lui
Maiorescu şi cei ai lui Gherea, conflicte care se vor adânci pe
măsură ce manifestările literare încearcă pregnant să se
alinieze unei Europe din ce în cemai avangardiste.
Tot în sfera de atracţie a disputelor vremii vom regăsi şi

controversa asupra genezei operelor de artă şi a raporturilor
dintre personalitatea artistului şi societate. Imaginea lui E.
Lovinescu se întregeşte provocator în lumina unui
individualism temperamental, nu
numai că nu e produsul mediului, ci răstoarnă raportul
obişnuit şimodifică, prin puterea sa creatoare, lumea din jur.
Acesta ar fi un crochiu al tinereţii, al ,

căci mai târziu criticul însuşi, mereu atent cu propria imagine,
îşi va reproşa, în , gesticulaţia excesivă,

Abia după ce nesiguranţa firească a începuturilor se va
estompa, criticul îşi va adapta mijloacele de expresie la
literatura şi imperativele momentului, obiectivându-şi
judecăţile de valoare şi conceptualizându-le.
Antonio Patraş descifrează cu acurateţe traiectoria

eul suveran al geniului

Paşilor pe nisip

Memorii faconda,
„spiritul” niţel cabotin, („iritant”, „ostentativ”), cu întreg
arsenalul de trucuri din dotarea unui veritabil „fumiste”.

fascinantă şi sinuoasă a discursului lovinescian, analizat
etapă cu etapă, de la paşii cu tendinţă impresionistă,
influenţaţi de epoca studiilor doctorale (stagiul parizian

) la
dogmatismul impersonalizant, dar cu puternică încărcătură
dramatică.Modernitatea şi originalitatea concepţiilor estetice
şi critice îl apropie pe Lovinescu de teoriile culturale şi
estetice mai târzii, care privesc caracterul formativ al artei, în
lumina curentului fenomenologic spre personalismul
ontologic al lui Luigi Pareyson.
Cel de-al treilea capitol,

urmăreşte momentele de
expansiune ideologică (punând accent pe apariţia cărţii de
doctrină de limpezire
teoretică şi de elaborare a unui program coerent, deschis către
modernitate. Reprezentativă în acest sens va fi apariţia
revistei şi a cenaclului , spaţii culturale care vor
aduna nume reprezentative din tânăra şi valoroasa generaţie a
epocii.
Aici se cristalizează conceptele-cheie ale criticii lui E.

Lovinescu, revalorizate şi structurate într-un peisaj propriu,
motivat de dorinţa intelectualului de a oferi un model viabil
de comprehensiune şi analiză a fenomenului cultural, o critică

.
Demolarea păguboasei confuzii între etnic şi estetic,

necesitatea autonomizării limbajului literar (în siajul marilor
simbolişti Poe, Baudelaire, Rimbaud,Mallarmé,Valéry,T. S.
Eliot), aprecierea romantismului impur estetic, dar care a
favorizat afirmarea fiinţei naţionale şi a prin
imitarea modelelor străine, iată câteva coordonate ideatice,
care marchează o la modalităţi
originale de expresie existenţială a intelectualului român.
Este interesantă disocierea cu fineţe şi precizie a viselor

şi obsesiilor lovinesciene, iar Antonio Patraş nu-şi cruţă
obiectul cercetărilor, punând în lumină atât sclipirile
vizionare, cât şi inerentele scăderi: criticul ,
alunecă în , e încercat de eşecuri, e ispitit de

, teoriile sale, în ciuda
sforţării ideilor, par

Analiza teoriilor şi concepţiilor circumscrie modelul
propus (mai mult impus...) de E. Lovinescu prin rezonanţă cu
frământările din spaţiul cultural european, iar universitarul
ieşean coroborează într-o ţesătură de sensuri noi un aparat
critic impresionant.
Decriptând cu fineţe trăsături ce caracterizează o

perioadă de efervescenţă ideologică, evitând capcanele
clişeizării şi ale etichetărilor definitive (în care cad, cu
încăpăţânare în ultimul timp, nume de rezonanţă), Antonio
Patraş găseşte puterea de a nu se erija într-o instanţă de
judecată. Personalitatea lovinesciană se regăseşte treptat, se
descoperă etapă cu etapă, se devoalază pe măsură ce lectorul
înaintează, pagină cu pagină.
Cu un farmec personal al scriiturii dublat de solide

argumentaţii critice, construind, analizând contexte multiple,
mentalităţi şi ideologii, apelând când la elemente biografice şi
istoriografice, când la speculaţii de ordin psihologic, cartea
criticului ieşean e încă o punere în lumină, bine dozată, a unei
personalităţi complexe, a cărei statuie a fost, pe rând,
supraînălţată sau demolată total. Izbânzi pe care cititorul
împătimit le doreştemultiplicate...

cu
lustru preţios, artificial, de fastidioasă spoială beletristică

Sistemul critic lovinescian.
„Ideile” şi „personalitatea”,

Istoria civilizaţiei române moderne),

Sburătorul

sincronică, ancorată în actualitate, o literatură de expresie
modernă, eliberată de obsesia naţionalismului tendenţios şi a
frecventării imperative a izvoarelor folclorice

geniului rasei

receptivitate complice

se lasă păcălit
distorsiuni logice

facilitatea definiţiilor neverificabile
banale şi complicate deopotrivă, clare şi

imprecise, ca nişte raze răsfrânte bizar într-un joc de oglinzi.

Menţiuni critice
INCOMPATIBILANOAPTE (Ed. Axis Libri, 2013).
Evoluţia lirică a lui Coriolan Păunescu marchează

importante faze de circumscriere în universul emoţiei poetice.
O demonstrează prin succesive redimensionări ale
sensibilităţii, însoţită fiind de o varietate tematică
substanţială. De la primele volume (1982) şi

(1987) până la recentele
(2011) şi (2013) poetul este mereu
fascinat de interogaţii asupra „subiectului” vieţii, inevitabile
în măsura în care descoperă lumini şi umbre ale sufletului cât
şi o simbolistică a confesiunii într-o gamă de revolte ale unui
timp bulversat dar şi o tandră metaforă pentru frumos şi
iubire.

este o carte care surprinde starea de
poezie într-o remarcabilă exprimare a gradului de comparaţie
al epitetului, fapt reţinut şi de Th. Parapiru în concentrata
prefaţă a volumului, însă este doar una dintre calităţile prin
care Coriolan Păunescu reliefează motivele şi grupările de
elemente obsesive precum fiinţa, singurătatea, iluzia, iubirea,
teama, amintirea, ideea, natura, noaptea etc. „Mă strigă o fată
brună-n pragul casei / iar eu privesc prin geamul unei stele
verzi / şi parc-aş vrea s-o ştiu tot mai departe / pentru ca-n

Iarbă solară
Dimineţi de cuvinte Aleargă cu mine

Incompatibila noapte

Incompatibila noapte

somn de noapte s-o visez. / Dar nu ştiu, Doamne, cum se-
ntâmplă / că mă îndeamnă cineva să urc pe culmi / şi parcă uit
de vocea-i de-altădată / călcând cu talpa goală peste rugi şi
spini…”, aici visul în „somn de noapte” fiind o mirabilă
construcţie a imaginaţiei în starea de veghe, este o fantezie a
spiritului, cu evidenta tendinţă a poetului de a se sustrage
constrângerilor realului. Asta pentru a da doar un exemplu,
alături de alte încântătoare versuri ale volumului.
Sentimentele şi viziunile lui Coriolan Păunescu sunt ale

unui liric de un modernism temperat în care nuanţele îşi
menţin locul cu graţie, ele nu-şi vor ceda spaţiul vital sub
presiunea postmodernismului, uneori agresiv şi neavenit.
Ideea unei purificări inerente procesului de transfigurare a
lumii în care trăim se obţine, în fond, printr-o artă poetică cu
un logos ce tinde spre esenţa cunoaşterii depline. Şi prin acest
volum, poetul îşi certifică identitatea şi forţa lirică, mereu
sedus de demonulmetaforei.

Antologie de
versuri, 2013.
Dacă Cristian Harnău şi-a început construcţia poetică

într-un îndelung şi greu convingător proces de creaţie, precum
stufosul volum (2012), antologia
prezentă, printr-o riguroasă selecţie făcută de însuşi autorul,
ne surprinde plăcut prin semnele simbolic-esoterice ale
versurilor,maimult, printr-un bine conturat până a fi
profund. E adevărat că lirica sa este hermetică, uneori dusă
până la încifrarea metafizică, încât textul este dominat mai

CELE MAI FRUMOASE POEME.

Sunete împotriva materiei

eu poetic

mult de o imagine
supusă rigorii în dauna
celei afective. Se poate
inventaria însă şi
obsesia pentru lumea
iubirii, aşa cum se
întâmplă, de pildă, în
versurile: „Dar pe
corabie, / Doamne,
lasă-ne singuri, / Nu
ne-ajuta! / Căci numai
loviţi / De alte furtuni
şi suferinţe, / Vom
înţelege odată / Că
ţărmul, corabia, /
Fiinţa noastră, / Doar
unirea şi dragostea / Le
vor salva!”.
Dacă ar fi să umblăm la intuiţie, ea ne-ar conduce spre o

viitoare şi certă evoluţie a poetului, în direcţia în care Cristian
Harnău va şti să armonizeze exterioritatea febrilă cu o
interioară trăire a sentimentului reverberat şi în tragicul
proiectat cosmic şi în gingăşia iubirii pământene.

Nicolae BUSUIOC
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„Plutind liber peste un Paradis pierdut”

Volumul deAdrian Voica, deşi apărut
în urmă cu câţiva ani, este una dintre cărţile de citit, de
învăţat şi de ţinutminte, amintind de cărturarii inimoşi de
la începuturile culturii române moderne. Spun aceasta
întrucât o bună parte din cartea poetului şi universitarului
ieşean se situează, cu voluptate, în universul plin de
farmec al unui Anton Pann, bunăoară, autorul împletind
dezinvolt cuvinte, înţelesuri şi viziuni vechi cu textura de
astăzi a limbii şi a literaturii române.

este o „antologie de autor” (cu toate
calităţile şi riscurile pe care le presupune o asemenea
alcătuire), cuprinzând trei dintre cele şase volume de
versuri publicate deAdrianVoica pe parcursul unui sfert
de veac aproape (între 1980 şi 2003). În acelaşi timp,
studiile aplicate pe marea poezie a literaturii noastre,
cercetările de profunzime asupra limbajului poetic fac
din Adrian Voica unul dintre cei mai buni prozodişti
români din toate timpurile. Universitar exigent, care a
susţinut la catedră şi un curs de poezie şi care a studiat,
ca puţini alţii, textele eminesciene (aproape cu
microscopul, aş zice), căutând şi găsind cele mai fine
structuri ale prozodiei şi fondului imagistic al celui mai
mare poet al românilor, Adrian Voica încearcă la rându-i
şi reuşeşte, transformat în poet, ca în basmul acela cu
nuieluşa fermecată, să lanseze un model clasic al
originalităţii.
În prima parte a acestei, cu adevărat,

sunt antologate trei dintre cărţile pe care autorul le crede
reprezentative în creaţia sa lirică: (Junimea,
1983), (Fides, Iaşi, 1999) şi
(Scrisul Prahovean, Ceraşu, 2000) . În partea a doua,
parcurgem un , alcătuit din epistole
(surprinzătoare şi... încântătoare) primite de autor de la
Constantin Noica, Ion Funeriu, Gh. I. Tohăneanu,
Gheorghe Bulgăr şi Mircea Coloşenco. Ultima secţiune
a mozaicului este purtătoarea unui interes real pentru
receptarea acestor cărţi în critica de întâmpinare, autorul
reproducând nouă astfel de cronici literare. În fine,
antologia se încheie cu o a autorului, care

„Romanticul din cap până-n picioare” după cum îl
caracterizează regretatul profesor Constantin Ciopraga
în prefaţa primei cărţi, dă măsură forţei
sale literare prin versuri care i-au luminat sufletul, dar şi
calea, într-o cavalcadă de culori, de imagini şi de sunete
ameţitoare. Un întreg volum se defineşte prin câteva
versuri finale

Ce resorturi interioare îl vor fi chemând pe Adrian
Voica să sondeze adâncurile limbii, vocabularul acela
plin de parfum arhaic, ieşit din comun prin frumuseţea sa
plastică, nu vom şti niciodată; pentru că oamenii sunt
alţii şi altele sunt şi realităţile imediatului. Dar acestui
autor singuratic (şi singular!) în literatura noastră, nu-i
pasă. Poetul face un pariu cu cititorul, zâmbind ironic, şi-
l invită să păşească fără teamă prin relieful uneori abrupt
al limbii române de odinioară. Şi culmea, chiar reuşeşte,
chiar câştigă acest pariu. De aceea,
reprezintă o vioară pe care arcuşul de virtuoz al poetului
lansează melodii unice, arpegii, armonii şi ritmuri în
suişuri şi coborâşuri repezi:

/ Sau:

reînvie o lume uitată, cu aşezări, cu
oameni şi îndeletniciri pe nedrept pierdute, iarmarea artă
a poetului constă în modul cum struneşte cuvintele cele
vechi, ce se aşază cuminţi pe tapiserii largi, uimitoare,
care îţi induc melancolica vibraţie a limbii (şi lumii) de
odinioară. Atmosfera de burg medieval, cu oameni
îmbrăcaţi în straie complicate, colorate, cu paftale,
dantele, pambriuri, linouri, cojoace, cu fesuri orientale; o

Poezii cu aripi

Poezii cu aripi

Poezii cu aripi

DavinciAna
HanulCuvintelor Distihuri

DavinciAna

Hanul Cuvintelor

Hanul cuvintelor

mozaic literar

Postfaţă are
încredere în rotiţele Timpului, ce se mişcă necontenit, în
favoarea valorilor (mari şi mici) pe lângă care
contemporanii trec adesea indiferenţi.

: ? Iată întrebarea / Neliniştită ca
şi marea / Ce poartă în adâncul ei / Răspunsul scrijelat
de zei...

Hai, sus bărdaca! Să uitămo
clipă Că bate vântul morţii din aripă! Trecând pe
lângămine, asfinţea /Un basmuitat: copilăriamea.

Quo vadis

lume populată de meseriaşi şi meserii, de asemenea, de
mult uitate ( simigii, bragagii, salepgii, şerbetari, alunari)
în fine, de ruptaşi, de clăcaşi, sudiţi, scutelnici, zapcii,
calemgii, arnăuţi, condicari, arabagii, faliţi, ispravnici,
neguţători, lefegii:

Şi, invocată astfel, lumea aceasta, retrezită, vine şi ia
loc pe lamesele din ;memorabil loc de
întâlnire :

un spaţiu al rimelor meşteşugite în filigran
Sau:

Lumea aceea pestriţă, plină de târgoveţi şi negustori
fumând din trabuce lungi, ori din narghilele orientale, cu
tarabe pline de nimicuri, ori de priviri furişate, piezişe,
lumea aceea, aşadar, tresare când pe corzile unei cobze,
când în tremolloul unei viori. Aproape firesc, prin faţa
ochilor, pe

aşa cel puţin
definea Istoria romancierul american Th. Willder se
perindă personaje puternice, marcante. Numai acolo, la

poetuluiAdrian Voica, printre umbre şi lumini, se
reliefează figura introvertitului Pirgu, cu care eruditul
profesor se identifică în mod vizibil, amândoi rătăcindu-
se printre metafore pătrunzătoare:

Se contemplă, aici, apusul unei lumi, se perindă
ultimii romantici, ultimii crai ai unei curţi străvechi:

Ca şi Pirgu, nici poetul nu poate să înţeleagă spectacolul
trist al disoluţiei unei lumi.
Magia vorbelor răsare cu timiditate (pentru că asta îi

este firea poetului), dar cu o forţă impresionată, ca firul de
iarbă ivit dintre proverbe şi zicători, dintre balade şi
eresuri, dintre expresii şi locuţiuni, dintre cuvintele de
adâncime ale unei limbi strălucitoare şi, din păcate,
uitate. Şi, într-adevăr, poezia prinde aripi fermecate,
zidind în jurul ei pe cititorul răbduriu, smulgându-l,
măcar vremelnic, din

Din hurmuz şi din sileaf / A rămas un
pumn de praf. / Doar opinca străluceşte / Timpul când
bătătoreşte!

la roşii porţi de Orient Grăbeşte-te şi amintirii
lasă / Un loc în veşnicia de mătasă! / Te-ai întrebat,
cumva, ce urme poartă / Acest tărâm, la început de
Poartă?, : Vai,
nescrise, dar gândite / Umbra lor lângă un schit e.
Dar, prinsoare pun că nu stă / Că-i urechea prea
îngustă...

tapiseria aceasta uriaşă ale cărei capete
îndepărtate nu le vede nimeni, niciodată

Crepusculară vale.
Drum tăcut. / Ce aripe de fum i-au descrescut! / Voi
coborî. Amai rămas o lege. / Cine, de ea, sămă dezlege?/
Nici El nu poate. Chiar să vrea. Nici El. / Cad fulgi - reci
aşchii de oţel. / Rămâne doar cuvântul să mă ducă /
Închis în el, ca într-o nucă. / Voi fi tovarăş beznei şi
tăcerii. / Va rămânea departe gustul mierii. / Cemânămă
va înălţa din tină / Şi îmi va sparge coaja cu lumină? /
Cui miezul dulce îl voi duce-n dar? / ...Mă tem de visul
meu stelar...

Grăbeşte pasul... lacrimile toamnei, / Când glabene,
când roşii ca durerea, / Pe suflet cad şi pe reverul hainei. /
Din urmă, Pirgu rupe trist tăcerea. (...) Pierdute-s în vara
cu umbră oliv / Flaşnete chemând obsesiv. / Nici roata
norocului, vai, n-a rămas / În amintirea trecutului ceas!
(...) Cum au fugit, neştiuţi, pe-nserate / Cu o lespede-n
spate! / Deodată, negru, mă ia cu frig. / Întorc capul şi
strig. / ...Târziu, mâna lui Pirgu pe umăr / Promiţând
bucurii şi dureri fără număr. / Ce bine îmi pare! suspin
cu ardoare / Să nu mă laşi singur nicicând, frăţioare!

clipa cea repede...

HanulCuvintelor

Hanul

Lucian TEODOSIU

O scriitoare care se complace, la Iaşi, într-un con de umbră,
este Angela Traian. Deşi are publicate, din 1975 şi până acum,
trei plachete de versuri, trei cărţi de proză şi una de eseistică
literară, nu este nici măcar membră a Uniunii Scriitorilor.
Probabil că n-a interesat-o apartenenţa la breaslă, sau din
lehamite faţă de încercările prin care trebuie să treacă, spre a
accede la această calitate. Plus că US e plină de tot felul de
veleitari care cred că, odată cu obţinerea carnetului de membru,
le-a fost înmânat şi acela de... talent. Întrebat fiind câţi scriitori
vor ieşi de la (celebra) Şcoală de Literatură, din anii '50,
Sadoveanu a răspuns că „vor ieşi atâţia scriitori, câţi au intrat”. În
US, la ora actuală, sunt mai mulţi membri, decît scriitori. Unii
dintre ei au dat puternic din coate, au mişcat din urechi, au făcut
sluj pe la mai marii breslei care, până la urmă, enervaţi sau
plictisiţi, le-au dat notă de trecere. Exact cum se întâmplă şi-n
învăţământul de toate gradele, cu elevi/ studenţi care-s trecuţi
clasa cât de milă, cât de silă. Dar capra râioasă e tot ea cu coada
sus. Zâmbesc a râde când văd câte unul dintre aceştia cum se
răţoieşte la cei care, eventual, nu le recunosc „opera”, sau se
autocitează generos, punându-se în contexte literare cât mai
avantajoase.
Angela Traian nu este singura care a ales discreţia. I-aş mai

cita aici pe Aura Muşat, pe Cătălin Ciolca, pe Nicolae Ionel, pe
Mircea Popovici, scriitori care ignoră „viaţa literară”,
publicitatea, preferând a-şi ţese, fiecare, pânza lui de păianjen.
Totuşi, la începutul anilor'90, un Nicolae Ionel sau un Cătălin
Ciolca erau prezenţe remarcabile, deosebit de ofensive, în
publicistica ieşeană, spre a părăsi, mai apoi, câmpul de luptă şi a
se dedica glorioşi? înfrânţi? dezamăgiţi? doar confruntării cu ei
înşişi.
O surpriză a fost să o aflu, printre polemiştii sfârşitului de

veac şi demileniu, peAngela Traian, delicata poetă din
, care, după o tăcere de aproape un deceniu,

intra, impetuoasă, în dispute literare nu tocmai confortabile.
, părea a spune dumneaei, într-o suită de

eseuri adunate sub un titlu temperamental: .
Scrise cu nerv uneori cu nervi textele ei atacă „cestiuni
importante la ordinea zilei”, cum ar fi: post-modernismul,
optzecismul, voyarismul, post-comunismul, confuzia de valori
şi alte cele care au animat viaţa literară în ultimele două decenii.
Punctul ei de vedere unul al bunului simţ literar este bine
argumentat şi tranşant. Ceea ce în urmă cu 10-15-20 de ani era un
subiect după ce fusese a tot pierdut din
combustie, spre a ajunge acum aproape de îngheţ. Pasiunea pusă
în disputele despre post-modernism sau despre optzecism s-a
stins, ca orice iubire care şi-a consumat toate rezervele.
Consumismul sexual, gen Elena Vlădăreanu sau Rodica
Draghincescu, a ajuns la saturaţie, după ce şi-a satisfăcut toate
curiozităţile. Douămiiştii sunt, de-acum, şi ei oameni la casa lor,
cu căţel şi purcel. Cum trecu şi tsunami stârnit de lui
Manolescu, plutim într-un nor de cenuşă literară, pe care
mijloacele ultra-moderne de locomoţie nu îndrăznesc a-l
străbate, de teamă să nu se gripeze. Vrând-nevrând, după
explorări extraterestre, vom redescoperi confortul

sau chiar a (cu care îi cărăbănea
EmilBrumaru, la stră , pe veleitarii lirici...).
Ceea ce se simte, în demersulAngelei Traian, este opţiunea

pentru valorile clasice/clasicizate, refuzul exhibiţionismelor de
orice soi. Metafora, aluzia, sugestia, vorbirea oraculară, chiar
onirică, au întotdeauna câştig de cauză, faţă de exprimarea
frustră, „fiziologică”. Prozele adunate în volumul

vin ca o ilustrare a acestei opţiuni estetice. Faţă de o
autoare (a şi fost premiată de US!) care ne anunţa dramatic! că „
Singurătatea mea şi-a aruncat chiloţii în stradă”, Angela Traian
punctează, prin vocea unui personaj, că „în relaţia dintre oameni,
mai ales dintre un bărbat şi o femeie, pot exista unele taine, care
însă trebuie purtate cu graţie, cu eleganţă şi apărate cu vorbe
puţine”. Peste tot, în prozele ei, „mici şi mari singurătăţi aşteaptă
mici şi mari întâlniri”, dar totul se petrece sub pecetea tainei, pe
care cititorul, martor şi părtaş, este provocat s-o dezlege. Visele
şi realitatea, trecutul şi prezentul interferează, într-un amalgam
păstos şi mai mereu ademenitor. Valurile memoriei fac atingere
cu valurile prezentului, „şi povestea curge, curge”, cu o bine
calculată schimbare de planuri, cu fel de fel de capcane narative,
astfel încât vrei mereu să afli „ce se întâmplă” până la capăt.
Titlul cărţii care preia titlul unei povestiri este exaltat ironic,
amintindu-mi de , al lui Romain Garry,
dacă nu mă înşel. Bucuria de a fi şi drama, frica şi exuberanţa,
„coşmaruri, obsesii, vanităţi şi înfrângeri” coabitează cu un soi
de miracol al existenţei, pe care autoarea ştie a le alătura şi a le
disipa fără ostentaţie. „Pe porţile larg deschise ale visului
înaintează, implacabil, amintirea”. S-ar putea spune că aceasta,
amintirea, este liantul narativ al acestor proze, care emană firesc,
naturaleţe şi, dinspre partea autoarei, o predispoziţie nativă de a
urzi poveşti, nu de adormit copiii, ci de întreţinut dulcea zăbavă a
cetitului...
Cu sau fără carnet, Angela Traian este ar trebui să fie o

scriitoare vizibilă.

Colindul
boabelor de rouă

Iată-mă în lumină
Poet cald /poet rece

cald fierbinte

Istoria...

orient-
expresului diligenţei de seară

Cronica veche

Viaţa e
frumoasă

Să-ţi rămână bucuria

Nicolae TURTUREANU

Cald,
rece,
fierbinte...
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Radu FLORESCUS a născut la 14.06.1961 în Borca, Jud. Neamţ.
Debut publicistic: Revista „Amfiteatru”, 1982
Cărţi publicate:

, debut colectiv, Ed. Junimea (1989);
(Ed. Acţiunea, 1992, Premiul Colocviilor

de Poezie de la Neamţ), (Ed. Timpul, 1995);
(Axa, 1997); Timpul

2001 Premiul Revistei „Convorbiri Literare”; Premiul
revistei „Hyperion”; Premiul „Marin Sorescu”, Festivalul
Internaţional de Poezie, Sighetu Marmaţiei, (2001),

Ed. Dionis, 2004, Premiul Festivalului „George
Coşbuc”, (Ed. Conta, 2008, Premiul
„Hyperion”; Premiul Special al Juriului „Cezar Ivănescu”,
al U. S. R., Filiala Iaşi); (Antologie,
TipoMoldova, 2012)
A apărut tradus în antologii în engleză, germană,

aromână, italiană şi franceză.

-
,,Poeme singure”
Camera liturgică

Satrapia Casa
din care ies Negru transparent ( ,

,

Rău de
pămînt,

Proba de viaţă

Poeme singure

fiecare clipă macină. respir tot mai greu.
prin întuneric drumul coboară şi urcă
spre nicăieri.
sînt tot mai aproape şi nu se întîmplă.
în trup doar noaptea mai rotunjeşte
o casă un munte un om.
sînt zile care adună nimicul ca un miracol
sînt zile în care unele lucruri
trec dincolo odată cu tine.
aici cîndva totul are să se schimbe
pentru o clipă
îmi pare nespus de rău.

în vis trăiam nesperat de mult.ca să înţeleg
zile în şir mi-am privit mîinile.
îmi păreau tot mai străine tot mai străvezii
mai ocupate să adune în grabă

viaţa şi moartea laolaltă. bărbaţi şi femei
deopotrivă.
un lan de grîu ars unde chinuitor şi astmatic
simulezi veşnicia.
înconjurat de energii inexplicabile te ridici
uşor de la pămînt
ţinînd pe braţe un copac înflorit.
pe măsură ce ploaia a trecut de amiază
o formă nouă de durere îţi dă tîrcoale.
în două trei zile
eşti de nevăzut
de neatins.

Spa ii interioareţ
(noaptea)

Spa ii interioareţ
(ora 24)

Spa ii exterioareţ
(u )şor de la pămînt

în ziua când liniştea de deasupra pădurii se va
spulbera

de freneticul foşnet al sălciilor din vale
voi şti că ai ieşit din tenebre
şi ai început să calci pe pământ

n-aş putea să spun de vei fi îmbrăcată
în hainele tale ori în ale Evei

oricum, nimic din farmec nu se pierde
dintre toţi bărbaţii care te vor privi atunci

încântaţi
unii vor dori să spună ceva şi pentru că nu vor şti

cum
se vor refugia în biblioteci

alţii vor dori să ţi se închine chiar de asta va
însemna

întoarcere de la bisericile lor
dintre cei care se vor nimeri poeţi
unii se vor sinucide prin poeme
alţii se vor răzgândi în realitate

cei mai mulţi însă
vor scrie cu gândul la tine
ode imnuri pastele

nemuritoare cum n-au fost
şi dacă pictori se vor întâmpla în preajma ta
atunci dintre ei peste noapte se va naşte

Dumitru Alexandru GHERAS

despre efectul fluturelui

"fiul tot mai puţin
al tatălui său şi al mamei sale
i-a îmbrăţişat pe rând şi le-a spus că-i iubeşte
nescoţând un cuvânt
şi ei abia dacă au înţeles că este
din ce în ce mai mult al ei,
al cerului lui”

Ai observat că atunci când scriu despre tine nu
pun niciodată punct
pentru că tu nu te sfârşeşti niciodată;
zac în mine cronici întregi despre ochii tăi
despre cum dormi cu stânga vraişte pe piept
şi dreapta liniştindu-se pe direcţia buzelor
zilele astea s-a întâmplat pornind de la tine
schimbarea mea la faţă
am devenit mai blând ca ieri

cea mai frumoasămetaforă

mai tandru ca niciodată
iar dacă se întâmplă să plâng o fac numai pe
ascuns
plinind starea de dor

ai observat cum glasul tău reuşeşte să schimbe
culorile ce-mi prind ochii aş putea simplu
să-ţi cuvânt numele şi sunt sigur că aşa ar începe
dezlegarea mea la tainele poeziei supreme
trei inele îmi poartă degetele şi tu ştii
că le-aş da pe toate pentru unul singur
din ramuri de salcie să-l împleteşti spic
cum o metaforă împleteşte
firele esenţei
un singur lucru nu se vrea observat atunci când
scriu despre tine
căci este evident cum lacrima
/trăirile mele dimpreună cu trăirile poemelor
mele
sunt trăirile astmaticului căutând flaconul acela,
vital/

inima mea
un bulb fierbinte de cartof
aruncat în zăpadă

vulturul pe cerul albastru
patina
n-ai auzit niciodată
refrenul ce vine de sus
e sfâşietor
acest lucru
mă punea în gardă
sâmburii din ochii tăi
îşi întindeau braţele moi şi false
peste mine
'mi-era cald
'mi-era singur

‘mi-era singur

în magazia din spatele casei
fluturi păsări vii
peşti rătăciţi în rîuri de munte.
între pleoape de carne
am închis ochii
pregătindu-i pentru marele somn.
în jur lumina căuta acea casă miraculoasă
unde se aduna pentru cina cea de taină
sîngele meu.
cînd ai înţeles totul cu două mîini străine
ţi-ai pipăit trupul
ai plîns cu ochii tăi orbi
aşa cum n-ai mai făcut-o nicicînd.
şi gura a tăcut ca lutul din căni
primăvara în ploaie.

(Din volumul în pregătire, )Călătorii amînate

contemporanul da Vinci
reinventatul Dali
desăvârşitul Monet

Singura mâna dreaptă a marelui olar va tremura
pe-o clipă

cum de i-a scăpat această pană de păun
...şi acum de alizee dusă e

numai unul singur dintre bărbaţi
ce nu are nimic cu toţi ceilalţi

şi în acelaşi timp câte ceva din fiecare
nu va dori mai mult decât
să-ţi întindă o cană de apă

Dumitru Alexandru Gheras, premiantul revistei
„CronicaVeche” la Festivalul Naţional dePoezie „Nicolae
Labiş” (care a primit şi Premiul Special „Nicolae Labiş”,
oferit de Margareta Labiş, sora poetului), este originar
din cealaltă Moldovă, student la Institutul de Stat de
Relaţii Internaţionale din Chişinău. O sensibilitate zidită
în cuvinte; douăzeci şi doi de ani, vârsta la care
îmbrăţişezi poezia cape-o iubită stelară... (M.G.)
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Cred că era prin august‚ cinzecişipatru, într-o joi, când
soarele a răsărit din apus. Deoarece s-a văzut, mai întâi, o apă
mai limpede decât apamorţilor, vălurind peste dealul Taşaul,
apoi sprânceana învăpăiată-a luminii de dimineaţă s-a arătat
întreagă peste carapacea pleşuvă de calcar. După o clipă de
uimire şi groază, femeile pe care minunea le-a prins sus, pe
deal, la întors lucerna, şi-au părăsit cu chiot furcile şi
traistele, ca să-şi reverse umbrele inverse pe uliţele satului şi
să-i deştepte-n zarvă năucă pe toţi cei adormiţi încă.
Iar atunci, pe movila din vârful promontoriului de pe care

podişul dobrogean îngenunchea în valuri grăbite de loess
închegat, mai înainte de-a pieri cu limba scoasă pe plajă, ni s-
a arătat Îngerul Domnului, Era suplu, înalt, milostiv şi
înveşmântat într-o auroră limpede-albastră, ca lumina de
lună, pe care aripile sale eterice, din auroră boreală, o
ascundeau şi-o sporeau totodată.În spatele nostru, soarele se
ridicase de două palme peste tivul de aur al zorilor imposibile,
de la apus.
- Au trecut turcii şi nemţii, au venit ruşii, dar ăsta cine-o

mai fi, Maica Ta Doamne?!, a întrebat Florea Dulapciu
oarecum speriat, apropiindu-se de învăţătorul Ezarhu care,
drept ca o tuie, şedea solemn, pe tăpşan, între gemenii săi şi
contempla cu evlavie mută, arătarea aceea din sidef azuriu şi
din răsfrângeri prea limpezi.
- A venit el, ca să ne spună ceva sau să ne-aducă vreun

semn nedesluşit încă, a spus învăţătorul căzut în sine însuşi,
că eu semne şiminuni de-astea n-ammai văzut, ca să ştiu!

Şi, uite-aşa, dimineaţa a trecut din nou, ca o aripă albă pe
cer, iarArhanghelul acela al Domnului a stat nemişcat în faţa
mării, chiar pe locul unde-ar fi trebuit să fi fost, după obicei,
soarele. Dar, mai întâi, negru ca smoala şi vărsând pucioasă
pe nări, tov. Nicu Eraclie, secretarul sătesc de la pî mî rî, l-a
îndemnat urâcios pe miliţianul Ciortan, ca să gonească
numaidecât -aia burgheză de-acolo. Iar marele plotogel
Ciortan, prost ca vaca şi viteaz ca oaia, săracul, s-a desprins
şovăind, din mulţime şi-a luat-o teleap-teleap, înspre movila
de la marginea mării, la fel de hotărât ca şi câinele, când îl
tragi de coadă, la deal.
- Stoi, cini ieşti?! Docomentele!
- Ce docomente, bre?!, a strigat Eraclie din mulţime. Că

snami

ăsta-i şpion imperialist în toată legea. Mai bine, împuşcă-l şi
gata!
Moment în care, semn că şi lui îi trecuse prin cap una ca

asta, plutonierul a început foarte hotărât să-şi desfacă tocul
din piele de câine, de la cingătoare, de unde a scos un pistol
Makarov cam cât palma, aşa, pe care l-a cercetat încet,
răsucindu-l flegmatic şi aşteptând o reacţie oarecare din
partea musafirului nepoftit, al cărui chip de argint şi sidef,
cutremurat ca printr-o apă prea limpede, revărsa atâta
îndurare şi linişte, încât miliţianul a simţit cum tălpile sale se
ridică, deodată, la o palmădeasupra pământului:
- Sus mâinile, băi arătare!, a răcnit el cu o inexplicabilă

înverşunare.Gata, susmâinile şi roiu', că pân-aicea ţi-a fost!
Dar, cum arhanghelul acela, din marmură siderală şi din

apă preacurată de rouă n-avea mâini, şi/a desfăcut peste
lumina somnolentă a mării două aripi satinat-translucide,
străbătute de transparenţe astrale şi de râuri perlate albastru,
ca un florilegiu de gheţuri şi de oglinzimişcătoare.Moment în
care, cutremurat totuşi de atâta ucigătoare frumuseţe şi
mărinimie întrupată, Ciortan slobozi patru focuri asurzitoare
înspre pieptul de lebădă argintie al făpturii din cer, fără ca
aceasta să dea vreun semn oarecare, de durere sau frică,
întrucât ochii ei păreau acum chiarmai îngăduitori, mai atenţi
şimai blajini.
- Băi spurcăciuni păgâne, strigase baba Doniţa din

mulţime, voi aţi fi-n stare să daţi cu puşca şi-n Dumnezeu,
pentru un blid cu linte şi-un boţ dămarmeladă !
-AloVasile!, poruncise imediat şi secretarul, ia păstrează,

bă, vreo câteva gloanţe şi pentru babele-astea!
Apoi se întorsese larg înspre poporul bulucit şi smerit,

înghesuit ca oile în dolina podişului:
- Hai, înapoi la muncă, tovarăşi, că socialismul nu se

clădeşte cu palmele împreunate sub guşă!
Dar oamenii învălmăşiţi acolo, aproape tot satul, de la

mare, la mic, se prăbuşiseră deja în genunchi, bătând mătănii
şi aruncând sfioase priviri de adoraţie murmurată înspre
îngerul pogorât din tării.Atunci, tov. Eraclie l-a chemat l-a el
pe Burghelea, trepăduşul său voluntar şi i-a spus rar, prin
susurul psalmodiat al rugăciunilor:
- Te duci, peste deal, la Gargalîc, îl cauţi pe secretarul

comunal Caterof şi-i spui să cheme vreo două tancuri ruseşti,
de la Capul Midia şi să vie cu ele numaidecât, ca să urnim
arătare-asta d-aci şi s-o prăvălim înmare, c-a înnebunit lumea!
Nuvezi?
Îngerul se ridicase deja la doi metri deasupra pământului,

plutind în lumina cuminte, ca apa volatilă-a zăpezilor . Nu
vorbea şi nu se mişca, dar prezenţa lui binefăcătoare era
pretutindeni deodată, ca o dulce alinare a sufletelor.
- Stai, Înalt Luminatule, nu pleca!, a strigat învăţătorul

Ezarhu, ţâşnind deodată în picioare, cu palmele împreunate în
dreptul inimii. Nu ne părăsi, până ce nu ne binecuvântezi şi pe
noi, şi locurile-acestea! Şi spune, mai întâi, să ne scape
DomnulDumnezeu de urâciunile astea!
Atunci, părând să înţeleagă şi să binevoiască, făptura aceea

fosforescentă şi magică şi-a deschis încă o dată perdelele
diamantine ale aripilor şi, învăluită în aurora preacurată a
zăpezilor de dincolo de nori, şi-a plecat o clipă ochii săi, din
rouă boreală, peste omenirea îngenunchiată acolo.
Între timp, urcând tiptil dinspre apus, soarele ajunsese

chiar deasupra smeritei adunări, iar lumina lui aproape
fluorescentă sporea cu umbre albastre fiecare crenguţă şi
fiecare frunză, pe când cerul, care părea un tău de limpezimi
fără maluri, se adâncea nesfârşit pe deasupra; vertiginos şi
astral, ca un tunel vertical.
Dar tocmai atunci s-au arătat, pe elipsa din dreapta a

podişului, vălurind printre apele morţilor şi învăluite în nouri
de pulbere fumurie, cele două tancuri ruseşti, care s-au şi
apropiat val vârtej, întâmpinate triumfător deEracle.
- Undi ie!? Şini ie? a întrebat Caterof năucit, după ce s-a

extras cu greu dintr-o trapă discret deschisă, în burta primului
blindat, deoarece Întruparea aceea de argint se topise deja în
oglinzile plutitoare ale azurului.
- Ala, adecă Stafiaia imperialistă, a plecat, a zburat, s-a

dus!!! L-a gonit bravul nostrumiliţianCiortan!
-Apăi, să-i dăm şi lui o dicoraţie, ceva, a îngânat plictisit şi

tracasat Caterof, prinzându-i miliţianului, pe buzunarul
vestonului, o insignă roşie cu profilul aurit al lui Lenin. Pe
urmă, dacă tot sunt tancurile aicea, hai să-i rugăm pe tavarăşii
sovietici să le dărâme şi biserica la motanii-ăştia călugăriţi, ca
să semai închine şi la adevarata lumină!
Zis şi făcut, căci, după ce i-a fost retezat colţul din dreapta,

biserica, din chirpici mocăneşti, a îngenuncheat toată deodată
şi s-a rostogolit cu vuiet de clopote sparte, în valea lui
Costache, ca pe derdeluş.
În ziua următoare însă, soarele a răsărit tot la locul lui, pe

dunga de alabastru topit, dintremare şi cer.
- Ce s-a întâmplat ieri a fost doar un semn, bun sau rău, vom

vedea!, a spus Învăţătorul Ezarhu, mai îngândurat şi mai palid,
decât oricând, altădată.

Lumina de la Răsărit

Ioan Florin STANCIU

AlegeriUSR...

Campania de alegeri la USR şi la Filiale a fost
scurtă şi vioaie. S-a început, cum era şi firesc, cu
filialele. Dintr-o repede ochire, rezultă că, vorba
ceea, “tot ai noştri-s la putere”, doar că au mai
scăzut în număr, o ciudată decizie a Comitetului
Director (probabil) reducând numărul membrilor
în Comitetul Filialei, de la 9 (nouă) sau 7 (şapte) la
4 (patru). La Filiala din Iaşi a USR, preşedinte a
fost reales (fiind şi unic candidat) Cassian Maria
Spiridon, în Comitet având acces: Marius Chelaru,
Gellu Dorian, Lucian Vasiliu. În Consiliul USR,
Filiala din Iaşi va fi reprezentată de Cassian Maria
Spiridon şi Gellu Dorian. De asemenea, zona
Moldovei va avea câte un reprezentant în Comisia
de monitorizare, suspendare şi excluderi (Adrian
Alui Gheorghe) şi în Comisia de onoare şi
demnităţi (Al. Călinescu).
Conform noului statut, alegerea preşedintelui

USR s-a făcut, mai întîi, în toate filialele din ţară şi
dinR.Moldova. În final, Comisia de numărătoare a
voturilor, deschizând urnele, n-a avut decât să
constate reinvestirea în funcţie a lui Nicolae
Manolescu (705 voturi), faţă de celălalt candidat,
Dan Mircea Cipariu (196 de voturi). În echipa de
conducere a fost readus, ca primvicepreşedinte,
Varujan Vosganian (recent demisionat din funcţia
de ministru al Economiei) şi a fost menţinut, ca
vicepreşedinte,GabrielChifu.

...Premii
Vineri, 4 octombrie, la Casa cu Absidă, a avut

loc si festivitatea de acordare a Premiilor USR
Filiala Iasi, pentru cărţi apărute în anul 2012. Un
juriu format din: , Adrian
Alui Gheorghe, Marius Chelaru, Gellu
Dorian,Vasile Spiridon a stabilit următorul
palmares:

, Ed.
Charmides; Ex aequo

,Casa de Pariuri Literare;
:

Ed. Limeswwwromlit.ro
,

Ed.Paralela 45, Ex aequo
Ed.Brumar;

, Ed.
TipoMoldova;

, Ed.CarteaRomânească;
:

,EdituraAlfa;
:

., Ed.
Eikon;

,
Ed. Polirom; :

, Ed.Testimonium;

Adi Cristi preşedinte

POEZIE: Radu Florescu, Poeme oculte
Şerban Axinte -Păpădia

electrică
Premiul “Mihai URSACHI” Vasile Baghiu
Depresie,
PROZĂ: LucianAlecsa -Moartea e bine mersi

Adrian G. Romilă În
drumspre sud,
ISTORIE LITERARĂ: Ioan Holban-
Literatura Română de azi. Poezia/Proza

CRITICĂ: Mircea Diaconu -I. L. Caragiale,
Fatalitatea ironică
ESEU-MEMORIALISTICĂ Constantin
Dram,Muzeul de imagini
PUBLICISTICĂ Magda Ursache Vieţile
cărţarilor contimporani după Magda U

TRADUCERI: Mariana Bărbulescu Cătălin
Dorian Florescu/Jacob se hotărăşte să iubească

PREMIUL„IRINAMAVRODIN”
Aurica Brădeanu Fray Luis de Leon
/Comentariu la cartea lui Iov

RESTITUTIO Al. Ovidiu Vintilă Traian
Brăileanu, Întruchipările raţiunii. Fapte, idei,
teritorii ale realităţii din interbelicul
bucovinean
PREMIUL „D. STĂNILOAE”: Laura Enache
Sfântul Maxim Mărturisitorul - Întrebări şi
nedumeriri
DEBUT Roxana Patraş, Cântece dinaintea
decadenţei/ A.C. Swinburne şi declinul
Occcidentului,
Premiul „TRAIAN OLTEANU” Mihaela
Grădinariu Bisericade cuvinte
Comitetul de Conducere al USR Filiala Iasi a
acordat şi unnumărdepremii speciale:
PremiulOPERAOMNIA GeorgeAstaloş;
Premiul de excelenţă în cultură -Gavril Istrate;
Premiul de excelenţă: Adrian Alui Gheorghe;
DanielCorbu;ValentinTalpalaru.

:

, Ed.Paideia;

, Ed.Doxologia;
:

Ed.Timpul;
:

, Ed.Timpul;

Cronicar

Roxana PATRAŞ, Antonio PATRAŞ, Mihaela GRĂDINARIU şi ŞTEFAN OPREA
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CRONICA ARTELOR

Într-un deceniu şi jumătate, adică din 1998 când a colaboratpentru prima dată cu trupa Naţionalului şi până astăzi,
Alexander Hausvater a montat pe scena ieşeană şapte

spectacole (aproape ca un regizor permanent al teatrului):
(1998), (2000),

(2002), (2003), (2005),
(2006) şi acum încât spectatorii obişnuiţi ai Casei lui
Alecsandri pot recunoaşte după stil un spectacol Hausvater chiar fără
a şti dinainte cine e semnatarul; sunt nişte permanenţe, nişte constante
ale acestui stil la care ne-am referit pe larg cândva şi între care noi
includem şi apetenţele tematice, ideatice, filosofice ale creatorului de
teatru. Între acestea: recursul la , la , lamistica iudaică.
De observat, mai întâi, seriozitatea absolută a opţiunilor; nici o

bagatelă, nici un compromis, ci dimpotrivă, numai texte remarcabile
şi autori importanţi: Isaak Bashevis Singer,

ş Iar acum un scenariu
propriu după mai mulţi autori care au dezvoltat mitul Golemului: H.
Leivick, Gustav Meyrink şi după opere de prim rang precum

şi alte
surse cabalistice. Este a doua poveste cabalistică pe care Alex.
Hausvater le-o propune ieşenilor, prima fiind ,
adică partea feminină a poveştii, fiind partea masculină. Dar,
ca şi în , şi aici, în centrul naraţiunii dramatice se situează
prin voinţa regizorală Rabinul. În textul lui Singer, Rabinul avea un
rol limitat la momentele esenţiale ale acţiunii (cununie, sărbători,
obiceiuri etc.), dar în spectacol el trecea în primul plan, asumându-şi
întreaga poveste ca pe o rememorare proprie, ca pe o întâmplare a
vieţii sale pe care o retrăieşte, amintindu-şi-o, la bătrâneţe şi adoptând
faţă de ea o atitudine când sever critică din perspectiva legilor Cabalei
, când sentimentală, cu nostalgii şi bucurii exprimate discret. Şi acum,
în , avem a face tot cu povestea unui rabin, de data aceasta a
unui personaj real, cunoscut în istorie Rabbi Juda Loeb ben Bezalel

Teibele şi
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Wilde i contemporanul Bernard-Marie Koltès.

zisMaharal (1512-1609), vieţuitor în Praga în vremea luiRudolf II (şi
tolerat de împărat ca mare rabin de Praga). A trăit 97 de ani, viaţa şi
opera sa apropiindu-l de doctorul Faust (personajul real, 1480-1540),
miturile lor devenind simetrice şi fiind cuprinse în scrieri cunoscute,
cum este, de pildă, pentru povestea Maharalului,
intrat în legendă odată cu tema creaţiei Golemului, aşa cum Faust,
puţinmai înainte, intrase prin temapactului cuDiavolul.
Golemul însă, ca fiinţă umană creată prin magie, exista într-o

tradiţie evreiască urcând spre şi spre
, tradiţie dezvoltată apoi în cercurile hassidice din

secolul al XII-lea din Europa centrală. Ca să nu mai vorbim despre
impresionanta dezvoltare pe care a cunoscut-o tema după ciclul
istorico-legendar al Maharalului de la Praga. Caietul de sală al
spectacolului (inspirat pus sub un motto de J.L. Borges: „

”)
oferă bogate informaţii utile pentru spectatorul nefamiliarizat cu
tema, făcând apel la , la cartea luiAndré Neher

(Ed. Hasefer, 2009), la cea a lui Rabi
Eleazar din Worms şi la de Moshe
Idel. De la acesta din urmă, de pildă, aflăm că în ebraica medievală
termenul de Golem avea două accepţiuni: corp creat din ţărână prin
procedee magice, dar şi corp spiritual creat din aerul Paradisului,
distinct de suflet. Mai reţinem de aici ideea esenţială conform căreia
„din litere şi din combinaţiile de litere ce formează cuvântul ebraic
emană o putere creatoare”. De aici deosebirile de concepţie privind
posibilitatea creării de fiinţe vii: dacă la greci şi arabi, de pildă,
chestiunea e strâns legată de astrologie (captarea spiritualităţii
stelelor şi insuflarea acesteia fiinţelor pământene), în iudaism
astrologia nu e implicată, aici exegezamagică vine din

şi din concepţia privind puterea creatoare a
limbajului şi a literelor. Creaţia rabinului praghez e strâns legată de
această concepţie. Pe fruntea Golemului construit din argilă se poate
citi tetragrama ( ).
Spectacolul lui Alexander Hausvater este interesant înainte de

orice prin descifrarea unor idei care nouă, necunoscători ai misticii
iudaice, ne sunt în mare parte de nepătruns. În mod declarat regizorul
(autor şi al scenariului) a urmărit să aducă în prim-plan un ,
pentru că una din convingerile sale e că „istoria modernă nu mai
creează eroi, situaţia politică creează antieroi”. Povestea pe care ne-o
spune prin acest spectacol nu e a Golemului, ci a Rabinului care, prin
creaţia sa, se răzvrăteşte împotriva lui Dumnezeu, a credinţei lui, a
destinului şi a lumii întregi. Socotind că Dumnezeu le-a rezervat
evreilor un destin de victime (aşa cum se vede din viaţa lor supusă
persecuţiilor în ghetoul din Praga secolului al XVI-lea), rabinul intră
în competiţie cu divinitatea creând o fiinţă din lut, căreia îi insuflă
viaţă, aşa cum Dumnezeu îl crease pe Adam. Creatura, puternică,
urma să-i apere pe membrii ghetoului de persecuţii (ceea ce se şi
întâmplă), numai că, scăpată de sub control, aceasta râvneşte la
condiţia umană („Vreau să fiu om ca voi toţi”), se îndrăgosteşte de
fiica rabinului, îl ucide pe logodnicul acesteia şi produce o dezordine
generală. „Golem este fenomenul creaţiei răului, violenţei,
agresivităţii şi negativismului care sunt, toate, parte din noi şi al
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Emet viaţă

antierou

consecinţelor acestei creaţii, care poate anula ceea ce este cel mai
important: dragostea, tandreţea, bunătatea, capacitatea de a comunica
şi iubi” notează regizorul în Caiet. Rabinul şterge prima literă a
tetragramei de pe frunteaGolemului, ceea ce rămâne însemnând
moarte, deci trimiterea creaturii înapoi în ţărână.
Spectacolul lui Hausvater începe din foaier, unde interpreţii îşi

fac pregătirile, machiajul, încălzirea etc., iar când ajunge în sală,
spectatorul îi găseşte pe rabin şi pe asistentul său, Isaac, în rugăciune.
Decorul e impresionant, construit pe dimensiuni largi, cu spaţii de joc
dispuse atât pe orizontală cât şi, mai ales, pe verticală. Se distinge
interiorul unei sinagogi, apoi un zid de lemn, foarte înalt, o cupolă cu
vitralii, altarul o masă dreptunghiulară care se roteşte şi pe care
Rabinul plămădeşte făptura din lut şi apă. Totul este dominat de un
copac uriaş, cu ramurile mobile pe care se vor petrece o parte din
acţiuni, ca şi pe zidul de lemn. O carte uriaşă, desigur, e
deschisă în prim-planul scenei şi Rabinul întoarce mereu filele şi
citeşte, în timp ce peste întreg decorul sunt proiectate şiruri
curgătoare de litere, propoziţii şi fraze, materializându-se astfel ideea
mai sus amintită a puterii creatoare a limbajului şi a combinaţiilor de
litere. La simbolistica arborelui ne-am referit când am comentat
spectacolul ... Ea revine acum, în . Semnificaţiile sunt
multiple şi, desigur, ele au fost avute în vedere de regizor şi de
scenograf. Mircea Eliade vedea în arbore ideea de Cosmos viu, în
veşnică regenerare. Arborele este simbol al vieţii în evoluţia ei
neîntreruptă, simbol al raporturilor dintre pământ şi cer, dintre htonic
şi uranic, a caracterului ciclic al evoluţiei cosmice viaţă, moarte; el
este semnificantul major al ideii: prin moarte la viaţă.
vorbeşte despre un arbore al morţii, iar vede în el simbolul
cunoaşterii magice, care este unadin consecinţele căderii. Sunt încă şi
alte semnificaţii ale arborelui şi multe dintre ele pot fi aduse în
discuţie când vorbim despre acest spectacol. De pildă, îşi află loc aici
simbolul pomului cunoaşterii Binelui şi Răului, ideea ambivalenţei
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falus-matrice sau ideea procesului de individuaţie în cursul căruia
contrariile se unesc în noi. Figură axială, arborele reprezintă drumul
ascensional pe care îl străbat cei care trec din lumea vizibilului în cea
a invizibilului (pe acesta îl evocă şi scara lui Iacov). Este, apoi, stâlpul
central pe care se sprijină, în tradiţia iudeo-creştină, templul sau casa,
sau coloana vertebrală, ce susţine corpul omenesc templu al
sufletului. Dacă nu toate, o parte din semnificaţii se înscriu în ideatica
spectacolului şi fără a şti (fie cât de puţin) despre ele accesul la
aceasta rămâne închis. Poate de aceea unii spectatori au rămas
oarecum nedumeriţi, ei rezumându-se la a urmări faptica la primul ei
nivel de semnificaţii. Dar şi aşa spectacolul oferă destul ca să prezinte
interes. Puternica dramă trăită de Rabin care încearcă salvarea
ghetoului decăzut în sărăcie şi boală, terorizat de atacurile poliţiei şi
de teama unui virtual pogrom urmează etape distincte, într-un
crescendo dramatic pe care interpretul, Emil Coşeru, îl marchează cu
savantă măsură: are, mai întâi, liniştea profundă necesară rugăciunii
cu care începe spectacolul, e, apoi, încărcat de febră când plămădeşte
creatura din lut, e plin de speranţă când îl învaţă peGolem să semişte,
să vorbească, să lupte, e, apoi, disperat când îşi dă seama că făptura
uriaşă îi scapă de sub control şi că în pericol îi este propria familie,
ajunge în pragul nebuniei când îşi dă seama că a fost mânat de orgoliu
folosindu-se de oglindă când l-a creat pe Golem, atribuindu-i
propriile trăsături şi e din nou în căutarea liniştii în final, prin
rugăciune, când înţelege că nimic nu se poate înfăptui fără voinţă
divină. E, pentru Emil Coşeru, o partitură complicată, deosebit de
solicitantă şi ofertantă pe care o împlineşte foarte convingător.
Dificilă a fost misiunea lui Doru Aftanasiu care a trebuit să caute
mijloace de expresie cu totul neobişnuite pentru a întruchipa o fiinţă
ciudată cum e Golemul, forţă brută şi totodată aspirant la condiţia
umană. De la a emite doar sunete până la a articula silabe, cuvinte şi
propoziţii, de la înţelegerea elementară a existenţei sale şi a
realităţilor, până la asumarea misiunii de salvator al celorlalţi şi la
dorinţa de a fi mângâiat, de a iubi o femeie, evoluţia e chinuită, cu
momente de nesupunere, de revoltă, de acţiuni aberante. Gestica
dezarticulată, mişcările rupte, asimetrice, smucite, mersul greoi cu
care actorul îşi exprimă şi îşi caracterizează personajul presupun un
efort extraordinar, o elaborare îndelungă şi chinuită, al căror rezultat
este mai mult decât notabil. Dintre celelalte interpretări individuale
sunt de reţinut evoluţia Doinei Deleanu în rolul nebunei Tankhuma şi
a lui Dumitru Năstruşnicu în feluritele/diversele întruchipări ale
poliţistului Thadeus. Restul distribuţiei se înscrie într-o evoluţie
colectivă pur şi simplu impresionantă în acest spectacol: e o dinamică
de furnicar distribuită pe toate dimensiunile spaţiilor de joc, pe ziduri,
pe ramurile arborelui uriaş etc. Se dansează mult dansurile specifice
de sărbători, dansuri groteşti de frică, de bucurie, de speranţă, etc. E şi
multă muzică de asemenea, specifică obiceiurilor evreieşti. Toate
acestea, la care se adaugă o bogată costumaţie şi o cromatică foarte
diversă, dar atent armonizată, contribuie la crearea unei atmosfere
dense şi la o deosebită spectaculozitate, cu ritmuri şi sonorităţi
antrenante. În unelemomente, acestea îi sunt suficiente spectatorului,
căruia îi scapă cum spuneam mai sus semnificaţiile, simbolistica
specifică, ideile subtile.

Teatrul Naţional Iaşi

În spiritul
CABALEI
- un spectacol de
Alexander Hausvater -

Esteve Soler, dramaturg catalan, profesor de scriere
dramatică, este autorul unei trilogii în care se dovedeşte a
fi a tot. ,
. Nu, Soler, nu este un bărbat încă tânăr, dar acrit ori

care pozează în a fi acrit prematur de lume şi de viaţă. Cu atât mai
mult nu este un nihilist de profesie. Însă, privind şi cercetând cu
atenţie împrejurul său, observând lumea în care trăieşte, Soler a
dep i s t a t anoma l i i , exce s e , ab e ra ţ i i r e zu l t a t e d in
supralicitarea/suprasolicitarea în societatea post-modernă a unor
concepte şi valori fundamentale în virtutea şi în baza cărora se cuvine
să fie organizate viaţa şi raporturile inter-umane. Problema e, ne
atrage atenţia Soler, că respectivele concepte şi valori au început să
fie asimilitate unui gumilastic întins la maximum, iar aceasta a dus la
denaturarea gravă, primejdioasă a ideii de democraţie, de progres, de
iubire.
Trilogia lui Soler, excelent tradusă în româneşte de Luminiţa

Voina-Răuţ, a ajuns, iată!, să fie integral reprezentată în România. Nu
la acelaşi teatru, nu doar în limba română. a fost
montată într-un spectacol viu, jucăuş, însă plin de miez, semnat de
Alexandru Dabija la Secţia germană a Teatrului Naţional “Radu
Stanca”, a atras atenţia foarte tânărului şi
talentatului regizor Bobi Pricop care a montat-o în spaţiul
experimental de la Sala Izvor a Teatrului “Lucia Sturdza Bulandra”,
iar a cunoscut prima versiune scenică pe o scenă
românească cu actorii Companiei “Liviu Rebreanu ” din Târgu
Mureş.
Deşi împlinită, deşi “gata” din toate punctele de vedere şi

regizoral, şi scenografic, şi actoriceşte montarea lui Bobi Pricop cu
piesa , prezentată la Bucureşti în două
reprezentaţii de avanpremieră la finele lunii mai şi deja invitată la
Festivalul Internaţional de Teatru Scurt de la Oradea, loc unde a făcut
ceea ce francezul numeşte , nu a avut parte, până la ora la
care scriu, de premiera oficială. Nu pentru că cineva exterior ar fi

sau i-ar pune piedici directorului de scenă ci fiindcă după
remarcabilul succes reprezentat de spectacolul cu

, pe textul lui EdnaMazya, Bobi Pricop şi-a fixat un standard
de calitate de la care nu vrea cu nici un chip să abdice. Nu s-a lăsat
îmbătat de succes, nu se crede atoateştiutor şi atotcunoscător, nu
acceptă facilul. După , până la spectacolul
de acum cu piesa , Bobi Pricop a mai semnat doar
o singurămontare. Cea cu prilejuită de o bursă
de rezidenţă la Paris oferită de ICR.Bursă care, din pricina conducerii
cu năbădăi şi fantezii pe bani publici a catastrofalei echipe condusă de
Andrei Marga, a semănat foarte tare cu celebrul banc de la Radio
Erevan, “nu i s-a dat, i s-a luat”.
Materialul dramatic din este organizat, ca şi

în celelalte piese din trilogie, în şapte secvenţe. Şapte tablouri scurte
pe care dramaturgul catalan le califică drept , dar în a căror
chimie şi gramatică e peste poate să nu bagi de seamă că burlescul se
aliază cu grotescul ori cu absurdul.
Bunăoară. O familie este copleşită de tirania 3 D, e devastată la

propriu de o defecţiune a televizorului, dar mai ales de nedorita,
incomodanta prezenţă a unei a treia fiinţe umane, un copil. Martorul
unui accident teribil nu cheamă, aşa cum ar fi normal, ambulanţa, ci
observă şi analizează cinic felul în care se stinge un seamăn al său.
Mărul biblic e înlocuit de mărul lui Steve Jobs. Care chiar face mere.
Conducătorul unei multinaţionale inventează o nouă religie, se
imaginează a fi trimisul lui Dumnezeu, îşi perorează crezul aberant şi
cere celor din jur să i se adreseze cu apelativul .Un cuplu îşi
reglează convieţuirea în termenii unui contract de căsătorie cu durată
determinată, contract ajuns la final. O învăţătoare îşi terorizează
elevii, citindu-le cu glas piţigăiat şi ajunge să fie
asimilată poveştii, fiind devorată de lup. Ş.a.m.d.
Să fie oare toate acestea semne ale progresului? Da, dar ale unui

progres falsificat, necugetat, terifiant, înţeles greşit; ale unui progres
, ale unui progres ce duce la întuneric. O idee excelent

tradusă scenic de spectacolul lui Bobi Pricop. Care i-a cerut actriţei
IoanaManciu să devină un fel de narator. Ea dă glas didascaliilor din
textul lui Soler, delimitându-i clar secvenţele. Poartă o pancartă pe
care e scris cu litere de-andoaselea titlul piesei. La sfârşitul fiecărei
mini-părţi rosteşte cuvântul . Cuvânt ce apare şi el scris la
finele reprezentaţiei.
Bobi Pricop a recurs la colaboratori recrutaţi din rândul colegilor

săi de generaţie. Numele unora dintre ei ne sunt cunoscute din
spectacolul cu , cu care, până la un punct, e
înrudit stilistic .Astfel, scenografa Rodica Ştirbu,
care s-a alăturat echipei, la fel cum a făcut-o şi actriţaAidaAvieriţei, a
imaginat un decor minimalist. Regăsim scaunele din

, numai că, în vreme ce în spectacolul de licenţă al
regizorului erau utilizate scaune simple, comune, aici vedem scaune
cu rotile, albe. Elementele de recuzită se află la îndemână, adunate în
sacimenajeri.
Fiecare dintre cei patru tineri actori din distribuţie interpretează

mai multe roluri.Şi fiecare dintre ei are parte de câte un moment de
virtuozitate pe care îl valorifică la maximum. Ioana Manciu e
Povestitorul, Fata şi Învăţătoarea (în ultima ipostază e excelentă).
AidaAvieriţei e ba Femeia, ba Sonia, ba Fetiţa, ba Controlorul. Vlad
Pavel e, pe rând, Copilul, Vecinul, Primul prieten (senzaţional!),
Enrique, Carolina şi Foca. În fine, Cezar Grumăzescu interpretează
rolurile Bărbatul, Rănitul, Al doilea Prieten, Tatăl, Şcolarul, David.
Nimic nu e copiat, nimic nu e citat, nimic nu e transferat. În fiecare
ipostază, actorii izbutesc să fie altfel, proaspeţi, creativi.
Indiciu clar că Bobi Pricop e atent, e minuţios, ştie să lucreze cu

actorii. Că se retrage în spatele lor şi că nu e măcinat de orgolii ori
vedetisme.Că vrea să se exprimeprin actor.

contra Contra democraţiei Contra progesului,
Contra iubirii

Contra democraţiei

Contra progresului

Contra iubirii

Contra progresului

belle figure

contra ,
Jocuri din curtea

din spate

Jocuri din curtea din spate
Contra progresului

Amalia respiră adânc,

Contra progresului

burleşti

Sanctitate

Scufiţa roşie

pe invers

întuneric

Jocuri din curtea din spate
Contra progresului

Jocuri din
curtea din spate

Emil Coşeru (Rabinul) şi Doru Aftanasiu (Golemul)

Lumea în şapte secvenţe

Mircea MORARIUŞtefan OPREA
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Ieşită din huma unei aşezări mitice, dinvoievodala Baie, Suzana Fântânariu, artista
însemnată de Dumnezeu cu darul nerostitului,

şi-a scăldat sufletul şi şi-a oglindit privirile în universul
simbolic, totemizat, al mediului ţărănesc, dar şi în cel al
sacrului, aşa cum există aici în formele sublimate ale
frescelor rareşiene, în aspra şi poetica cuprindere a mai
austerei Biserici Albe a lui Ştefan, ori în ruinele
Catedralei zidite de Alexandru cel Bun pentru doamna
sa de credinţă papistăşească. Artista de mai târziu s-a
impregnat de acest spirit în anii vârstei aurorale şi
această zestre din părinţi în părinţi, cu care a plecat în
lume, a fost izvorul ce i-a alimentat mereu lucrarea. A
săvârşit-o sacerdotal, impulsionatămereu de împătimita
căutare a noului, niciodată domolită. Sub aceste
făgăduitoare auspicii s-a rânduit devenirea sa în cele
aproape patru decenii de carieră. Sub semnul lor şi-a
croit albia creatoare.

După studiile secundare la Iaşi, la Liceul de Arte,
Suzana Fântânariu amers la Cluj, unde a urmat cursurile
Institutului de Arte "Ion Andreescu". S-a specializat în
gravură, domeniu în care a optat pentru xilogravură,
adică pentru incizarea cu acizi a lemnului cu semne
reproduse apoi şi multiplicate pe întinsuri de hârtie,
luxuriante privelişti de alb şi negru, fascinante aidoma
papirusurilor ori caligrafiilor orientale. Îmbrăţişarea
xilogravurii era într-un fel firească pentru o creatoare
care-şi petrecuse anii începuturilor în preajma pădurii, a
lemnului. Acesta n-a fost doar element ambiental, ci
unul fiinţial. Alegerea ca modalitate de exprimare
artistică a gravurii poate fi considerată, totuşi, oarecum
surprinzătoare. Această tehnică este mai degrabă
potrivită bărbaţilor, dată fiind duritatea, toxicitatea, ce o
fac mai puţin frecventată de femei. Dar destule
reprezentante ale sexului frumos au ţinut să ne
demonstreze contrariul. Mai mult, mânuitoarele
feminine au sporit cu atuurile sensibilităţii lor
splendoarea gravurii, împodobind ţinuturile cele de
albeaţă şi negreaţă cu pigmenţii unui inefabil cuceritor.
E ceea ce a dăruit genului şi Suzana Fântânariu. Dar
aspiraţia sa a fost cumult mai ambiţioasă.Avroit să vină
cu adaosul propriu. Era porunca acelui neadormit
impuls inovator şi experimentalist, ce sălăşluia în
făptura ei. S-a exprimat cu brianţă şi în cadrele oarecum
clasicizate şi parcă îngheţate ale xilogravurii.
Respectând canoanele bidimensionalului, artista a
inovat în lăuntrul acestora.A izbutit nu numai să confere
liniei străluminarea de filament selenar, dar a reuşit,
totodată, să urzească iscusit şi necanonic firele într-o
privelişte cu o corporalitate a transparenţelor de
adâncime ("Cascada", 1982, "Timpul ca o plantă",
1982).
Acest duh scormonitor, cu care artista fusese

însemnată, i-a dat temeritatea spargerii zidului sonic şi
înaintării dincolo de ştiut, spre a scoate la iveală noul.
Se simţea chemată pentru această misiune. Semnele
vestitoare au pogorât asupra-i, cum o mărturiseşte, încă
din 1973, când, studentă fiind, a avut şansa să privească
la München o expoziţie Paul Klee. A fost fascinată nu
doar demodernitatea eclatantă amarelui artist, a rezonat
în acelaşi timp cu viziunea sa, dorindu-şi fierbinte să-i
urmeze lecţia şi s-o facă în chip personal, cât mai
original cu putinţă. Aceste preocupări înnoitoare au
sporit în amploare, intensitate, şi s-au finalizat printr-o
încercare revoluţionară, de răsunet în evoluţia gravurii
româneşti. Suzana Fântânariu este aceea care a eliberat,
după propria-i afirmaţie, xilogravura din convenţiile
bidimensionalului şi-a inclus-o într-un demers mai
complex. A fost (ca să uzităm chiar titlul unei
expoziţii a artistei) de la bidimensional la
tridimensional. L-a făptuit apelând la achiziţiile de până
atunci ale modernităţii (instalaţii, ready made,
performance etc.), dar şi integrând elemente specifice
gravurii, de la hârtia gravată la plăcile matrice. Aşa s-a
născut prin re(în)semnare un nou univers artistic şi
spiritual. Obiectele, lucrurile din domestic sau natură se
reîntrupau şi căpătau identităţi noi, nimbate de focul
sacru al emoţiilor artistice, acelea care „ard deasupra

pasul

Grigore ILISEI

Argonautica re(în)semnare

gândirii”, cum nota cu strălucire de laser G. Călinescu.
Nu s-a petrecut prin expoziţii şi cicluri, precum
„Coloane”, „Paşi pierduţi”, „Ambalaje pentru suflet”,
„Cartea obiect”, „Scări” doar un experiment formal.
Nu s-a primenit numai forma, ci şi miezul. Substanţa
este rodul unor decantări succesive din tradiţia
românească, dar şi sacralitatea şi tezaurul filosofiilor
lumii, în special cele orientale. Obiecte, lucruri, cu o
anume conotaţie, ce părea imuabilă, deposedate, prin
uzitări îndelungi, de virtuţile de artisticitate genuine, au
dobândit miraculos o nouă existenţă, fruct al unor
ingenioase contextualizări, a stabilirii unor raporturi
inedite. Luau în felul acesta naştere realităţi încărcate de
sensuri semantice, simbolice şi estetice, ce devoalau
lăuntricităţi nebănuite, fermecătore, incitante la
reflecţie şi, de ce nu?, la acţiune. Un act creator în
regatul semnelor plastice, înrudit cu metamorfozele ce
au loc pe câmpurile scrisului prin asocieri de cuvinte, ce

se îmbracă astfel în odăjdiile înaltei expresivităţi. O
spune fără ocolişuri în " Testament" Tudor Arghezi,
meşterul verbului nepereche.
Dedându-se acestui exerciţiu creator şi novator,

Suzana Fântânariu a poftit receptorul să coboare scara
către adâncurile înţelegerii şi trăirii artei. Despre această

şi geneza operei sale de artă creatoarea a
ţinut să dea seamă într-o carte tâlcuitoare,

, apărută în 2007 la Editura "Brumar" din
Timişoara, oraşul în care vieţuieşte şi profesează. Este
versiunea editorială a tezei de doctorat a profesorului

ars poetica
Spaţiu şi

semn, o dialectică a devenirii imaginii între planietate şi
obiect

universitar, susţinută cu succes în 2005 la Universitatea
de Vest.Artista nu este adepta concepţiei, împărtăşită de
mulţi confraţi, că opera de artă vorbeşte de la sine. Ea
vine cu desluşiri şi se dovedeşte o călăuză binevenită pe
acest tărâm plin de taine şi ascunzişuri. Observaţiile şi
ideile sale, ale unei personalităţi creatoare care dispune
de un bogat instrumentar teoretic, proiectează înaintea
iubitorului de frumos opera de artă în limpezimea
străluminătoare de amiază, când toate parcă se văd până-
n străfunduri. Este de fapt povestea unei argonautice
re(în)semnări, căreia Suzana Fântânariu i s-a dedicat cu
fervoare, pricepere şi talent. Lâna cea de aur fost-a adusă
ofrandă nouă privitorilor.

Valentin CIUCĂ

Galeria de Artă DANAdin Iaşi găzduieşte în
perioada 1 - 25 octombrie expoziţia de
grafică semnată de către artistul plastic

ieşean Constantin Tofan. Odată cu vernisajul expoziţiei
care a avut loc luni, 7 octombrie, orele 18.00 la sediul de
pe str. Prof. Cujbă, nr. 17 a fost lansat si albumul de artă
„TOFAN Chipuri fără umbră” semnat de către artist.
În spaţiul artelor vizuale româneşti, dincolo de

spectacolul flamboiant al nemăsuratelor orgolii,
publicul, istoricii şi criticii de artă stabilesc ierarhiile
breslei, subiectivismul fiind, deseori, poate întotdeauna,
o metodă de lucru. Gustul, un concept mereu disputat,
intră şi el în economia gestionării nemuririi. Pictorul şi
profesorul Constantin Tofan, universitar şi coleg
apreciat constant şi firesc de zugravii de subţire şi de
public, exprimă permanent un fel discret de a trăi în
lumină, generos, harnic, al cărui vechi principiu primus
inter pares, primul dintre egali, ţine de democraţia celor
care îşi evaluează corect, obiectiv, locul între ceilalţi.
Ascensiunea profesională până la cel mai înalt nivel,
doctoratul, numeroasele expoziţii interne şi
internaţionale, taberele de creaţie estivale unde este
permanent invitat, capacitatea de a dialoga de la egal la
egal cu confraţii se finalizează la nivel colectiv în
conturarea unui climat de normalitate şi de loială
concurenţă. Bonomia personajului, generozitatea faţă de
cei care-l solicită la nevoie i-a configurat dimensiunea
de lider, de reper stabil în orizontul mereu frământat al
cotidianului.
Viziunea plastică a lucrărilor de grafică de acum

fac, de fapt, elogiul liniei şi al compoziţiei, a traiectului
dominat raţional unde ideea de fantezie şi libertate
potenţează expresia unei structuri arhitectural articulată,
surprinzătoare şi bazată pe fluiditatea formei şi a
fanteziei.
Desenul lui Constantin Tofan are claritate franceză

şi rigoare germană în sensul în care ceea ce este bine
conceput devine limpede exprimat.Nu cultivă suspansul
sau inechivocul, ci traseele grafice au uneori fluenţa unei
idei spontane sau, alternativ, îndelung cumpănite prin
relaţia aparentă a contrariilor. Artistul izbuteşte firesc,
convingător, un tot compoziţional unde vagul fior poetic
potenţează strategia grafică a ansamblului. Termenul
strategiei trebuie nuanţat şi privit în relaţie cu
dimensiunea intelectuală a artei. Piramidele izbucnesc
în cuprinsul paginii albe şi susţin bolţile imaginare ale
cerului, ca un fel de despărţire prin act creator a limitelor
de orice fel. Proporţiile generate de raporturi libere
dintre parte şi întreg îi permit lui Constantin Tofan să
situeze centrul optic al imaginii, mai sus sau mai jos, în
funcţie de elementele ansamblului grafic. Suprafeţele
dense sau transparente ale culorii fragile, diafane, permit
generarea unor spaţii ritmate unde linia angulară sau
modelată conduce la veritabile surprize optice.

Nostalgie
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Ceea ce vreme de 19 ediţii a fost cunoscut sub
denumirea de
a devenit, anul acesta, doar parte integrantă a

, ediţia I
(20-29 septembrie). Reuniunea teatrală orădeană şi-a extins şi
îmbogăţit programul cu un Festival de Teatru Circ, cu o
secţiune de Fringe, cu un Festival de Teatru pentru copii
„Arcadia” şi cu o secţiune de spectacole de stradă.
Selecţionerul care şi-a asumat sarcina dificilă a alegerii
actelor teatrale potrivite să alcătuiască afişul FITO, criticul
Mircea Morariu, s-a confruntat nu doar cu dificultatea de a
găsi spectacole valide artisticeşte în peisajul nostru teatral, ci
şi cu aceea de a obţine, de a putea alcătui un afiş cât de cât
unitar tematic şi stilistic. Ca unul care cunoaşte cel mai bine
peisajul teatral românesc, dar şi preferinţele publicului
orădean, a decis că două ar fi trăsăturile caracteristice ale unui
asemenea afiş: spectacolul muzical şi spectacolul cu tematică
socială. Şi-a subsumat deci opţiunile acestor două direcţii,
astfel încât publicul a putut urmări din prima categorie (în
ordinea în care au fost prezentate): (Teatrul
„ReginaMaria”Oradea),
(Teatrul Naţional Iaşi), (recital extraordinar
Tania Popa & Band), , dans contemporan şi stand-
up comedy un concept de Răzvan Mazilu,

(Teatrul Odeon),
(Teatrul „Regina Maria”) şi altele. Iar din a doua

categorie a ales spectacole care după propria-i declaraţie
întreţin în actualitate ideea shakespeariană că teatrul şi actorii
sunt cronica prescurtată a timpului, că lumea e o scenă şi că
toţi suntem actori. Au fost alese să exemplifice şi slujească
această idee spectacole precum:
(Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca, regia Tompa Gábor),

de Marius von Mayenburg (Teatrul de Comedie
Bucureşti, regia Vlad Cristache), de Elzbieta
Chowaniec (Teatrul Maghiar de Stat Timişoara, regia Koltai
M. Gábor), de Nick Mancuso (Teatrul
Naţional Timişoara, regia Doru Iosif),

de Martin Page (acelaşi teatru, regiaAntonela Cornici),
de Stephen Belber (Teatrul Tineretului Piatra Neamţ,

regia Răzvan Muraru), de Mark Ravenhill (Teatrul
Clasic „Ioan Slavici” Arad, regia Alex. Mihăescu) şi altele
încă, atât dintre cele aflate în competiţie, cât şi dintre cele off-
concurs.
În sfârşit, selecţionerul şi-a dorit şi în bună măsură a

reuşit să convoace la Oradea un număr însemnat de vedete,
convins că fără actori valoroşi şi iubiţi de public (acesta ar fi
sensul adevărat al noţiunii de singurul pe care şi noi îl
luăm în calcul când folosim controversatul termen). I-am
întâlnit, deci, în cele zece zile orădene, pe Dorina Lazăr,
Anton Tauf, Bogdan Zsolt, Constantin Cojocaru, Richard
Balint, Catrinel Dumitrescu, Răzvan Mazilu, Tania Filip,
IonelMihăilescu, DoruAftanasiu, CezarAntal (unii evoluând
în spectacole aflate în competiţie, alţii în cele off-concurs,
ceea ce pentru publicul iubitor de actori buni contează mai
puţin sau nu contează deloc). În afară de aceştia au fost
prezenţi actori în plină afirmare şi ne grăbim să le amintim pe
cele patru actriţe de la Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara
care s-au impus într-un spectacol concentrat, cu tensiune

Festivalul de Teatru scurt Oradea

Festivalului Internaţional de Teatru Oradea (FITO)

Producătorii
Domnul Swedenborg vrea să viseze
Russian Night

Şaraiman
Ascensiunea lui

Athuro Ui poate fi oprită Scripcarul pe
acoperiş

Leonida Gem Session

Urâtul
Gardenia

Dumnezeu e un mafiot
Am hotărât să devin

prost
Tape

Tăietura

vedetă,

dramatică bine susţinută, într-un decor adecvat şi funcţional;
din grupul lor am acordat o notă în plus Ritei Lörincz (Femeia
III) pentru dinamica interioară şi plasticitateamişcării. Pentru
unitate stilistică şi pentru firescul interpretării i-am apreciat şi
pe cei patru interpreţi din spectacolul : George
Cocoş, Daniel Chirilă, Claudia Chiraş şi Radu Homiceanu
(Compania Frilensăr Iaşi). Meritul lor e cu atât mai demn de
preţuit cu cât şi-au rezolvat singuri (în colectiv) problemele de
regie şi scenografie, iar spectacolul lor (pe un text de Enoch
Darli) aducând dincolo de simplitatea savuroasă a
întâmplărilor aspecte dramatice cotidiene din viaţa tinerilor,
dezvăluind caractere de oameni şi de neoameni, fiind adică de
real interes, ceea ce s-a şi văzut în rândul spectatorilor tineri
prezenţi în barul Stage unde a fost prezentat (în secţiunea
Fringe).
Rămânând pentru continuitate şi unitate stilistică a

comentariului la evoluţia în Festival a ieşenilor, vom remarca
spectacolul Casei lui Alecsandri, adică al Teatrului Naţional
(cu speranţa că nu vom fi suspectaţi de localism):

, în regia lui Mihai Măniuţiu (care
este şi autorul scenariului realizat după opera celui care este
eroul titular al spectacolului). Rezumându-mă la a aprecia
evoluţia actorilor, mai ales a lui Cosmin Maxim
(Comentatorul swedenborgian) şi a grupului de Servante ale
lui Swedenborg, care cântă şi dansează bine voi cita (tocmai
pentru a evita suspiciunile) opiniile critice ale lui Mircea
Morariu („Se poate afirma, fără teama de a greşi, că

de laNaţionalul ieşean e exact cum
spune Hans-Thies Lehmann: «tehnică a sunetului şi
sărbătoare, dans şi dezbatere, construcţie scenică şi filozofie»
toate concentrându-se într-o alcătuire scenică validă […]
Măniuţiu îşi invită şi provoacă spectatorii la un spectacol de
teatru experimental pe care, la un moment dat, el însuşi îl
subminează conştient şi, pe neaşteptate, îl transferă în
registrul deriziunii controlate”). Noi nu adăugăm decât faptul
că postmodernitatea scenariului vine în întâmpinarea teatrului
postdramatic, idee cu care Măniuţiu pare să fi dorit a se juca
(inteligent) sau a o parodia Domnul Swedenborg a fost
distins de juriu cu premiul “Celmai bun spectacol”.
Tot un text postdramatic ( de Marius von

Mayenburg) ne-a propusTeatrul deComedie dinBucureşti, în
regia lui Vlad Cristache. O problematică gravă, pierderea
identităţii individuale în societatea de consum, în care
imaginea contează mai mult decât fondul, conferă greutate
spectacolului, din care însă o parte se pierde prin răceala
(programatică) a interpretării şi tehnicitatea scenografiei
(Vladimir Turturică). De reţinut jocul colorat puternic de
cinism al lui Constantin Cojocaru şi cel alunecos al luiMarius
Stănescu.
Operaţia de înfrumuseţare (de fapt, de schimbare a

Frilensăr

Domnul
Swedenborg vrea să viseze

Domnul
Swedenborg vrea să viseze

Urâtul

.

identităţii) din se înrudeşte cumva cu operaţia din
, spectacolul arădean (Teatrul Clasic „Ioan Slavici”)

cu piesa lui Mark Ravenhill, în regia luiAlexandru Mihăescu
şi scenografia Alinei Herescu. Deşi nu aflăm în ce constă,
această operaţie, numită simplu , schimbă
personalitatea individului, oferindu-i iluzia unei alte vieţi,
mai suportabile. Evident, este o mistificare şi spectacolul o
spune clar prin prologul adăugat textului lui Ravenhill un
fragment despre mancurtizare desprins din romanul lui
Cinghiz Aitmatov . Complicat,
greu de urmărit, de o răceală aproape insuportabilă,
spectacolul propune totuşi o meditaţie asupra condiţiei
omului contemporan, asupra relaţiei, dintotdeauna dramatică,
dintre individ şi societate.
Gravitatea problematicilor propuse de afişul Festivalului

a fost marcată şi de spectacolul lui Tompa Gábor
(Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca),

spectacol cu trimitere directă la viaţa politică şi la ceea ce se
poate socoti că ar fi fost aşa-zisa revoluţie din '89. Regizorul
afirmă clar (în caietul de sală) că „putem considera
«schimbarea de regim» un fel de rebeliune de pe strada lui
Conu Leonida, adică o piesă regizată de putere, care
demonstrează de fapt că nu va fi niciodată revoluţie
adevărată”. Ceea ce se petrece pe scenă îţi dă fiori, te
înspăimântă. Inşi în haine de piele, negre, cu ochelari negri, cu
peruci albe, toţi la fel, ca traşi la şapirograf, organizează,
regizează şi supraveghează spectacolele realităţii sociale şi
politice, inclusiv ceea ce s-ar putea numi o revoluţie (fie şi la
Caragiale), o revoluţie pe care tot ei, în final, o confiscă (vezi
personajul feminin, numit chiar Revoluţia, legat burduf, cu
steag cu tot, înfăşurat în folii de plastic, imobilizat şi supus
sufocării). Spectacolul are tensiune şi rafinament stilistic
asigurate de o regie comparabilă cu o operaţie chirurgicală pe
cord deschis fără anestezie, în care pacientul e permanent
conştient. Juriul i-a acordat lui Tompa Gábor Premiul pentru
ceamai bună regie.
Cei doi fondatori ai teatrului absurdului, Eugen Ionescu

şi Samuel Beckett, au fost prezenţi la Oradea cu şi,
respectiv, cu . În viziunea regizorului Florin
Vidamski spectacolul teatrului Athanor (Germania)
demonstrează clar ideea că „în ritualul lecţiei arhetipale,
profesorul este condus din umbră, cu o doză de perversitate
care înspăimântă, deMarie, servitoarea lui”. Perfect susţinută
pe toată întinderea reprezentaţiei, ideea este principalul atu de
originalitate al viziunii regizorale. Iar interpretul
profesorului, ManfredAntesberger, desfăşoară un joc extrem
de elaborat, de o mobilitate aproape obositoare (pentru
spectator). Obsesia ucigaşă merge mână în mână cu obsesia
sexuală, personajul se încarcă treptat, până la paroxism, iar
actul final e dublu: înjunghierea şi penetrarea se petrec în
acelaşi timp. Decorurile amplifică şi multiplică faptele prin
oglinzi, sugerând repetitivitatea.
Într-o atmosferă stranie, în care sensul vieţii pare să se fi

estompat până la dispariţie, personajele beckettiene Hamm şi
Clov trăiesc într-o agitaţie fără conţinut, suspendaţi într-un
spaţiu şi într-un timp închise ermetic, în care urmează să se
întâmple actul final. În permanent conflict, personajele nu se
pot despărţi, raţiunea lor de a fi mereu împreună rămâne o
taină imposibil de pătruns. Regizorul Emil Sauciuc a întărit
ideea că personajele sunt ultimii vieţuitori, care nu mai au
nimic nici de pierdut, nici de câştigat în aşteptarea finalului.
Spectacolul e monoton (în ciuda agitaţiei lui Clov şi a
tonurilor mereu înalte ale lui Hamm sau poate tocmai din
cauza acestora).
Şi cu acest spectacol am ajuns la contribuţia teatrului

gazdă care a prezentat în secţiunile Festivalului mai multe
titluri din afişul său curent. A deschis manifestarea cu

un musical în manieră Broadway (premieră în
Festival), pe un text de Mel Brooks (tradus de Ada Maria
Ichim) şi în regia lui Halasi Imre, ajutat de o echipă alcătuită
dinVioaraBara - decoruri,Ovidiu Iloc şi IoanaŞtef adaptarea
muzicală, Amelia Jude - costume, LorantAndras coregrafia.
Spectacolul e dinamic, antrenant şi a fost bine primit de un
public deja familiarizat cu genul, căci pe afişul teatrului exista
deja de Joseph Stein, după Shalom
Aleichem care a şi închis Festivalul duminică 29 septembrie.
Între aceste coperte vesele, cantant-dansante, aflate off-
concurs, teatrul gazdă a mai prezentat, în afară de spectacolul
beckettian amintit: de Robert Thomas (regia Radu
Nichifor, scenografia Oana Cernea) şi ,
scenariul, regia şi ilustraţia muzicală Gavriil Pinte,
scenografia Roxana Ionescu. Dacă cel dintâi ar fi fost mult
mai bine să fi lipsit din program, a produs unul
dintre cele mai impresionante momente ale Festivalului prin
gravitatea temei, adecvarea viziunii regizorale şi scenografice
şi prin implicarea (individuală şi colectivă) a spectatorilor.
Este un spectacol despre crimele comise în închisorile
comuniste, un spectacol despre cum trăim noi cei de azi
amintirea celor torturaţi şi ucişi fără vreo vină stabilită juridic.
Pus sub un motto cutremurător („

Urâtul
Tăietura

tăietura

O zi mai lungă decât veacul

Leonida
Gem Session

Lecţia
Sfârşit de partidă

Producătorii,

Scripcarul pe acoperiş

8 femei
Cei ce nu uită

Cei ce nu uită

Noi vom muri ca toţi cei ce
luptă în munţi, moartea noastră însă va rămâne omărturie că
neamul acesta s-a opus tiraniei comuniste, că noi am iubitmai

ŕ

FITO
dă tonul toamnei teatrale

Radu Ghilaş (Swedenborg)

Anton Tauf (Barrymore)
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În prima parte a lunii octombrie, laTeatrul pentru Copiişi Tineret „Luceafărul” Iaşi, s-a desfăşurat cea de-a
şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru

pentru Publicul Tânăr, probabil cea mai importantă
manifestare de gen din România. Spun lucrul acesta
gândindu-mă la mai multe aspecte, esenţiale pentru definirea
unui eveniment prin prisma organizării şi a efectelor pe care
le-a produs la nivelul comunităţii. În primul rând vorbim
despre şapte zile festivaliere, cu un program de-a dreptul
„infernal” (spectacole de teatru la sala mică, sala mare, sau
spaţii neconvenţionale, apoi spectacole de dans contemporan,
vernisaje, lansări, proiecţii şi aşa mai departe). În al doilea
rând, impresionează selecţia făcută de directorul artistic al
Teatrului „Luceafărul”, Oltiţa Cântec, o selecţie ce procură
spectatorului ieşean producţii din Marea Britanie, Olanda,
Belgia, Germania, Cehia, Italia, Rusia, Franţa, Polonia şi
România. Şi nu orice fel de producţii, ci de o calitate
indiscutabilă, copleşindu-l prin diversitatea de mijloace puse
în joc şi prin senzaţia constantă că fiecare spectacol rescrie, în
felul lui, o istorie amplă, complicată şi străveche: istoria
teatrului pentru copii şi tineret. Dacă vorbim despre efectele
în planul comunităţii ieşene, cei peste 12.000 de spectatori
prezenţi în Festival sunt un argument mai presus de orice
analiză teatrologică. Li se adaugă, desigur, şansa oamenilor
de teatru din Iaşi (şi mă refer în special la actori, păpuşari,
cadre didactice sau studenţi la Teatru) de a intra în contact cu
stiluri, concepţii, atitudini noi, întregul Festival putând fi
catalogat drept o vastă şi utilă lecţie deschisă. În fine, generic
vorbind, deloc de lepădat este posibilitatea intelectualului
ieşean de a se delecta cu o atmosferă specială, rară în „dulcele
târg”, şi de a respira un aer de cultură autentică, iarăşi, din
păcate, greu de procurat într-un mediu abandonat prea des
infertilelor blocaje în trecut.

Tema actualei ediţii a fost dată de conceptul „ludic”,
focusarea fiind, prioritar axată, pe publicul tânăr. Să admitem,
o zonă pe care teatrul românesc o tratează destul de
superficial, fără prea multă rigurozitate, uitând că, în felul
acesta, distanţele dintre spectatorul copil şi spectatorul adult
rămân descoperite, neparcurse. Tocmai din astfel de motive,
teatrologic discutând, mă simt mai legat de această ediţie
decât de precedentele.
Organizarea spectacolelor, realizată de aceeaşi

inepuizabilă Oltiţa Cântec, acompaniată managerial de
inconfundabilul director Ioan Holban, a trasat demarcaţii
clare, extrem de utile spectatorului. Astfel, în imensa „grilă”
oferită de „Luceafărul”, o primă „linie”, de la orele 10 şi 11, a
fost dedicată spectacolelor pentru cei mai tineri dintre tineri.
În cele două săli ale Teatrului au evoluat trupe şi companii
teatrale precumNoisyOster (MareaBritanie),TeatrulOdeon,
Irene Laros PuppenTheatre (Olanda), Teatrul Ţăndărică, JES
Stuttgart (Germania), Pavel Vangeli (Cehia), Teatrul Puck
(Cluj Napoca), Teatrul deVentrilochie ş.a.m.d. O a doua linie
a vizat spaţii (încă) neconvenţionale, în genul Atrium Palas
sau Librăria „Cărtureşti” Palas, acolo unde, începând cu ora
16, lansările de carte s-au îmbinat cu excelente spectacole
lectură, o componentă nouă în festival, dar cu „carieră” la
„Luceafărul”. Au fost jucaţi în această , condeieri
importanţi precum Lucian Dan Teodorovici, Mihaela
Michailov, MichalWalczak (Polonia) sau Saviana Stănescu.
La fel, tot aici au fost găzduite spectacole atipice, precum cel
al italienilor de la ATELIERcuncheoN şi al ruşilor de la
Teatrul de Stat pentru Tineret Kabarovsk, dar şi „bunuri
naţionale” precum „Păcală”, în interpretarea Teatrului
Gulliver (Galaţi). În fine, o „linie” de seară, cu începere de la
ora 19, a reprezentat artileria grea a Festivalului. În primul
rând, premiera teatrului gazdă cu „Prinţul fericit”, dupăOscar
Wilde, în regia lui Radu Nica, un excelent spectacol căruia îi
rezerv o cronică separată. Teatrul Odeon, unul dintre
constanţii prieteni ai Festivalului, a venit anul acesta la Iaşi cu
piesa unui ieşean, Ion Sapdaru, „Natură moartă cu nepot
obez”. Teatrul „Act” Bucureşti a adus spectacolele „Jocuri în
curtea din spate”, în regia lui Bobi Pricop, şi „Capra cu trei

manieră

mult decât orice libertatea. Mamă ţară, iartă-ne că am
cutezat să luptăm şi să murim pentru tine!

Teatrului-Circ

Concert
pentru doi clovni Zile
fericite

Wasteland

Ascensiunea lui
Arthuro Ui poate fi oprită

Tape
Barrymore

Tres
Moftul român

Puşlamaua de la
etajul 13

Un pic prea intim

Tăietura

Gardenia

”), spectacolul
reface imagini ale incredibilelor torturi şi crime într-o
atmosferă terifiantă, cu monştri formaţi de o ideologie a
subumanităţii, care exercită teroarea cu voluptate şi cu
convingerea actului util societăţii. Spectatorului i se inculcă
ideea că el însuşi se află printre condamnaţi; străbătând
labirinturi, fiind legitimat, fotografiat, purtat efectiv cu
camionul spre locul execuţiilor împreună cu personajele
înlănţuite şi permanent terorizate şi torturate, el ajunge să se
considere parte integrantă a spectacolului. Reprezentaţia a
fost urmată de o conferinţă susţinută de Sorin Alexandrescu
despre Gulagul românesc şi despre Memorialul de la Sighet
care „este o victorie asupra indiferenţei şi uitării, dar o victorie
a istoriei, nu a noastră,şi sigur nu a fiecăruia dintre noi”;
„Nimic din România de acum nu se sprijină pememoria lor (a
celor peste două milioane de victime, n.n.) ori pe eventuala
pedepsire a celor vinovaţi”. Este foarte exactă notiţa din
caietul de sală: „Neavând parte de judecată, de dreptate, de
morminte, martirii regimului comunist nu se pot odihni decât
înmemoria noastră poate singura formăde justiţie”.
Spectacolul lui Gavriil Pinte a fost distins cu Premiul

special al juriului.
O secţiune a Festivalului, care s-a bucurat de aprecierea

publicului, dar şi a specialiştilor, a fost cea a ,
relativ nouă în reuniunile teatrale de la noi, căci prima ediţie a
unui festival de teatru-circ a avut loc în 2012, la Călăraşi,
Oradea găzduind acum cea de a doua ediţie. Regizorul Radu
Dinulescu, directorul Festivalului de teatru-circ, ne
informează că, în ultimii zece ani, circul contemporan, numit
şi teatru-circ, s-a impus, cu pluralitatea esteticilor sale, ca o
expresie majoră deschisă celorlalte discipline artistice, mai
întâi în Franţa şi de curând în lumea întreagă. Meritul
Festivalului Internaţional de Teatru de la Oradea stă în faptul
că îşi asumă rolul de pionier în România pentru a dezvolta
gustul publicului spre un gen de spectacol care îmbină poezia
şi metafora teatrală cu măiestria circului. Două trupe franceze
(Les Rois Vagabonds cu spectacolul încântător

şi Compania Le Voyageur Debout cu
) şi una belgiană (Compania Cirque Barbette, cu

spectacolul ) au cucerit simpatia publicului,
spectacolele lor devenind argumente foarte convingătoare în
favoarea originalei formule de teatru cu care ne vom întâlni tot
mai frecvent în viitorul imediat.
Au fost pe afişul FITO şi alte spectacole, unele foarte

onorabile, altele doar obişnuite, la care nu ne-am referit în
mod special. Le amintim totuşi, cu menţiunea că au contribuit
la alcătuirea unui afiş bogat, divers, ofertant, publicul orădean
arătându-se interesat şi, adesea, mulţumit de ceea ce a văzut şi
de întâlnirile cu actori preţuiţi precum Dorina Lazăr, Ionel
Mihăilescu şi Mircea Constantinescu în

(Teatrul Odeon, regia Dragoş
Galgoţiu); CezarAntal, Dragoş Ionescu şi Corina Grigoraş în

(Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, regia Răzvan
Muraru); Anton Tauf şi Ruslan Bârlă în (Teatrul
Naţional Cluj-Napoca, regia Tudor Lucanu); Carolina şi
Miguel-Ange în (M.A.S. Productions - Franţa, regia
Rémi Cotta); Lari Georgescu în (Teatrul
Mignon, Bucureşti); Julia Prock-Schauer în

de Mircea M. Ionescu (Pygmalion Theater Wien,
regia Geirnu Ţino); Andi Vasluianu, Catrinel Dumitrescu în

(chiar aşa!!!) (Teatrul Nottara, regia Cristi
Juncu singurul spectacol în care am mai auzit exagerări ale
limbajului licenţios, tocmai când eram gata să apreciem că
Festivalul orădean a promovat spectacole ferite de moda
vulgarităţilor, care deja a suprasaturat publicul, ba chiar a
început să-l irite) ş.a.
În afară de premiile deja amintite, juriul (Florica Ichim,

Mircea Diaconu, Zeno Fodor, Ioana Moldovan şi Doru
Mareş) a mai acordat: Premiul de scenografieAlinei Herescu
( , Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad), Premiul de
interpretare masculină actorului Anton Tauf pentru rolul din
Barrymore (Teatrul Naţional Cluj-Napoca) şi Premiul de
interpretare feminină actriţei Lörincz Rita pentru rolul
Femeia III din spectacolul al Teatrului Maghiar de
Stat dinTimişoara.
Selecţionerul MirceaMorariu îşi exprimase în cuvântul

introductiv dorinţa ca Festivalul orădean să fie pentru
spectatori un prilej de bucurie şi de comuniune sufletească.A
fost.

„Ludic”. Made by „Luceaf rul” Ia iă ş

Călin CIOBOTARI

Ştefan OPREA

Teatrul “Luceaf ”ărul

iezi. Studiu Gastronomic” (regia Alexandru Dabija, pliat
perfect, nu-i aşa?, pe miză ludică a actualei ediţii). De mare
succes s-a bucurat Ofelia Popii, prezentă în Festival cu one
woman show-ul „Felii” (Teatrul Naţional „Radu Stanca”
Sibiu). Şi cei de la Nottara, cu „Metoda” lor (regia Theodor
Cristian Popescu) au fost pe placul unui public surprinzător
prin promptitudinea reacţiilor şi prin foamea de teatru. În fine,
totAlexandru Dabija a fost cel care a închis frumos festivalul
cu producţia de la Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, „O...
ladă” (muzică şi versuriAdaMilea).
O notă distinctă, inspirat inventată de organizatori, a fost

aşa numitul „HOP la Iaşi”, cu trimitere, desigur, la celebrele
Gale HOP, şi reunind laureaţi ieşeni ai premiilor acordate, de-
a lungul timpului în aceste Gale: Dumitru Georgescu, Laura
Bilic, ClaudiaChiraş,Bianca Ion.

"Deksels!" Irene Laros Puppentheatre-Olanda

Printre volumele lansate în decursul celor şapte zile
(metaforic alcătuind o săptămână a Creaţiei teatrale fără, însă,
odihna din ziua a şaptea), la loc de cinste se află impecabilul
album coordonat de Oltiţa Cântec, „Un festival în imagini.
FITPT Iaşi” (Editura Timpul Iaşi), în fapt o carte de vizită a
acestui frumos proiect ajuns la vârsta de şase ani. Bilingv, cu o
calitate a imaginilor dusă spre perfecţiune, completate de
texte elocvente, volumul de două sute de pagini este el însuşi
un „spectacol” de hârtie de toată frumuseţea. Tot la capitolul
lansări, am reţinut cartea Cristinei Rusiecki, „Radu Afrim -
Ţesuturile fragilităţii”, apoi „Frumoasa Poveste a Micului
Prinţ” (o ediţie aniversară, apărută la Editura RAO) sau
„Théâtre/ Teatru”, de Denis Emorine. Două nume sonore ale
Teatrului „Luceafărul” s-au remarcat prin lansările unor
importante volume: regizorul Constantin Brehnescu şi-a
lansat o parte din dramatizările-i reunite în „Ce ne-ai făcut,
domnule?!” (Editura Timpul), iar actorul şi profesorul Toma
Hogea a „recidivat” cu o carte ce se cere musai citită: „Despre
arta păpuşarilor români. Dialoguri cu maeştrii scenei”
(Editura Sedcom Libris Iaşi). Să mai reţinem, tot în zodia
aceasta a lansării, albumul „George baron Löwendal, un
aristocrat în luminile rampei” şi DVD-ul „FramUrsul Polar”,
o producţiemedia aTeatrului „Luceafărul” Iaşi.
Ar mai fi multe de spus, doar că, a intra în profunzimile

unei cronici detaliate de festival ar presupune ca publicaţia
care găzduieşte textul de faţă să-şi dubleze numărul de pagini.
Cum altfel să dai socoteală despre evoluţia a mai bine de 200
de artişti, din zece ţări europene, cum altfel să descrii, fie şi
sumar,mai bine de 40 de evenimente?!
Personal, dacă nu ar fi acest Festival de la „Luceafărul”,

aş fi, ca teatrolog ieşean, extrem de trist. Încă aştept ca Teatrul
Naţional „VasileAlecsandri” Iaşi să ia aminte şi, prin puterea
exemplului, să iniţieze, la rându-i, un eveniment major. Deşi,
din câte se pare, aşteptarea mea are valenţe godotiene...

Imagine din premiera "O... lad ", Teatrul Tineretului-Piatra Neamă ţ

Liliana Mavris Varlan n "Soldata lu' buni" de Mihaela Michailovî

Criticul teatral Olti a C ntec i criticul literar Ioan Holban la
vernisajul expozitiei "George baron Lowendal, un aristocrat in luminile rampei"
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Europa nu este continentul Europa. Ar fi ca şi cum am
spune că Albert Einstein a fost trupul lui Albert Einstein. E
drept, varietatea formelor de relief, multitudinea limbilor
vorbite, a tradiţiilor naţionale, a luptelor neşfârşite pentru
identitate fac din locul numit Europa unul singular. Dar
Europa este mai ales o stare de spirit unică, sesizabilă dincolo
de eterogenitatea celor vizibile. Starea de spirit numită Europa
s-a cristalizat prin contopirea în alambicul istoriei a cel puţin
trei tradiţii distincte: tradiţia raţionalist-critică a filosofiei
clasice greceşti, tradiţia creştină şi tradiţia ştiinţelor moderne
ale naturii. Dacă elemente ale raţionalismului antic le regăsim
astăzi topite fie în spiritul ştiinţei naturii, fie în arhitectura
teologiei occidentale, fie în filosofia de orientare analitică,
tradiţia creştină şi cea a ştiinţei moderne sunt vii, modelând în
mare parte lumea în care trăim. Dar dacă începuturile şi
evoluţia tradiţiei creştine nu reprezintă afaceri pur europene,
ştiinţa modernă este una strict europeană. Fără a exagera cu
nimic, sunt încredinţat că darul cel mai mare pe care l-a adus
Europa omenirii este ştiinţamodernă. Care este spiritul ştiinţei
moderne şi cum a colorat acest spirit pentru totdeauna ideea de
Europa?
Ştiinţa modernă înseamnă, în primul rând, schimbarea a

două presupoziţii de natură cosmologică în atmosfera
intelectuală a secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea. Cosmosul
grecesc era finit si neuniform; limita sa era sfera stelelor fixe,
iar în interiorul său existau diferenţe calitative serioase:
entităţile pure se regăseau în zonele superioare ale
cosmosului, cele impure, grele, în centru. Calculele luiKepler,
observaţiile lui Tycho Brahe şi Galileo Galilei au erodat
treptat atât ideea centralităţii Pământului în cosmos, cât şi pe
cea a diferenţelor calitative dintre diversele zone din interiorul
său. Drept consecinţă, se modifică şi o altă presupoziţie a
cosmologiei antice: caracterul finit al lumii. În secolul al XVI-
lea tot mai mulţi gânditori erau convinşi de „pluralitatea
lumilor”, că există mai multe sisteme solare, şi de infinitatea
cosmosului. Apare ideea de Univers infinit şi omogen.
Dislocarea gândirii antice prin îmbrăţişarea, tacită,mai întâi, a
ideilor de infinitate şi omogenitate a lumii a pregătit terenul
pentru apariţia unui ideal epistemic necunoscut până atunci
pentru gânditori: descoperirea şi formularea legilor naturii.
Iniţial a fost vorba doar de o analogie: aşa cum o societate
dreaptă, a oamenilor morali, este un întreg armonios pentru că
ascultă de o serie de porunci divine şi „societatea entităţilor
fizice” posedă o ordine pentru că ascultă de reguli invariabile
fixate de Creator. Sensul prescriptiv al legilor naturii a fost

înlocuit rapid cu unul descriptiv saumatematic; Descartes, de
pildă, vedea în legile naturii reguli de ordin formal care,
aplicate stării iniţiale a universului, generează toate stările
fizic posibile. Treptat, legile naturii au fost înţelese drept
raporturi sau structuri fixe ce sunt respectate de toate
fenomenele naturii de acelaşi tip în dinamica lor. A cunoaşte
legile naturii în zorii secolului al XVII-lea european era
echivalent cu a înţelege esenţa fenomenelor naturii; iar a
înţelege resorturile dinamicii naturii reprezenta o premisă
pentru a controla aceste fenomene şi a produce efecte dorite
de comunităţile umane. Aşadar, schimbarea idealului
epistemic din zorii EuropeiModerne nu are doar semnificaţia
unei revoluţii în cunoaştere, ci şi una în zona activităţilor de
producţie: regăsim aici condiţiile de posibilitate pentru ceea
ce va fi numit . A cunoaşte legile naturii
însemna nu doar dobândirea unor reprezentări exacte asupra
dinamicii fenomenelor din natură, ci şi a fi în posesia unor
inestimabile instrumente de acţiune eficientă. În nici un alt
spaţiu cultural nu este întâlnit un concept similar celui de lege
a naturii dezvoltat în spiritualitatea europeană. A descoperi
legile naturii şi a le folosi efectele în scopuri productive sunt
idealuri străine pentru orice altă civilizaţie, pentru orice alt
continent. A gândi structuri matematice care să exprime
corect legile naturii devine o prioritate de prim rang a lui
Newton, dar şi a lui Leibniz, precum şi a unei pleiade întregi
de matematicieni. Chiar dacă Newton nu a fost un
experimentalist, în momentul în care a demonstrat că legile
mişcării stabilite de Descartes sunt false, a desprins pentru
totdeauna ştiinţa modernă a cantităţilor observabile şi
calculabile de ştiinţa speculativă de tip aristotelic, de fizica
metafizică. Aşa cum argumentează în , în
filosofia experimentală, în ştiinţa naturii, ipotezele
metafizice sau cele cu privire la calităţile oculte nu au nici un
loc. Observabilitatea cauzelor postulate, testabilitatea şi
matematizarea reprezentărilor ştiinţifice definesc noua cale
de investigare a naturii. Odată cu cristalizarea noii atitudini
epistemice se cristalizează şi un gen de comunitate umană
inedită, . Obiectivul acestei comunităţi
este explicarea şi descrierea cauzelor reale care determină
apariţia şi menţinerea proceselor naturale. Valoarea supremă
a comunităţii nou apărute este Adevărul. Nici o altă epocă şi
nici o altă cultură nu generase până atunci organizarea în
interiorul societăţii a unor echipe specializate în vânarea şi
dobândirea Adevărului, în testarea ipotezelor ce candidau la
statutul de Adevăr, în construirea unor schelete matematice
pentru ipotezele naturale astfel încât să fie prezentate într-o
formă constrângătoare epistemic. Evident, nu era vorba
despre un Adevăr revelat sau imaginat, ci de un adevăr
formulat în baza cunoaşterii cauzelor secunde ale producerii
fenomenelor naturii. Aceste comunităţi au generat în timp
reprezentări cu grade din ce în cemai ridicate de complexitate

revoluţie industrială

Scolia generală

comunitatea ştiinţifică

ale unor fragmente de realitate, dar au realizat şi dispozitive
tehnice funcţionale cu ajutorul cărora călătorim rapid, ne
auzim şi ne vedem de la distanţă, sunt realizate operaţii
chirurgicale de mare fineţe etc. Ştiinţa modernă a fost singura
„afacere epistemică” ce a putut explica derularea şi evoluţia
fenomenelor naturii fără a invoca minuni sau intervenţii
supranaturale, dar este şi singura afacere umană ce a creat
premisele unei vieţi mai lungi, mai sănătoase, punând la
dispoziţia omenirii arme eficiente de luptă împotriva bolilor.
Treptat, legile descoperite, modelele teoretice construite,
explicaţiile şi teoriile ştiinţifice formulate, aplicaţiile practice
generate au format un tezaur al cunoaşterii obiective. Acest
tezaur şi spiritul care a dus la construirea sa în timp au fost
darurile făcute deEuropa lumii întregi.
Europa este astăzi o realitate globală. Fenomenul

epistemic conturat timid acum patru-cinci secole pe bătrânul
continent a cuprins treptat întreaga lume. A cunoaşte, a
cerceta, a inova sisteme tehnice, a preda ştiinţa în universităţi,
sunt realităţi esenţiale ce constituie coloana vertebrală a
civilizaţiei globale contemporane. O stare de lucruri privită
însă de mulţi gânditori ca pe o rătăcire, ca pe o înstrăinare faţă
de tradiţia creştină, de adevăratele nevoi ale spiritului
omenesc. Ştiinţa ar fi transformat totul în obiect neînsufleţit,
ar fi dus la uitarea Fiinţei, l-ar fi alungat pe Dumnezeu din
creaţie şi ar fi transformat cunoştinţele ştiinţifice în
instrumente de înrobire a omului. Ştiinţa ar fi un gest de
mândrie şi de revoltă. Totuşi, nu putem pune pe seama
cunoaşterii, care în sine este neutră, bolile din mintea celor ce
au puterea să controleze cunoaşterea. Nu ar trebui niciodată să
confundăm natura cunoaşterii ştiinţifice cu politica dusă în
domeniul cunoaşterii. Atitudinea generată în cercetător de
efortul dobândirii cunoaşterii ştiinţifice nu este una de
mândrie sau orgoliu nemăsurat. Dimpotrivă, atitudinea pe
care o generează în oameni căutarea adevărului ştiinţific
seamănă enorm cu atitudinea pe care o dobândeşte un călugăr
aflat în căutarea lui Dumnezeu în lumina chiliei sale. Omul de
ştiinţă este conştient că orice teorie ştiinţifică are un domeniu
limitat de aplicare, că orice model este aproximativ, că orice
lege a ştiinţei descrie o situaţie ideală. Înţelegând că teoriile
sale îl fac doar să întrevadă o complexitate care poate, în
esenţa ei, scapă minţii umane, cercetătorul autentic se
cutremură şi se smereşte. Se smereşte şi atunci când înţelege
câtă onestitate, câtă răbdare, câte testări succesive sunt
necesare pentru stabilirea unei fărâme de adevăr. Atitudinea
ştiinţifică autentică duce la puţin adevăr şi la multă smerenie.
Pe de altă parte, călugărul, doar uitându-se pe sine, doar fiind
mereu conştient de nevolnicia sa, de neputinţa de a face prin
sine ceva, demila şi susţinerea permanentă de care are nevoie,
doar smerindu-se se poate apropia de Dumnezeu. Până la
urmă, spiritul european este spiritul seriozităţii în căutare şi al
smereniei în faţa lucrului găsit. Cât timp acest spirit vamai trăi
în oamenii răspândiţi indiferent pe ce uliţă a satului global în
care vieţuim astăzi cu toţii, Europa însăşi va fi mai mult decât
o simplă uniune sau un bătrân continent.

... atitudinea pe care o generează în oameni
căutarea adevărului ştiinţific seamănă enorm cu
atitudinea pe care o dobândeşte un călugăr aflat în
căutarea luiDumnezeu în lumina chiliei sale.

Europa - o stare de spirit

Ştiinţa şi globalizarea

Gerard STAN

Fiecare epocă, fiecare generaţie îşi scrie istoria
prezentului şi rescrie istoria trecutului, prin prisma
informaţiilor acumulate şi a „tonului” vremii.
Înfăptuirea României moderne a fost scrisă de cei ce au

trudit la realizarea ei şi rescrisă de generaţiile următoare.
Astăzi, a venit rândul istoricilor epocii post 89 ca, în numele
generaţiei nevârstnice a aceleiaşi epoci, să-şi formuleze
opinia (poziţia). O aflăm expusă, cu competenţă şi
obiectivitate, în cartea d-lui Gheorghe Cliveti, cercetător la
Institutul de Istorie „ADXenopol” din Iaşi, intitulată

(Junimea, 2012).
Când tratezi un asemenea subiect, nu mai faci istorie
naţională, statală, ci istorie europeană.
Concepută pe un domeniu tematic în care s-a publicat

mult, autorul a socotit necesar, încă din , să sublinieze
trăsăturile identitare ale demersului său, care „nu ţine
neapărat de miza mare a influenţei franceze, a receptării
modelului occidental de stat şi societate” de către români. Nu
ţine nici de istoria diplomatică, pentru că „implicaţiile externe
ale înfăptuirii României moderne ... au excedat mult orizontul
diplomatic. Cauza română impulsionată de faptul naţional şi-
a vădit o accepţiune cu mult mai largă decât <chestionarul
diplomatic>”.(p.13-14)
Din aproape-n aproape se desprinde ideea că volumul este

alcătuit după / inspirat din modelul cantemirian al „creşterii şi

Europa
franceză şi cauza română (1789-1871)

Prefaţă

descreşterii” unei mari puteri.
Dar, adaptat şi completat,
întrucât, spre deosebire de
Imperiul Otoman, la care
„creşterea şi descreşterea”
descriu o singură buclă, în
cazu l Fran ţe i (Eu rope i
franceze) fenomenul parcurge
o sinusoidă cu repetate ramuri
ascendente (1789-1815; 1852-
1871) şi descendente (1815-
1852; 1871-1918) etc. În timp
ce „creşterea” Imperiului
Otoman în t inde asupra
românilor şi a Europei
„umbra” ameninţătoare a unei civilizaţii „străine” (vezi
imaginea eminesciană din ), expansiunea
Europei franceze, a supremaţiei franceze asupra
continentului, este percepută ca o Lumină (Paris - Oraşul
Lumină) menită să provoace restructurarea benefică a
civilizaţiei române şi europene. O Lumină purtătoare, după
revoluţia franceză de la 1789, a principiilor sociale, politice,
naţionale specifice societăţiimoderne.
Cercetător experimentat, autorul defineşte principalele

concepte cu care operează: „Europa franceză” şi „cauza
română.” „Europa franceză” conţine ideea şi concretul istoric
al afirmării Franţei ca mare putere pe continent. Fenomenul a
îmbrăcat iniţial, în sec. al XVIII-lea, o haină spirituală.
Expansiunea şi supremaţia culturală a Franţei în Europa era o

Scrisoarea a III-a

expansiune paşnică şi o supremaţie acceptată. După 1789,
„Europa franceză” suferă modificări notabile. Expansiunea
franceză în Europa devine „revoluţionară”. Ea aduce, acolo
unde este acceptată şi impune, acolo unde şi celor ce i se
împotrivesc, celor ce nu o acceptă (vezi războaiele
napoleoniene) noi principii social-politice (egalitate,
libertate) şi naţionale (stat naţional). Autorul operează cu
acest concept în dinamica lui, „Europa franceză” fiind, pentru
români (şi pentru alte popoare europene), când „Soarele
popoarelor”, când „Soarele în eclipsă”.

„Cauza română” este definită ca o dimensiune a
modernizării societăţii româneşti şi anume cea legată de
principiul naţionalităţii, de ideea naţională şi concretul istoric
manifestat prin constituirea statului naţional românmodern.
După opinia noastră, Gh. Cliveti împleteşte cu iscusinţă

aceste două fire (filoane) ale realităţii istorice: evoluţia,
dinamica statutului internaţional de mare putere al Franţei şi
principalul aspect al modernizării României: constituirea
statului naţional. Uzând de un impresionant material
documentar, interpretându-l prin prisma celor mai recente
sisteme teoretice, autorul surprinde şi detaliază impactul pe
care statutul internaţional de moment al Franţei l-a avut
asupra cauzei române, modul în care politica de supremaţie
europeană a Franţei, aflată în ascensiune ori în declin, s-a
răsfrânt asupra cauzei române la 1821, 1848, 1859, 1866 etc.
Istoricul nu s-a lăsat influenţat de tradiţionalele simpatii
profranceze ale românilor şi, cu deplină obiectivitate, a
punctat că, poate, poporul francez a nutrit continuu şi
constant interes şi simpatie faţă de cauza română, dar la

O istorie europeană



nivelul politicii oficiale lucrurile nu s-au înfăţişat totdeauna
astfel. Fondul popular de simpatie a fost luminat sau umbrit,
cultivat sau estompat de oficialităţi în funcţie de interesele de
stat. O mare putere nu-şi sacrifică interesele sau nu le trece pe
un plan secundar, pentru nici un prieten, mai ales „minor.”
Franţa a susţinut candidatura la tron a lui Carol I şi salvarea
Unirii Principatelor, dar nu a ezitat să se amestece în treburile
interne aleRomâniei şi să încurajeze acţiunile de îndepărtare a
lui Carol, când rivalitatea franco-prusacă o cerea. Este clar că
noutatea sec. al XX-lea, suveranitatea limitată, are rădăcini
vechi. Propriile interese primează şi pentru cei mici, nu doar
pentru cei mari. Când interesele regelui României au cerut-o,
el s-a alăturat Triplei Alianţe (1883), părăsind Franţa,
„binefăcătoarea sa”.
Înnoirea perspectivei tematice practicată de autor este

însoţită şi de o împrospătare a limbajului. Presupunem că
această orientare a izvorât, parţial, din grija de a reda, în
româneşte, cât mai bine, sensurile existente în sursele
documentare din diverse limbi străine. Pentru a se asigura
asupra acestui fapt, autorul a reprodus, frecvent, termeni şi
expresii în limbi străine, cu scopul de a evita alterarea sensului
lor, prin traducere. Sunt numeroase paginile în care se
procedează în aceeaşi manieră. Evident, tendinţa de înnoire a
limbajului nu este doar consecinţa grijii pentru o traducere
exactă a surselor documentare străine, ci şi reacţia de
respingere a formulelor rigide generate de istoriografia
marxistă. Fără îndoială această preocupare era necesară, dar
preferinţa pentru sintagma „îndoita alegere”, în loc de „dubla
alegere” a lui Cuza, sau pentru „Imperiul secund”, în loc de „al
doilea Imperiu” francez, instituit deNapoleon al III-lea, numi

19cronica veche

CRONICA IDEILOR

Traian D. LAZĂR

se pare justificată, având în vedere sensurile subsidiare ale
termenilor „îndoită” şi „secund”.
Gh. Cliveti aduce „mici retuşuri” concepţiilor vehiculate

drept adevăruri în istoriografia de până acum. Printre altele,
argumentează documentat că Rusia şiAnglia nu se situau pe o
poziţie similară faţă de dubla alegere, cum se considera
anterior şi atestă faptul că Rusia a fost, constant şi ferm,
contra recunoaşterii dublei alegeri, în timp ceAnglia a avut o
poziţie oscilantă.
Este cunoscut faptul că unii dintre marii oameni politici,

amintim acum doar pe IIC Brătianu, erau cititori pasionaţi de
istorie, în care vedeau un ghid pentru acţiunile lor
politice.Citită în această cheie didactică, de lectură orientată
spre înţelegerea „lecţiilor istoriei”, cartea d-lui Cliveti ar
trebui să constituie unul dintre manualele de căpătâi ale
politicienilor actuali şi viitori. Volumul ar trebui să fie, chiar
pentru toţi cititorii, o sursă de meditaţie asupra avatarurilor
Europei franceze (supremaţiei franceze în Europa) până la
forma actuală a Uniunii Europene (franco-germane!), ca şi
asupra abilităţilor de care a trebuit şi trebuie să dea dovadă
cauza română, în context. Căci în istoria continentului nostru
nu a existat numai Europa franceză, ci şi Europa germană,
ruso-sovietică etc., adevărate Scylle şi Caribde printre care a
trebuit să se strecoare cauza română. Să ilustrăm faptul prin
câteva, dintre multele, situaţii relatate în carte. La moartea lui
Napoleon al III-lea (1873), gesturile românilor de cinstire a
memoriei defunctului împărat, socotit apărător, protector şi
binefăcător, căruia i se datorau recunoaşterea europeană a
Unirii, autonomia şi integritatea Principatelor Unite, au fost
privite în Franţa republicană ca „o palmă dată demnităţii

republicii”. (p.678-679)Autorităţile franceze şi-au manifestat
nemulţumirea. Reacţia românilor a fost de asemenea natură
încât partea franceză a ajuns la concluzia că românii, chiar şi
sub ameninţarea cu „des justes représailles”, nu s-au arătat
„ ues de Paris”. Cauza? În
noul context european, de după înfrângerea Franţei de către
Prusia, românii erau „traités par l'Allemagne avec quelque
bienveillances.” (p.680) Atitudinea binevoitoare a uneia sau
mai multor mari puteri a fost, se pare, totdeauna necesară
susţinerii cauzei române. La 1821, obturarea cauzei române şi
moartea principalului ei promotor, Tudor Vladimirescu, a fost
cauzată de faptul că românii nu acţionau „pe mâna” Europei
ruseşti. Celelalte „Europe” nefiind interesate, ţarul a
admonestat pe „neascultători”. (p.116). În schimb, la 1859,
chiar dacă toate marile puteri, inclusiv Franţa, apreciau că
dubla alegere a fost un act contrar ordinii garantate de tratatele
europene, politica secretă a lui Napoleon al III-lea a încurajat
„faptul împlinit”.(p.533) Asemenea situaţii, precum şi altele
relatate în carte, sunt un îndemn de a urma strădania acelor
înaintaşi, care au ştiut să facă din România subiect şi nu doar
obiect al politicii europene. Cauza română a avut nevoie de
susţinerea Europei franceze, dar şi aceasta de cauza română,
ca pretext sau sprijin în promovarea intereselor ei; interesul de
stat se înfăptuieşte nu doar prin diplomaţie deschisă, ci şi prin
politica secretă. Şi încămulte altele.
Am enunţat doar câteva considerente, ce recomandă

volumul
drept lectură necesară tuturor celor interesaţi de Istorie. Şi cine
nu este interesat, de vreme ce trăim în Istorie?

très sensibles au remontrances reç

Europa franceză şi cauza română (1789-1871)

Duhul rebeliunii

Ioan Alexandru GRĂDINARU

Cred că unul dintre miturile care se potriveşte cel mai
bine destinului civilizaţiei europene este mitul lui Prometeu.
Prometeu, aşa cum ştim, fură focul din dimensiunea sa celestă
şi îl aduce oamenilor, ca dar. Mânia zeilor este atât de mare,
încât pedeapsa pe care o primeşte este de o cruzime fără
margini, întâlnită doar în câteva alte cazuri în mitologia
greacă. De reţinut este faptul că Prometeu, pentru fapta sa,
este făcut să sufere în mod absurd şi continuu, eroul fiind
plasat de Zeus într-un scenariu repetitiv, infernal, creat pentru
a-i aminti, într-o eternitate a durerii, că această faptă nu poate
fi, la drept vorbind, niciodată pe deplin ispăşită. Doar
confruntarea cu absurdul fără sfârşit este, în plan divin,
răspunsul pentru o sfidare atât de îngrozitoare.Acest scenariu
este greu de suportat, încât unele variante ale mitului conţin
soluţii salvatoare pentru Prometeu: vechii greci au simţit
nevoia firească să îndulcească puţin istoria, fie şi din raţiuni
psihologice sau de conduitămorală.
Fapta lui Prometeu înseamnă, aşadar, în egală măsură, o

revoltă în faţa unei ordini prestabilite, o încălcare gravă a unui
set de norme, dar şi un act creator, în contextul în care el este
făuritor de cultură. Un act de negare care creează simultan o
deschidere, punând la lucru o sumă de posibilităţi
neactualizate. Mitul lui Prometeu este un mit al originii, în
acelaşi timp, însă, să nu uităm, al unei origini dobândite în
mod scandalos, dar eroic. Suntem aşadar descendenţii lui
Prometeu, beneficiari, prin voia lui Zeus, şi de tratamentul
special cuprins în darurile din cutia Pandorei. Ca descendenţi
ai lui Prometeu, suntemmoştenitorii şi păstrătorii focului, dar
şi al spiritului de revoltă. Am învăţat să folosim energia
negaţiei, substanţa împotrivirii pentru a da naştere unor noi
forme culturale care se înalţă pe ruinele celor vechi. Apariţia
spiritului critic în Grecia antică inaugurează o tradiţie
remarcabilă, care devine sinonimă cu spiritul european.
Cultura dezbaterii argumentate, obişnuinţa formulării
întâmpinărilor critice, spiritul dialectic sau predispoziţia
pentru cunoaştere prin ipoteze sunt formele pe care, în timp,
le-a îmbrăcat acest concept.
Însă destinul titanului Prometeu ne urmăreşte şi ne

conturează civilizaţia şi pe celălalt versant al poveştii sale.
Rebeliunea este însoţită de suferinţă: istoria Europei a fost şi
este în continuare marcată de o succesiune de frământări
politice, economice, sociale, militare, succesiune punctată de
episoade atroce, în care cruzimea şi suferinţa s-au întâlnit, din
nou, în mod tragic. Nu trebuie, în acest sens, să percepem
duhul rebeliunii ca având doar semnificaţia discutată până
acum, cea a negaţiei creatoare, a distrugerii creatoare care a
dat naştere spiritului critic. Darul lui Prometeu, ca atâtea alte
daruri, poate fi folosit şi numai în direcţia valenţei sale
negative: negaţie pur şi simplu, fără o formă ulterioară a
creaţiei, distrugere de dragul distrugerii, împotrivire din
orgoliu sau din umoare. E momentul în care rebeliunea

devine nihilism activ, plasându-ne sub ameninţarea sumbră a
vidului. Poate cel mai bine a înţeles această lecţie Thomas
Mann. În Muntele vrăjit, Mann ne ameţeşte pe sute de pagini
cu descrierea numeroaselor discuţii dintre Hans Castorp
(eroul în formare) şi Settembrini, apoi şi cu intransigentul
Naphta. Raţionalismului iluminist al lui Settembrini i se
opune iraţionalismul cu accente morbide al lui Naphta, la
mijloc situându-se tânărul ucenic, veşnic nehotărât în ce
direcţie să o ia şi care să fie alegerea justă de viaţă. Această
desfăşurare de forţe ia amploare către sfârşitul romanului,
doar pentru a ni se revela, în ultimele sale pagini, caracterul
său profund iluzoriu; în confruntările dintre Settembrini şi
Naphta, Mann creează o atmosferă greu de respirat,
prevestitoare pentru ultimul moment, cel al războiului
mondial: cei doi intelectuali se ceartă, fiecare se împotriveşte
cu tărie principiilor şi explicaţiilor celuilalt, ajung să se
deteste. Ceea ce dispare nu este raţionalitatea disputei (cei doi
îşi aruncă unul altuia argumentele ca şi cum ar fi nişte
pumnale), ci un lucru mult mai adânc, anume o înţelegere de
fundal care există între oameni. Ceea ce apare este explozia
necontrolată a nihilismului distructiv, care antrenează
aproape totul în direcţia unui conflict fără precedent. Hans
Castorp ajunge să îşi desăvârşească nu formarea, ci mai
degrabă deformarea sa, ca victimă anonimă pe un câmp de
luptă. Avertismentul lui Thomas Mann are drept surse
fundamentale experienţa şi scepticismul. Ele îi servesc
autorului ca instrumente în scopul construirii ironiei, figură
plenară a romanului şi element care, iarăşi, este pe deplin
îndatorat spiritului european. Ironia lui Mann este îndreptată
atât împotriva automulţumirii şi a siguranţei obtuze de sine,
cât şi a radicalismului militant şi belicos. Mann ne arată în

mod convingător caracterul precar al fiinţei umane,
fragilitatea structurilor sale psihice şi culturale, precum şi
uşurinţa îngrozitoare cu care aneantizarea intră în lumea
noastră.
Europa-moarte, Europa războiului şi a durerii ne duc cu

gândul la apăsătoarea schemă hegeliană în care progresul,
inclusiv cel social sau la nivel de civilizaţie, trece în mod
necesar prin faza negaţiei care, cu preţul pierderilor suferite,
pregăteşte orizontul lumii ce va să vină. Europa de astăzi
constituie un spaţiu cultural în care focul prometeic este dus
mai departe, iar valorile pentru care luptăm acum (şi care ne
definesc, de altfel) se numesc universalism moral, memorie
colectivă sau cosmopolitism (aşa cum sugerează, de pildă,
Daniel Levy şi Natan Sznaider). Proiectul politic european
este, aşadar, unul al deschiderii şi diversităţii şi el ar trebui
conturat în jurul practicii milenare a examinării critice a
propunerilor înaintate.Totmaimulte voci, însă, deplâng faptul
că tocmai unde ar trebui să excelăm, noi, europenii, rămânem
datori: prea mult conformism, prea multă linişte, prea puţină
voinţă. Oare lipsa soluţiilor concrete de acum este o probă a
faptului că ne-am tocit spiritul critic sau, mai curând, prin
transmiterea modelului nostru cultural, am transmis şi din
vigoarea împotrivirii noastre? Este posibil ca prin difuzarea
acestui model subiect, de altfel, de sine stătător şi la fel de
important să ne fi subţiat atât de tare? Sper că asistăm doar la
una din fazele devenirii noastre şi nu la cântecul de lebădă al
unei lumi aflate în decădere. Ne putem reveni dacă ne amintim
de lecţia lui ThomasMann o lecţie a ironiei, a inteligenţei, dar
şi a unui umanismprofund şi dacă nu uitămdarul dintâi.
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Aurel Brumă: - Între imaginile de periodică repetare,
obsesive, este şi cea a copilului care, cu braţele desfăcute
crucificat pe orizontala pământului, priveşte Cerul. Şi
gândeşte cu lacrimi în ochi care este relaţia dintre el şi
puzderia de stele care, de ce nu, ar putea să-l copleşească cu
o ninsoare celestă, dincolo de limitele unui înţeles de
mărturisit celorlalţi. Frică? Bucurie? Iar imaginea devine
amplă, cronicizată, cred, pentru un copil care se iveşte lângă
malurile curgerii de fluviu, el însuşi cutremurat de
necunoscuta, apropiata îmbrăţişare a Mării. Şi cred că
George C e a u ş u, cel de acum, din Cetatea Iaşului, îşi caută
încă marginile de apă printre colinele şi stelele de deasupra.
Şi mă asigură de negreşeală prozatorul, cercetătorul,
filosoful, universitarul, fiecare şi toţi dimpreună.

“Universul se apropie de noi”
George Ceauşu:

Ideal şi Realitate
George Ceauşu: - Relaţia omului cu Cerul, cu Universul

este tocmai domeniul meu de cercetare şi, în acest registru,
sper ca prietenul Virgil Scurtu să fi reuşit să fotografieze
acum ceva timp mişcarea de apropiere şi retragere a unei
Comete.
Observaţi, şi vă rog să înţelegeţi, că trăim într-un timp în

care Universul se apropie tot mai mult de noi. Era aproape şi
în anii '60 dar nu ştiam, fiindcă aveam impresia unui Univers
staţionar, cuminte, cu totul altceva faţă de această viziune
galopantă, cu găuri negre, cu pierdere de informaţie pe istorii
suficient de largi faţă de viziunea de acum.De ce?
Am încercat să explic prin ce anume ştiinţa umană este

importantă în relaţia de care vorbeam la început. Pământul nu
este o planetă oarecare ci una foarte prietenoasă ca areal al
vieţii şi, din această cauză, este posibil, în ciuda faptului că
noi încercăm să explorăm planete, să nu avem clarificată
limita în care am putea găsi o planetă pe potriva ei.Am trecut
printr-o lungă perioadă de , s-o numesc
aşa, perioadă în care nu se găsea o pereche planetei
pământeşti, poate şi datorită precarităţii mijloacelor de
mărturisire prin fotografie a planetelor. Dar o dată cu
misiunea Staţiei spaţiale Kepler cred că s-a reuşit
fotografierea câtorva mii de planete similiterestre, ceea ce
întăreşte ideea că viaţa ar putea răsări în multe alte colţuri din
acest Univers. Ştiinţa a devenit mult mai agresivă,
bulversantă, alungă pe cei care, rămânând preamult în spaţiul
idealului, constrângând realitatea, au mult de pierdut. Teza ar
fi că S.F.-ul începe să se dizolve.
-

- 83 de ani pentru Japonia, citeamundeva.

-Este aici un disconfort clar denumit al omului modern
dar în 1800, în România, speranţa de viaţă era de 35 de ani iar
prin 1950 nu depăşea patruzeci, patruzeci şi ceva de ani iar
acum românul are un , timp cu care nu prea
ştie ce să facă şi, înmod esenţial, se plictiseşte şi se înfurie, îşi
găseşte preocupări de alt gen de consum al timpului. Prea
puţini oameni au pretenţii enciclopedice.
Fericirea umană se obţine prin mijloace atât de ieftine şi

atât de minore încât, de multe ori, te întrebi la ce e bună
această imensă cunoaştere la care, în democraţia
informaţională de liber acces, majoritatea îşi refuză accesul.
Pentru ceilalţi, cei care aparţin acestui domeniu al
cunoaşterii

Calculatorul, internetul multiplică, la ora actuală, textele.
Asta este adevărat. Dar există şi o multiplicare a variantelor
realităţii. Avem circa zece televiziuni de ştiri şi fiecare
televiziune ne prezintă noi şi noi versiuni asupra acestei
realităţi. Nu spun că ar exista oameni dispuşi să dezinformeze
pentru anumite sume de bani dar spun că ar putea exista
modele prefabricate pentru prezentarea diferitelor tipuri de
situaţii.

pesimism antropic

Aleg şi aşez între noi speranţa de viaţă care ajunge,
pe diferitemeridiane, la 63, 75, 80 de ani...

-Ei bine, ajung 83 de ani pentru ”a arde” toate elementele
de noutate cu care suntem bombardaţi zilnic? (Şi poate că
incultura, ca stare asumată din comoditatea neefortului ar
putea fi tocmai o reacţie la asimilarea muncită a
informaţiilor).

supliment de timp

, este fascinant să descoperi că îţi rămâne cam o
treimede viaţă în plus pe care o poţi destina culturii.

-Realitatea revăzutămultiform.Ochii demuscă.
Nu cumva înnobilăm cu surplus nişte elemente ale

trecutului din orgoliul de a ne supradimensiona propria
altitudine?Mizămpreamult pe inteligenţa trecutului?
-Prezentul acumulează, într-o bună măsură, şi

cunoştinţele trecutului. Este adevărat că s-ar putea închipui un
gen de fiinţă umană care să-şi recite filiaţiile. Şi asta mă duce
la o nuvelă celebră (autor american) în care astronautul
terestru face cunoştinţă cu un aşa numit draq, (aşa este numită
această civilizaţie), şi principala lui preocupare era să-şi recite
genealogia pornind de la 50 de strămoşi în faţă. Şi această idee
poate fi interesantă pentru că el este un tribular creştin, dar eu
sunt în anul 2000. Dacă consider că în faţa mea sunt alte
generaţii de practicanţi creştini iar fiecărei generaţii îi acord
cam 25 de ani, în faţa mea s-ar succeda cam 80 de generaţii.
Raportându-ne însă la expresia lui Florentin Loghin:
”creştinismul a căzut” şi, mai departe, ”a căzut şi din centru şi
de pe orizontală şi de pe verticală”. A căzut din centru pentru
că s-a depărtat de Isus, de această personalitate care ne
parvine din ce în ce mai mult prin intermediari. ”A căzut pe
verticală”: bine înţeles că noi suntem foarte departe de
generaţia apostolică. ”A căzut pe orizontală”: pentru că s-a
diversificat foarte mult practica creştină, s-au diversificat
polemicile asupra acestei practici, astfel încât uneori te simţi
departe de acel teritoriu privilegiat în care câţiva, nu miliarde,
exercitau o astfel de doctrină.

Lanţurile cunoaşterii
-Există o literatură care susţine teza unei origini

extraterestre, că suntem o populaţie venită de undeva, din
Univers, apoi numeroasele legende imemoriale, toate astea,
conclusiv în ideea că suntem urmaşii unei străvechi populaţii
venită din Univers. Suntem colonişti extratereştri. Între
imaginar şi trucaj posibil să existe şi adevăruri pe care
refuzăm să ni le asumăm pentru a nu deregla ordinea, cercul,
sfera.

Anul Darwin

ultima noutate din târg

-2009 a fost , anul în care s-au redeschis
discuţiile legate de teoria evoluţionistă, teorie care multor
biologi li se pare, cum să spun, fiindcă
nu-mi dau seama dacă în biologie este o altă teorie mult mai
studiată decât aceasta. Nu ştiu dacă avem toate elementele
lanţului constituient dar ştiu că această idee a perfecţionării
fiinţei umane prin mutaţii întâmplătoare nu este în corelaţie
cu modul nostru de a cunoaşte lumea. Este ceva care nu se
adecvează aici, poate fi şi un alt tip de origine la baza
populaţiei umane. La ora actuală avem inteligenţa artificială

Brownism - Fascinaţia Ideilor

destul de interesantă ca tehnică de comparare a inteligenţei
umane cu inteligenţa animalelor, pentru a ne da seama că
omul nu este un observator chiar atât de minor ci chiar un
observator eminent al Universului. Este cumva o fiinţă care a
crescut din nişa lui ecologică, şi-a lărgit-o mult de tot şi acum
aspiră cumva spre cunoaşterea altor tipuri de civilizaţii.
După părerea mea, încă nu s-au legat aceste lanţuri de
cunoaştere fragmentară din trecut dar ne putem aştepta la
reluări ale ciclului tehnico-ştiinţific destul de interesante. La
Timişoara, s-a propus o dezbatere în cadrul sesiunii Helion,
despre tehnologiile acestea paleo-astronautice, să le zicem
aşa, despre ideea aceasta a reluării discuţiei despre ce ştiau
mulţi dintre strămoşii noştri. În ce măsură pe de o parte, iată,
civilizaţia romană şi, pe de altă parte, civilizaţia traco-dacică,
s-au complementat reciproc în materie de practici şi de
cunoştinţe în aşa manieră încât să producă totuşi un gen de
fuziune, şi în ce măsură existau asemănări profunde între ele,
ceea ce face ca în cele din urmă să se ajungă la construcţii
interesante, până la urmă.

-Dar instrumentarul nu-i mai mult ideatic, filosofic, al
convenţiei? Hai să convenim aşa fiindcă lipsesc multe, foarte
multe elemente de legătură.

Galeria Celestă

-Vorbeaţi de ”Clubul nostru”, o instituţie ieşeană numită
, cumulţi ani de existenţă şi personalitate recunoscută

chiar şi internaţional prinmembrii săi.

-Eşti nevoit să recurgi la filosofie pentru că singurul lucru
care îţi poate servi în acest caz este ce înseamnă omul şi
valorile sale, cele de acum 2000 de ani, de cum 4000 de ani.
Odată, la Clubul nostru, fiindcă discutam despre mărţişor ca
despre o sărbătoare romană, s-a auzit o frază de genul ”este un
tâmpit cel care crede că istoria daco-romană începe acum
2000 de ani”. Deci se cerea un salt în urmă cu 4000, cu 6000
de ani. Şi deşi este dificil să pui în acelaşi context populaţii
diferite dar faptul că acei oameni aveau, totuşi, doi ochi, două
urechi, aveau conformaţie anatomică asemănătoare, faptul că
exercitau acelaşi tip de activităţi elementare, că aveau un
sistem de valori, ca şi noi, este esenţial. Este uluitor însă cât
de diferit este punctul lor de vedere asupraUniversului faţă de
punctul nostru de vedere. Atâta timp cât ei dădeau corp şi
suflet Universului însemna că în bună măsură se împlinea
ideea acelei armonii universale în care ordinea din Cosmos
era aceeaşi cu ordinea din societate şi, de ce nu, cu ordinea din
sufletul omului. Ordinea, între acestea trei, nu era
incompatibilă. Intr-o carte foarte frumoasă, ,
se remarcă ideea că, brusc, la sfârşitul secolului al XIX-lea,
această imagine s-a deteriorat cumplit când am constatat că
Pământul este o planetă foarte marginală, că sistemul solar
este foarte marginal, că-s miliarde şi miliarde de planete şi că,
faţă de acei oameni care trăiau în legătură directă cu
Universul, în urmă cu câteva mii de ani, noi percepem ordini
total diferite în Cosmos, în societate, în viaţa noastră
individuală, şi se vede ce este acest efect anomic, acest hazard
dirijat şi devastator până la urmă în sufletul nostru.

Quasar

-Pentru mine nu istoria în sine este interesantă. Când am
scris istoria Quasar-ului, dacă am pus un titlu de tipul
”cincinal de înfăptuiri măreţe” e fals. Internaţionalizarea
acestui fenomen este foarte dificilă, aceasta este poziţia mea
de scriitor şi de profesor, fiindcă pe măsură ce vorbesc limba
română în fraze tot mai complexe şi tot mai frumoase, mă
întreb de ce ar mai trebui traduse în engleză, într-o formă sau
alta. La un moment dat, ca scriitor, eşti foarte spânzurat de
limba ta. Şi te afli totuşi într-o democraţie informaţională pe
care dacă nu ţi-o susţii şi nu trebuie să fii fălţuit la fel, aşa, ca
ceilalţi, nu va fi respectată de ceilalţi. Vreau să spun că sunt
într-o perioadă de nemulţumire legată de acest gen de
activitate a mea. Conţinutul principal al acestei activităţi încă
nu s-a aranjat şi aceasta este rău. Nu s-a aranjat în prea multe
cărţi, nu s-a aranjat în prea multe reviste însă ceea ce ne
strânge aproape săptămână de săptămână este o anumită
fascinaţie a ideilor. Tot timpul, cel puţin în Iaşul cultural,
există ceva de bârfit, în ghilimele, sigur, şi, mai mult de atât,
se prăbuşesc peste noi nişte actualităţi care cumva trebuie
interceptate. Să nu uităm, pe de altă parte, că se scrie în draci,
de la texte lirice la texte epice iar în ştiinţele socio-umane
cred că s-a ajuns la aproape un doctorat pe zi în România. Este
totuşi omasă imensă de ”asimilaţi”.
După părerea mea strategia de lucru este tot oralitatea.

Până la urmă omenirea vorbeşte, bolboroseşte demii şimii de
ani şi sistemul acesta de transmitere a cunoştinţelor este
perpetuu. Sunt anumite ştiinţe ratate din cauză că genitorii lor
nu au reuşit să le prezinte ca lumea. Deci ce ne-a ţinut
împreună a fost cumva acest fenomen de oralitate şi de
actualitate a informaţiei ştiinţifice şi beletristice.
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Ideologie - Cultură
-Ca europeni simţim foarte acut că Europa s-a încurcat în

propriile ideologii fiindcă prăpastia dintre stânga şi dreapta s-
a adâncit foarte mult. Pe de o parte capitaliştii spun că, iată, ne
aflăm pe singurul tip de piaţă naturală şi nu poate exista o altă
economie, un alt tip, iar pe de altă parte adepţii socialismului
constată că societatea nu este totuşi o junglă în care omul să-şi
rupă gâtul la apariţia primei sălbăticii. Adică, probabil,
societatea este tot un fel de sistem artificial creat printr-o
convenţie, inclusivmaterială, de aşamanieră încât totuşi să se
obţină un gen de bunăstare chiar pentru toată lumea pentru că
nu se vrea revoluţia dacă, cât de cât, omul de rând o duce bine.
Observ cu stupoare (cred că mai am cărticica aia numită

codulmuncii şi eticii comuniste, da, se încerca fabricarea unei
etici comuniste, trăsăturile unui om adus la zi, adecvat
vremurilor sale) că etica, care de fapt este teoria moralei, s-a
transformat într-o metaetică, adică loteria sistemelor etice în
care te împiedici la orice pas. Tu, dacă eşti creştin, se
apreciază că foarte greu te poţi înţelege cu musulmanul, că el
are o altă etică, de fapt şi cu ateul, cu teistul. Această
diversificare a eticilor a dus la un fel de ceaţă morală pentru
diverşi indivizi.

-De fapt imaginea rostului cultural este un fel de contra-
parte a celei din social, cea alcătuită pe documente,
comportamente care adesea erau construite şi politic incorect.
Şi nu uitaţi că în 1980 proiectele importante ale SF-ului
american ale luiAsimov şiHervert erau incorecte din punct de
vedere politic pentru că idealul de conducător al lui Frank
Hervert este un uriaş telepat care îşi controlează mental
supuşii iar idealul lui Asimov din este acel imperiu
care se destrăma şi care, într-o bună măsură se poate compara
cu sistemul american, un fel de planetă marginală. Eu susţin
cu stupoare că în general conducătorii, cei care sunt în
Parlament, pentru că la ora actuală doar parlamentul este acea
instanţă îndrituită să dea legi în societate, adică anumite texte
cu putere de aplicabilitate şi recunoscute, de bine, de rău, de
toată lumea, observ că Parlamentul este ocupat la nesfârşit cu
un anume gen de legi de economie politică, adică să
redistribuie şosele, să mai ia nişte bani, să mai sucească, să
învârtească. Legile acestea naturale sunt atacate mai puţin şi
observ o neglijenţă îngrozitoare faţă de ce s-ar numi legi
morale. Aproape că nu le mai discută nimeni. Mă uitam la
tânăra generaţie care ne parvine pe diferitele filiere şcolare,
nu ştiu de ce ar mai considera că cinstea ar mai fi o mare
valoare, de ce altruismul ar fi o mare valoare. Ele sunt
considerate atât de incontestabile şi de vechi încât pur şi
simplu toată lumea le neglijează, toată lumea se ocupă cu spor
de tot felul de chestiuni materiale, de regii sociale, fără să se
mai observe scăderea dezastruoasă sub raport moral a
societăţii noastre, tocmai datorită acestei degringolade cumva
etice. Dar cum nu sunt adeptul unei conspiraţii universale, s-
ar putea ca tocmai această degringoladă etică a individului să
servească undeva, sus, în conducerea societăţii, pentru că
oamenii sunt tot mai mult şi tot mai greu de condus. Există
nişte pungi ale războiului care mai trebuie să se deschidă
undeva, cândva, sunt tot soiul de industrii subsidiare care
trebuie să funcţioneze într-o formă sau alta şi-mi dau seama că

-Dar, pe acelaşi fond, mergând pe ideea textelor
subliminale, a crescut interesul de lectură, de cunoaştere
pentru cărţile (etica) din alte arealuri ideatice. A fost un
interes crescut, o absorbţie înfometată a unor valori de
dincolo de societatea în care puterea încerca să robotizeze, să
uniformizeze”etic” indivizii.

Fundaţia

altă variantă de funcţionare nu este. Eu cred că există totuşi o
criză a cunoaşterii, pentru că nu poţi să vorbeşti despre un
fenomen ca fiind în creştere, în stilul dublării exponenţiale la 3
- 4 ani de zile, deci ca fiind şi în creştere şi în criză. Suntem
totuşi într-o perioadă fastă a cunoaşterii când putem zice: iată,
putem vedea supernovele. Putem merge pe ideea să creăm
circumstanţele începutului Universului. După părerea mea
este o perioadă fastă de cunoaştere dar este o neglijenţă etică la
nivelul acestei cunoaşteri, individul începe să devină tot mai
inabil la capitolul sentimental şi volitiv. Şi nu la capitolul
cognitiv. Pentru că oamenii se transformă în acumulatori de
informaţie foarte diversă pierzând legătura dintre ei, cumva
perfecţionându-şi tehnicile de alienare, de necomunicare,
pentru că ele s-au diversificat în aşa măsură încât nu te mai
poţi descurca. Faptul că unul stă mai mult pe telefoane, altul
stă pe SMS-uri sau agrează, de ce nu, conversaţiile în crâşmă
cu amicii, prezintă un paradox care funcţionează la ora
actuală, comunicarea acţionează concomitent cu o puternică
alienare. Pe măsură ce metodele de comunicare devin tot mai
rafinate indivizii devin mai selectivi, mai capricioşi şi
comunică totmai greu.
S-ar putea să fie ceva legat şi de o lege a circulaţiei

informaţiei dar eu nu ştiu.
-Între acuzele pe care unii le aduc domeniului SF extrag
tema, subiectul apocalipsei. Faptul că Apocalipsa, în sine,
conform cutumelor creştine, nu este o dispariţie, o dizolvare
brutală ci o reîntrupare, o şansă recuperativă a omenirii, iată
că foartemulte scenarii de film, structuri de romane,mai bune
sau mai rele, propun dispariţia, neantizarea, dizolvarea
acestei frumoase planete care este pământul.

Fic iune, imaginar, realitateţ
-Nu credeţi că e real scenariul apocaliptic dar nu mai

suntem chiar acolo, la începutul Creaţiei. Sunt semne foarte
clare că ne aflăm mai aproape de un sfârşit decât de un
început. Cum era să fie cu cometa de pe 10 martie. Am văzut
subiectul tratat într-un număr al revistei şi,
conclusiv, ne-am afla mai degrabă aproape de un gen de
sfârşit al civilizaţiei decât de un început al ei. Dar trebuie să
recunoaştem că faţă de anii '50, vârsta de aur a SF-ului
american, faţă de anii 60-70, când s-a relansat Sf-ul nostru,
suntem într-o fază în care ştiinţa a reuşit să se impună pe piaţă
de o aşa manieră încât să compromită SF-ul într-o bună
măsură. Maestrul Ion Hobană, Dumnezeu să-l ierte, spunea
că SF-ul ori este literatură ori este nimic. Deci pe cei care nu
sunt buni cititori, autorul îi vicleneşte sub forma unei alte
realităţi, disjuncte de cea care ar fi, lucrează pe un teritoriu
fictiv.
De fapt este foarte important să ştim ce este real şi ce este

fictiv. Dacă, să zicem, eu am un Timp al meu şi un Spaţiu al
meu, şi un sistem personal de cauzalitate, atunci, dacă Timpul
meu este real este şi TimpulUniversului. S-ar părea însă că nu
este şi Timpul Universului, deci, până la urmă ar trebui să
dotez Universul cu un Timp Imaginar. Practic ficţionalul este
incompatibil cu realul, dar imaginarul ar avea un gen de
compatibilitate şi cu realul şi cu ficţionalul fiindcă foarte
multe lucruri inventate au fost mai întâi sub formă de proiect.
Deci până la urmă simţul vizual este cel mai puternic dintre
simţurile noastre.
La ora actuală imaginarul cultural s-a îmbogăţit în aşa

măsură încât cred că este nevoie de alte clasificări cognitive.
Agentul textului literar devine tot mai egoist şi cu o

personalitate tot mai puternică aşa că nu mai facem faţă în
clasificările literaturii pentru că o clasificăm după vârste,
pentru că există acea literatură pentru copii, pentru tineret sau
pentru vârste mai mari. Începem s-o clasificăm şi cognitiv
pentru că există, pe de o parte, o literatură pentru toată lumea
şi o literatură pentru o lume foarte bine selectată. Şi chiar
există o literatură tăcută, categorie super specială.

Ştiinţă şi Tehnică

Tăcerea are în componenţa ei, pe lângă altele,
nelinişte, înţelepciune, cugetare, spaimă şi uimire.
Răspunsurile nu sunt, nu pot fi desăvârşite.
Desăvârşit este numai Iahve.
La capătul oricărei împliniri, după câteva clipe de

bucurie, întâlnim imediat nemulţumirea, gândul că
ceva poate fi făcut mai bine… Cu privire la facere,
indiferent de domeniu, făptuitorul întâlneşte în
drumul său puţine izbânzi şi mult mai multe mâhniri,
insatisfacţii şi neajunsuri.
„Tăcerea” editorială a poetului Ion Mircea, parcă

prea severă, mă duce cu gândul la decodificare şi
taină. Din laboratorul alchimic al acestui singular şi
parcimonios poet au ajuns la noi scrisorile sale
tulburătoare, încifrate, dulci şi amare („vino iar în
suflet, suferinţă tu, dureros de dulce”), aburinde de un
duh izbăvitor. Versurile par mult lucrate, precum un
lănţişor de aur pe care distingem anumite semne şi
înfăţişări: „Pe ce gândeam eu despre tine/ te bizui/
cum te-ai lăsa cu toată greutatea/ într-un toiag lichid/
Biblie fără semne/ mâna mea/ fericită e astăzi
cunoscândmântuirea”.
Lacrimile existente pe fruntea poetului au fost

scuturate de pe frunzele arborelui de întuneric. În
acest imperiu al nopţii, al singurătăţii, distileria
poetului este una a personalizării, a nuanţelor şi a
excelenţei. Ingeniozitatea, în atare situaţii, are statut
de vedetă ce se lasă greu, poate prea greu văzută.
Discursul acestui autor se află pe scala
expresionismului şi tragicului, deseori vizitându-l şi
gnomicul. Aura lui este bine conturată, iar mostrele
de susţinere a afirmaţiei se întâlnesc lesne în texte.
„Eram în cuvânt” - parafrazează poetul pe unul

dintre apostoli. „În ziua Domnului eram în Duhul”,
ne-a lăsat scris apostolul Pavel.
Facerile şi desfacerile, încifrările şi decodificările,

geneza şi exodul acestei poetici, de acolo, din cuvânt
îşi au originea şi verticalitatea, farmecul şi neprihana:
„Sunt ceasuri/ în care lumina lunii arde în memorie
fără milă/ Alteori răbufnesc cu atâta forţă/ încât îmi
smulge/ din balamale uşa/ (şi unei alte locuinţe o
ataşează, unei alte locuinţe)”.
Cu pernuţa umedă a unui deget poetul dă mai

departe paginile lui , pentru a-l întâlni, nu de
puţine ori, în vămile freatice alememoriei.
Angoasa, diluviul, mişcarea de pendul şi

freamătul transpiraţiei tăiate traversează poezia lui
Ion Mircea, conturându-i, fragment cu fragment, un
spaţiu seniorial.
Din afara corpului sunt primele semne ca de la o

inimă exterioară.
Ele nu lasă indiferent lectorul şi cu atât mai mult

poetul. Un foşnet sau un tunet susţin mişcarea
tremurată a focului. Pîlpîirea există, ne încălzeşte
sufletul. Jarul este şi pentru mai departe un semn
distinctiv al originalului, căinţei şi iertării. Pelerinajul
în cultural este întrerupt de succedarea imaginilor.
Privim astfel, spontan, la focurile ce sigur se vor mai
ivi. În această ipostază jertfa se află foarte aproape,
este lângă noi, este cartea, este chiar autorul: „Pe
bătrânul smochinitul rege îl purtam pe braţe/ cum îşi
poartă Dumnezeu preoţii în vene”. „Astfel/ poate că
arborele/ nu e decât o încarnare a foşnetului./ Astfel/
poate cămoartea/ nu e decât o încarnare amemoriei”.

*
Lirismul este maximum de eroare prin care

ne putem apăra de urmările lucidităţii şi ale
cunoaşterii.

Nu-i voi permite niciunui om să-mi limiteze
şi să-mi degradeze sufletul prin amă face să îl urăsc.

Fă binele şi aruncă-l înmare.

a fi







Orfevrierul Ion Mircea

Intersecţii

Nicolae PANAITE

Dialog realizat de Aurel BRUMĂ
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M O M E N T
Dumitru Augustin Doman

Victor Marin

Despre migraţia... titlurilor de carte

Leon-Iosif Grapini

, redactorul şef,
prozatorul şi comentatorul de la revista „Argeş”, a primit o
carte (cu autograf!) de la (Editura

, Craiova, 2013). Şi-a început s-o citească,
încântat, întâi, uimit, mai apoi, şi stupefiat, în cele din
urmă.Adică din momentul când a ajuns la eseul

şi şi-a dat seama că „eseul este croit din ideile,
sintagmele, imaginile şi aforismele” sale din volumul

(Editura Timpul, Iaşi,
2008). „Subtilizarea” a avut ca punct de plecare o recenzie
pe care Victor Marin i-a consacrat-o cărţii lui DAD, la
apariţie şi în care cita, copios (folosind ghilimenele) din

(carte pe care am
comentat-o şi noi, deci suntem în cunoştinţă de cauză).
Nebunia vine din faptul că „tot eseul lui VM (

de la cap la coadă cuprinde ideile mele (ale
lui DAD, n.m.) din cartea sus pomenită, citată în cronica
din 2010,modificate cât de cât şi preluate deVictorMartin
ca şi cum ar fi ale lui.” Se înţelege că „semnele citării” au
dispărut. Cele mai multe idei, imagini, aforisme, vorbe de
duh le-am recunoscut şi acum, ele purtând marca DAD şi
fiind, realmente,memorabile.V.M. s-o fi gândit că sunt un
bun comun şi poate să le pună sub semnătură proprie...
Ruşinică.

, ce să mai zic?
În 2010 mi-a apărut, la Editura Muzeului Literaturii
Române din Bucureşti, volumul (cu
subtitlul Şi am avut, recent, un mic
şoc, citind, în „România literară”, nr.35/2013, o recenzie a
lui Gabriel Coşoveanu la volumul semnat
de (Editura Eikon, 2012). Nu cunosc
cartea, dar am înţeles, din comentariu, că L.I.G. propune
nişte... ludice, schimbând titlurile, trama sau
finalurile unor opere cunoscute de la IonAgârbiceanu la
Ioan Groşan, de la Rebreanu la Radu Ţuculescu, de la
Vasile Voiculescu la Mircea Nedelciu ş.a.m.d. Toate bune
şi frumoase, se pare, dar de ce să-şi adune, , sub
un titlu care nu-i aparţine?!?

Eseuri
Autograf MJM

Viaţa e ca
moartea

Moartea noastră cea de toate zilele

Moartea noastră cea de toate zilele

Viaţa e ca
moartea,n.m.)

Capăt de linie
Exerciţii de neuitare).

Capăt de linie,

exerciţii

rescrierile
Capăt de linie

Nu se mai fur . Se însu e te...ă ş ş

Nicolae TURTUREANU

Scriitorii dinChişinău dar şi noi, cei care l-am cunoscut -
au fost /suntem sub impresia morţii lui (4
august 1948, localitatea Druţă, raionul Râşcani - 10
octombrie 2013,Chişinău), supranumit “celmai trist poet din
Europa”, “regele poeziei din Republica Moldova”. Într-un
portret difuzat la Radio Europa liberă (postat şi de fb, pentru
toţi prietenii), Emilian Galaicu-Păun îl consideră un

Eugen Cioclea

“mare
Poet, unul profund nedreptăţit, şi pe care abia Perestroika îl
va (re)pune în drepturi, dacă nu de Primus inter pares în
cadrul generaţiei sale (N. Dabija, L. Lari, L. Butnaru, V.
Romanciuc ş.a.), cel puţin de „buzdugan” (de fapt, adevărat
meteorit tungus!) al generaţiei 80 (d'aia antologia
, Arc, 1995, începe cu o selecţie generoasă din Eugen

Cioclea, pe atunci autor a două cărţi, ,
1988, şi , 1991). (…) Viguroasă, de-o
vitalitate nedezminţită/de neegalat (în primele două volume),
poezia lui conţine mai multă hemoglobină decât toată
(leşinata!) poezie sovietică moldovenească luată la un loc,
dar şi sămânţa unei noi literaturi (postmoderne, zice-ţi-i cum
vă vine pe limbă) pe care a salutat-o cu o generozitate de care
doar marii creatori sunt în stare. Nu mi-ar ajunge o viaţă de
om să-l mărturisesc, aşa că închei subit aceste rânduri
„plânse” cu promisiunea de a reveni pe larg, într-un studiu
consacrat operei sale poetice prin a cita un fragment dintr-
unul din poemele mele preferate, Ce te mai poate încălzi
(ironia sorţii în ultimii ani, i se tăiase, din cauza datoriilor,
încălzirea centrală, aşa că în iernile geroase Eugen Cioclea
îşi umplea sticlele cu apă fierbinte şi abia apoi se băga în pat),
cum aş arunca un pumn de ţărână în groapă:

Portret de
grup

Numitorul comun
Alte dimensiuni

„Zece plapume
din păr de cămilă/vor încerca imposibilul/şi nimănui nu-i va
trece prin cap/că dacă te mai poate ceva încălzi,/de astăzi
încolo,/acesta e pământul natal aruncat cu lopata,/peste
trupul tău de 1m79 cm lungime,/pământul natal aruncat cu
lopata,/aruncat cu lopata,aruncat/cu lopata.” (N.T)

“P mântul natal
aruncat cu lopata…”

ă

DORIŢI SĂCOMUNICAŢI

„Mi s-a poznit o întâmplare. Odată am pădurit la fost.
Acolo amursit un văzut. Ursul cărăreape omormăecă. Eu
ampădurit din fugire. În spatelemeualergaursa.
I-am strigat o făcută - Urseşte-te, opritule BLUE

BIRD

NUMAI RISIPĂ?

LIMBA ROMÂNĂ ŞI PUBLICITATEA.

BRÂNZĂ GRUY RE ŞI CIOCOLATĂ
NESTL

ALICE, EINSTEIN şi I.Q

PRIMULUTILIZATOR de TWITTER

MERCADORUL şi GRAMATICA.

intitulat
una

STEPHEN HAWKING, TEORETICIAN al
ORIGINII UNIVERSULUI

DACĂ NU ŞTIAŢI

, lejer şi exact, cu un şcolar de a
patra primară? Puneţi în ordine următorul citat preluat din
„Comunicare. Culegere de exerciţii pentru clasele I - IV”, de
Marcela Peneş, pag.96, ex. 8Ajutor!Am încurcat cuvintele! :

: !”
, recenta sculptură gigant, reprezentând un cocoş

albastru, opera plasticienei germane Katharina Fritsch, a
apărut de curând în Trafalgar Square din Londra. Provocând
rumoare, zdruncinând idei preconcepute privind sensul artei
publice, Blue Bird electrizează ambientul stradal, animând
opiniile trecătorilor. Care nu pot trece prin preajmă la fel de
indiferenţi ca ieşenii care încă mai cumpănesc dacă să adopte
sau nu stingherii salcâmi japonezi, iviţi peste noapte de-a
lungul bulevardului Ştefan cel Mare. Să
cheltui 13000 de dolari pentru operaţii estetice numai pentru a
arăta, mamă fiind, asemeni fiicei de 22 de ani, dezvăluie o
ciudată ambiţie care se cere clinic supravegheată.Atunci când
doar câţiva centimetri de înălţime (oare de ce s-a renunţat la
exerciţiile de extensie?) şi culoarea ochilor diferenţiazămama
de fiică, geamăn călcând una lângă cealaltă, ceva nu-i în
ordine. Ca şi în cazul ciudatei englezoaice care a îndurat un set
de numai 51(!) de operaţii estetice pentru a arăta aidoma cu
Nefertiti, spiritualizata frumuseţe antică, de o inimitabilă
eleganţă. Pe un
afiş( aproximativ 80/70 cm) al BRD-ului, bancă serioasă, cu
pretenţii şi clienţi avuţi, se poate citi: ”25 lei/ Bonus pentru
10000 clienţi/ CUMPĂRĂMISEŞTI/ De fiecare dată/ când
plăteşti cu cardul economiseşti.” Exersând conjugarea, putem
spune:eu cumpărămisesc, tu cumpărămiseşti, el,ea
cumpărămiseşte, noi cumpărămisimetc., etc. N-ar fimai bine
să euronomisesc? Sau cel puţin să Ronemisesc un teanc de
bancnote cu patru cifre , contribuind şi eu la zburdălnicia
limbii române?

. În anii şaizeci ai secolului 20, Uniunea băncilor
elveţiene organiza, în învăţământul secundar, la scară
europeană, un concurs demn de toată atenţia noastră
pofticioasă. Pentru că erau puse în joc premii deosebit de
gustoase. Să le enumerăm: Premiul I consta dintr-o cantitate
echivalentă cu greutatea părinţilor elevului câştigător de
brânză gruy re, provenită din oraşul cu acelaşi nume; Premiul
II - lecţii particulare de cântece tiroleze date de un păstor din
cantonul Berna; Premiul III - o cină acasă la doamna şi
domnul Jean Piaget( e vorba de celebrul psihopedagog). Iar
câştigătorii locurilor 4-50 - tablete de ciocolată Nestl .

.-ul lor. Alice, o domnişoară de
numai trei (!) ani a obţinut la testele Mensa un I.Q. mai mare
decât cel al lui Einstein sau Stephen Hawking. Copiii născuţi
după 2000 ne rezervă surprize mai mari decât buletinele
meteo. , susţine un
important cardinal de laVatican, a fost Iisus Cristos! Pentru că
el ” a folosit Twitter înainte de a fi cool! El a fost primul
pasionat de micro-blogging, asta întrucât mesajele sale erau
scurte şi pline de înţeles. Frazele importante rostite de Iisus
conţineau mai puţin de 45 de caractere.” Recomandându-le
capilor bisericii catolice să folosească noile tehnologii,
cardinalul a fost tranşant: ”Dacă un pastor nu e interesat de
comunicare, atunci îşi sfidează datoria”. Pe bună dreptate!

Căutând, grăbită ca
de obicei, un încă neştiut pe net, deasupra textuluimeu văd
cum se înfige, cu obişnuita insistenţă nepoliticoasă, un
”Mesaj important. Dragă utilizator,/ Ai fost selectat pentru a
participa la studiul nostru anonim şi vei fi (sic!) să
alegi (sic!) dintre cadourile noastre unice.” Comentariile
sunt de prisos, deşi nu ar strica să se mai înfiinţeze, printre
atâtea sute deja existente, încă o comisie. Care să apere limba
română.

, întrebat fiind: ” cu ce se ocupa
Dumnezeu înainte de crearea omului” a răspuns fără o urmă
de zâmbet pe faţă: ”Ce făcea Dumnezeu înainte de creaţia
divină? Păi pregătea iadul pentru cei care puneau astfel de
întrebări”, continuând: ”Suntem cu toţii produsul unor
fluctuaţii cuantice, care s-au produs la începutul universului. ”
Şi, pentru a linişti curiozitatea ştiinţifică a publicului din
Pasadena, renumitul om de ştiinţă a concluzionat sec: ”Dacă
nu găsim o altă planetă în 1000 de ani, omenirea nu va
rezista”. Şi noi care ne lamentăm din pricina bulinelor
roşii! , a apărut a doua ediţie, evident
”revizuită”, a ”Dicţionarului ilustrat al Gesturilor” de Joseph
Messinger, asupra căruia vom reveni. Deocamdată spicuim
din ”Vocabularul psihoananatomiei”, atât de util în traducerea
gesturilor noastre de fiece clipă: ”Mustaţa. Simbolism al
improvizaţiei. A improviza înseamnă a-ţi asuma riscul de a
reuşi acolo unde strategii eşuează cel mai des.” Mustăţile lui
Hitler şi Stalin, atât de deosebite una de alta merită cercetate
cel puţin într-o lucrare de doctorat, dacă nu într-un serios tom
academic! Mai departe: ”Gura. Gelozie. Geloşii sunt
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•

•
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revista revistelor
Despre deportare în POESIS.

În TRIBUNA

De la Satu Mare a sosit,
pe adresa redacţiei, nr. 267-269/2013 al Revistei de poezie
POESIS, apărută sub egida USR-ului şi ”Cu sprijinul
instituţiilor: * Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi
Patrimoniul Naţional Satu Mare* Ziarele ”Informaţia Zilei”
şi ”Szatmari Magyar Hirlap” * Cafeneaua ”Poesis”.Aşadar,
dacă există dragoste şi interes real pentru cultură, pentru ceea
ce aduce ea pe termen lung Locului şi Oamenilor lui, ea
atunci este într-adevăr ”sprijinită”, neignorându-i-se
importantul rol în Cetate, aşa cum se mai întâmplă prin alte
oraşe, în care publicaţii de prestigiu sucombă peste noapte,
direcţiile judeţene pentru cultură preferând să-şi lase
necheltuit bugetul, decât să le mai ofere o gură de oxigen
salvator. Răspunzând aşteptărilor cititorilor săi, ultimul
număr al revistei POESIS prezintă, într-o alură grafică
distinsă, eseuri, cronici literare, parodii, antologia ”Orfeu”,
rubrica Remember, dar şi poeţi contemporani, între care nu
sunt uitaţi cei tineri. Parcurgând senini noianul liric, ne-am
oprit la cutremuraţi la paginile de jurnal ale Mariei Briedis
Macovei, care scrie simplu, concis, direct despre
”catastrofele regimului de ocupaţie; deportarea din 40,
migraţia, foamete, războiul, deportarea din 49.” Aşa cum şi
le aminteşte, aşa cum i s-au împlântat în memorie: ”Să porţi
în tine povara istorică a neamului tău, să treci peste toate
catastrofele istoriei este o soartă, în care trebuie să ai mult
curaj pentru a-ţi păstra mintea şi cugetul treaz în orice
împrejurări ale vieţii”. Provenind dintr-o familie înstărită,
muncitoare din zori în noapte alături de argaţi, cu peste o sută
de hectare de pământ, herghelii de cai, turme de oi, cirezi de
vaci, produse vândute în pieţele Chişinăului, Maria Briedis
Macovei îşi aminteşte de prima deportare, cea din 1940,
când familia ei a fost smulsă în miez de noapte din liniştea
somnului pentru a fi aruncată în iadul lungului drum spre
moarte, spre Siberia. Cei care au rezistat, care s-au întors , au
suportat rigorile războiului, ale foametei din 1946, ale
deportărilor din 1949. Când au fost duşi în vagoane pentru
transportat cărbune, cu peşte sărat drept hrană şi doar puţină
apă, oamenii murind ca muştele. Luându-i ”de mâini şi
picioare”, jandarmii sovietici aruncau morţii de-a lungul
căilor ferate fără să-i îngroape(…) pradă fiarelor sălbatice.
După care au ajuns în Siberia plină de morminte(…), de
oseminte şi de sufletul celor răposaţi, ce rătăcesc, fără ca să
poată găsi trecerea în lumea celor cu odihnă veşnică”. O
Siberie cu hrană puţină şi ger cumplit, cu incendii , sirene,
beţii şi înmormântări ”din fiece zi”. E adevărat, după 1990, s-
au tipărit numeroase mărturii ale iadului îndurat de semenii
noştri în închisorile de tot felul ale Comunismului biruitor
peste vieţi, dar fiecare nou detaliu întregeşte imaginea lui de
apocalipsă. Şi e întru totul lăudabil efortul de a le oferi locul
cuvenit în pagini de revistă sau carte. nr
264/septembrie 2013, citim poezii traduse din creaţia
suedezului Jonny Karlsson, preocupat mereu de soarta
copiilor abuzaţi de mediul în care vieţuiesc, de viaţă, moarte,
iubire, familie. Alegem … pentru
concreteţea tragismului inclus: ”

”
(traducere: Donna
BrânduşaLanden)

•

Ceva s-a spart în bucăţi
Ceva s-a spart în bucăţi/ A

fost un copil de sticlă/ O viaţă mică fragilă/ un adult
neîndemânatic/ l-a lovit răsturnându-l/ acum doar cioburile
au rămas/ apa care se scurge cu picături / ca lacrimile unui
copil/ oricât a-i încerca să repari/ să lipeşti şi să potriveşti la
l o c b u c ă ţ i l e /
în to t deauna vor
rămâne viz ib i le /
fisurile sunt oricum
acolo/ este o viaţă de
sticlă/ pe care mâini
de adult au casat-o/
frumoasa sticlă au
făcu t -o c ioburi

ascultători de temut, care nu aud decât ceea ce aţi omis să le
spuneţi i nu văd decât ceea ce aţi încercat să le ascundeţi. Din
acest punct de vedere, toţi ghicitorii , astrologii , magicienii şi
alţi clarvăzători sunt nişte geloşi , avizi să deţină cu adevărat
puterile pe care nu le au decât în teorie”. Ei, da asta lovitură de
K.O.! Deşi, să-mi fie iertată nepriceperea, nu prea înţeleg cum
”gura” poate deveni simbolism al ”geloziei”.Mă rog, să
continuăm! ”Obrajii. Tandreţe. Obrajii sunt caseta de valori a
sărutărilor sau palmelor( lirism bancar!). Ca să-ţi provoci
adversarul , trebuie să-i întinzi obrazul. Obrazul stâng
reprezintă generozitatea. De cele mai multe ori , generozitatea
este mai degrabă un act de egoism decât o dovadă de bunătate.
Să fii generos înseamnă, în primul rând, să-ţi flatezi stima de
sine”.Aici J.M. parcă are dreptate.Ce spun psihologii?

ş

N. IRIMESCU
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Din ludicul Andrei Pleşu, o sintagmă delicioasă:
„Coregrafie de tabloid”. Mi-aminteşte de o glumă a mea,
mai veche:„Dînsul e coregraf laTeatrul Radiofonic”.
Nefiind egofil, mi-e jenă să închei cu „marile spirite

se-ntîlnesc!”...
*

Ce rare-s femeile frumoase, în filmele româneşti! M-
amstrăduit o zi întreagă să găsesc cîteva!
Ceva-ceva, tot am reuşit: Florentina Mosora (era

fiziciană; cine-şi mai aminteşte de ea?!), Dana Comnea,
Margareta Krauss, Elena Albu, Carmen Galin, Adriana
Nicolaescu (neprofesionistă, dar a jucat fiindcă era
îndrăgostit regizorul de ea), Maria Bănică (balerină),
CătălinaMustaţă,DanielaNane...
Mi-or fi scăpat fo două, dar, oricum, sunt inadmisibil

de puţine!
*

Acum cîteva luni, am văzut la televizor un reportaj din
care reieşea că prietenia româno/maghiară a cunoscut o
nouă atestare prin apariţia... . E la mintea
cocoşului (supradotat) că termenul include
şi .
Nu ştiu cum o fi la gust melanjul culinar, dar el poate

deschide larg, poarta, experimentării unor alte noi altoiuri
din cele două cuhnii prietene: (paprikas cu
iahnie de fasole), gulaş cu sarmale)

(gombocz cu plăcinte) etc.
*

Într-un ziar sucevean, citesc un dialog cu un cunoscut
actor ieşean, dublat de un la fel de notoriu regizor. În
prezentarea acestuia, gazetarul ne informează că artistul
cu pricina „amontat de spectacole” - s.n.
Originală aproximare! ar putea însemna 21,

ori 99. Ziaristul lasă un locşor pentru mister. Că nici
exactitatea nu-i bunămereu, dă-o-n sărăcie!...

*
În ebraică, aflu că se întrebuinţează acelaşi cuvînt

pentru şi .
Hm!...deşi am fost, deseori, fericit, şi deşi acum bat

timid, la poarta bătrîneţii, nu-nţeleg de ce, nici să mă pici
cu ceară!
Dar pesemne că noi, mioriticii, nu avem acces la

subtilităţile limbii ebraice...
*

La TV văd o reclamă care mă pune pe gînduri: „Spală
româneşte cu !”. Spălatul românesc s-o deosebi
vizibil de cel cehesc, spre exemplu? Ori de cel bulgăresc,
unguresc, polonez?
Eu cred că spăl la maşină româneşte; dar dacă vine un

control şi constată că spăl ruseşte?Mă fac de ocară?
Concetăţeni! Vedeţi cum spălaţi! e o

noţiunemultmai complexă decît vă aşteptaţi...
*

Mircea Dinescu declară, în , că
„un poet cîntînd la harfă poate fi mai puţin seducător decît
un porc la tigaie”. Mai ştii? Comparaţia îţi taie
respiraţia!...
Ca să intru în acest citat, cu personalitate, aş replica,

timid, că un porc cîntînd la harfă e preferabil unui poet din
tigaie...

kurtiteilor
kurtos kalacs

mititei

paprisole
gulamale ( ,

gomboţinte

Peste zeci

fericire bătrîneţe

Dero

Patriotismul

Adevărul de week-end

peste zeci

Povestea
unei statui

Un reper de prestigiu, atribuit spiritului vechii Capitale a
Moldovei îl reprezintă, cu siguranţă, rememorarea istoriei sale şi
recunoştinţa faţă de acei oameni ai cetăţii care n-au precupeţit trudă

pentru consemnarea lor. Scoaterea la
lumină a acestor file de cronică ieşeană nu face altceva decât să
sublinieze, cu preţuirea cuvenită, că tradiţia este expresia dăinuirii pe
acest pământ şi un bunexemplu pentru prezent şi pentru viitorime.
O dată înscrisă cu majuscule în urmă cu 125 de ani,

când a avut loc, în prezenţa a peste 10 mii de
participanţi (între care numeroşi studenţi bucovineni şi polonezi)

, cronicarul
deschizător de noi drumuri în istoriografia, limba şi literatura
românească de început, prin scrierile sale de referinţă:

(1675),
(1677), versuri în limba poloneză (1684)

şi capodopera (1686-90), un simbol al
conştiinţei latine şi al mândriei originii romane de neam a poporului
nostru. Ridicarea acestei impozante statui, turnate în bronzul
recunoştinţei ieşenilor, a fost iniţiată de

, înfiinţată, la iniţiativa lui V.A. Urechia, la început de 1887,
în vederea apropiatei comemorări bicentenare a martirajului său, din
decembrie 1691, uneltit de domnitorul analfabet, Constantin
Cantemir.
Avându-l în frunte pe Mihail Kogălniceanu şi în componenţa sa

personalităţi de frunte ale culturii româneşti, Societatea “Miron
Costin” şi-a propus strângerea de fonduri publice pentru realizarea
monumentului propus, deschizând o listă de subscripţie, aşa cum s-a
procedat anterior şi în cazul statuii ecvestre a lui Ştefan cel Mare,
dezvelită la 5 iunie 1883.
Pentru a respecta adevărul istoric, trebuie să subliniem abnegaţia

lui V.A. Urechia, spre cunoaşterea în profunzime a scrierilor lui
MironCostin, ale cărui opere complete, în 4 volume, le-a publicat, în
1884 (2 vol.) şi în 1886 (2 vol.), precum şi stăruinţele sale pentru
aflarea mormântului cronicarului. Imediat, după identificarea
acestuia, la cimitirul bisericii Barboşi de lângă Roman, V.A.Urechia
s-a adresat episcopului de Roman, Melchisedec, rugându-l să
accepte conducerea unui Comitet de iniţiativă pentru ridicarea, la
Roman, a unei statui a lui Miron Costin. Cu înţelepciune, acesta l-a
sfătuit pe Urechia că cel mai bun loc de amplasare a unei astfel de
statui, reprezentându-l pe marele cărturar, este oraşul Iaşi, astfel că
iniţiatorul, în demersul său asiduu, s-a adresat lui Mihail
Kogălniceanu.
Dupămaimulte întâlniri şi controverse, la sugestia lui S. Carnot,

Societatea a înaintat comanda sculptorului Wladimir C. Hegel, de
origine poloneză, şcolit la Paris, profesor de sculptură, din 1885, la
Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti. Acesta cunoştea destul de bine
viaţa marelui cronicar moldovean, îndeosebi pe cea din îndelungata
ei perioadă poloneză. Meticulos, cercetând cu atenţie vechi cronici
moldoveneşti şi poloneze, precum şi alte izvoare, artistul s-a oprit la
portretul lui Miron Costin existent în Biserica Teodoreni din
Burdujenii Sucevei, găsindu-l cel mai potrivit pentru conceperea
artistică a statuii cronicarului.
Preţul negociat deV.A.Urechia cu sculptorul, aflat la Paris, a fost

fixat la 18000 lei aur, la care se mai adăuga suma de 3660 lei aur,
diferenţa de curs valutar. In baza acestui preţ, Hegel se obliga să
livreze statuia propriu zisă, turnată în bronz şi înaltă de 3 metri,
precum şi patru basoreliefuri, cu care urma să se placheze soclul,
două dintre ele reprezentând momente semnificative din viaţa şi
opera cronicarului.
Soclul a fost conceput şi realizat de arhitectul Nicolae

Gabrielescu, într-o strânsă legătură şi punere de acord cu sculptorul.
Amplasamentul statuii lui Miron Costin a fost stabilit, de Primăria
Iaşi, în Piaţa Pomului Verde, cam în locul unde se afla pe vremuri
casa cronicarului (acum în faţa Filarmonicii). Cum strângerea de
fonduri publice necesare, de 33060 lei, aşa cum a
rezultat din minuţiosul

prezentat, la 1 ianuarie 1888, de
V.A Urechia în faţa Societăţii, salvarea a venit din partea regelui
Carol I, care a subscris suma de 10000 lei, cu care s-a putut duce la
bun sfârşit realizarea monumentului. Se specula faptul că subvenţia
oferită de Suveran făcea parte din de
cucerire a stimei şi preţuirii ieşenilor, în minte încă din
1883, la develirea statuii lui Ştefan.
La 12 iunie 1888, s-au adus la Iaşi, de cătreV.A.Urechia, după ce

au fost dezgropate din cripta familiei Costin de pe moşia Brănişteni-
Barboşi, osemintele lui Miron Costin şi ale fratelui său, Velicico,
ucişi mişeleşte în 1691. În urma unei înălţatoare slujbe religioase,
osemintele au fost depuse la baza soclului, peste care s-a pus piatra

,

“de cuget, simţire şi faptă”

Letopiseţul
ŢăriiMoldovei de laAron Vodă încoace CronicaMoldovei şi
Munteniei Poiema polonă,

De neamul moldovenilor

“şchiopăta”,
Raport asupra situaţiei financiare a fondului

“Statuia nemuritorului Cronicar”,

“planul Regelui Carol I”,
“încolţit”

18/30
septemvrie 1888,

festivitatea dezvelirii statuii lui Miron Costin

Societatea “Miron
Costin”

fundamentală, iar locul a fost
îngrădit cu un gard din fier
forjat. Puţini ieşeni mai ştiu
că, sub statuie, se află
osemintele celor doi martiri,
precum şi faptul că, soclul
nefiind finisat, statuia lui
Miron Costin a fost, iniţial,
expusă şi admirată de
b u c u r e ş t e n i î n h o l u l
Atheneului Român, recent
inaugurat (1888); iată că, şi
acest impozant edificiu a
împlinit 125 ani!
În vederea dezvelirii

monumentului, Societatea
sub deviza

pl ină de semnif ica ţ ie :

a pregătit un amplu
Potrivit acestuia, festivitatea care a avut loc la

s-a desfăşurat în mijlocul unei mulţimi uriaşe şi entuziaste, de
peste zecemii de participanţi din ţară şi de peste hotare. Ceremonia a
început cu intonarea unui înălţător
compus special de Gavriil Muzicescu.Au urmat evocările, pline de
substanţă, ale luiMihail Kogălniceanu,V.A.Urechia şiVasile Pogor,
care au subliniat însemnata contribuţie a marelui cronicar la
dezvoltarea limbii şi culturii româneşti, în contextul lor european.
Potrivit presei vremii, dezvelirea monumentului, înalt de 6,5 m,

a extaziat imensa mulţime adunată la festivitate, care, la vederea
cronicarului, De pe piedestalul
statuii, Miron Costin se înfăţişa publicului participant cu întreaga
distincţie a personalităţii sale, fiind surprins de sculptor într-o
atitudine specifică învăţaţilor vremilor trecute: purtând caftan pe
cap, barbă şi plete, îmbrăcat în veşminte de epocă, peste care şi-a pus
o mantie lungă, fără mâneci, căptuşită cu blană pe margini, ţinând în
mâna stângă un hrisov, iar în mâna dreaptă o pană cu care scrie

Spatele cronicarului se sprijină pe trei volume de
cărţi, simbol al operei sale, încrustată definitiv în conştiinţa, limba şi
literatura românească.
Un fapt curios: după 1989, a dispărut subit (!)

Nemaifiind găsită, a fost înlocuită, prin grija Primăriei Iaşi.
Pe soclul trapezoidal, din gresie, al statuii se disting, prin

măiestria lor, cele patru basoreliefuri, care împodobesc laturile
monumentului. Pe placa votivă din faţă se poate citi:

Pe latura dreaptă, basorelieful
îl înfăţişează pe cronicar la curtea

regelui polon Ioan al III-lea Sobieski, citind din lucrarea sa
pe care a scris-

o la comanda regelui şi i-a şi dedicat-o.
Pe latura stângă, basorelieful

înfăţişează scena arestării cronicarului, la casa sa din
Barboşi, de către trimişii domnitorului C-tin Cantemir, care l-au dus
la Roman, unde, potrivit a fost decapitat, ca
şi fratele său,Velicico.
Pe latura din spate, încadrată într-o cunună de laur, pisania

menţionează:

.
Participanţilor la dezvelire le-a fost difuzată publicaţia

editată prin grija Comitetului de organizare, care, după
această impresionantă festivitate, a organizat, în zilele următoare ale
lui septembrie 1888, în toată Moldova, semnificativele

, prinos de recunoştinţă adusămarelui cărturar.
Privind cu admiraţie acest monument, ieşeanul, turistul român

sau de pe mapamond, poate fi cuprins de aceaşi trăire lăuntrică , pe
care a consemnat-o, cândva, NicolaeTonitza :

“Miron Costin”,

“Naţiunea română este
recunoscătoare”, Program al inaugurării.

Marş închinat lui Miron Costin,

“a izbucnit în urale prelungite”.

Istoria Moldovei.

pana cronicarului.

Lui MIRON
COSTIN 1633- 1691 Naţiunea română recunoscetoare. Principalii
contributori: M-sa regele Carol I, numele a 22 de oraşe şi numele
institutelor şi persoanelor care au contribuit de la 200 lei în sus.

MIRON COSTIN CETIND LA
CURTEA REGELUI JOAN III

Istorie în
versuri polone despreMoldova şi Ţara Românească,

ARESTAREA LUI MIRON
COSTIN

“pricazului domnesc”,

În anii 1888 luna august în al 22-lea al domniei majestăţilor
sale Carol I regele României şi regina Elisaveta, prin contribuţiune
publică s'a ridicat în Iaşi acest monument, sub care naţiunea română
a depus, cu veneraţiune, osemintele aflate în mormîntul familiei
Costin din beserica dela Brănişteni judeţul Roman, odineoară
Barbescii. Comitetul organizator subscrierei Preşedinte: Mihail
Kogălniceanu Membri: N. Culianu I. Calenderu N. Gane B.P.
Hasdeu N. Ionescu Melchisedec episcop de Roman Titu Maiorescu
Leon Negruţi A Papadopulo-Calimah D. Sturdza C. Stancescu şi
secretar:V.A.Urechia

“Miron
Costin”,

Serbări
costiniene

18/30 septemvrie
1888

„Ceamai reuşită statuie, din câte s-au ridicat pe pământul ţării
româneşti este, fără tăgadă, statuia cronicarului Miron Costin, din
Iaşi. Esteţii sunt unanimi în această părere. Este cea mai reuşită,
fiindcă îndeplineşte toate calităţile ce se cer unui monument public.
E elocventă, fără să fie zbuciumată. E ireproşabilă ca forme
anatomice şi ca proporţii. E ideal adaptată la un soclu cu o
arhitectură pitorească şi cuminte. E documentat costumată. E
expresivă şi sugestivă. Si, mai cu seamă, e decorativă şi perfect
încadrată în decorul înconjurător...”

Mihai CABA

CRONICA VECHE
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