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VINE FILIT!

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Se pregăteşte o lansare. Nu ţine de astronomie, ci de
carte şi-şi propune să fixeze Iaşul pe orbita literaturii
universale. Sau viceversa, dacă vreţi, pentru că şi aşa
lucrurile deţin şi sens şi prerogativele necesare.
După o gală UNITER , o alta închinată în premieră

Operelor lirice naţionale şi un prim Festival Internaţional al
Educaţiei, capitala noastră culturală (iar dacă astrele ne surâd
şi eforturile se simt) şi-a Europei, uimeşte cu o premieră nouă
şi indubitabil tentantă.
Vorbim despre Festivalul Internaţional de Literatură şi

Traducere (FILIT), evenimentul care va trece începând cu 23
octombrie şi preţ de alte cinci zile în lumina reflectoarelor şi
de a cărui originalitate şi amploare ieşenii şi nu numai se vor
putea convinge. Iar dacă orice primă ediţie se face din start
"vinovată" de exces de entuziasm, acesta pare justificat şi
susţinut de date, sau, cum îi place directorului Muzeului
Literaturii şi managerului de festival, Dan Lungu, să spună,
de o serie de condimente rare.
Printre ele, strategia. Una care pare să transforme

iniţiativa într-o veritabilă a întregii suflări
scriitoriceşti şi editoriale, una menită a răzbuna anii,
nepermis de mulţi, în care meseria de scriitor era considerată
a fi mai mult un moft de alienat social, în timp ce de munca
traducătorului, de pildă, se pomenea încă şi mai rar sau vag.
Practic, susţin organizatorii, s-a căutat, şi-n scurt timp s-a
aflat, o nişă în sfera activităţilor culturale. Privind astfel,
decizia a fost relativ simplă şi s-a pliat natural. O teoremă
care putea funcţiona. Dacă teatrul aparţinea Bucureştiului şi
eventual Sibiului (desigur, nu e şi obligatoriu ca lucrurile să
rămână aşa) ,muzica tot campe acolo se învârtea, iar filmul e,
prin natura sa, mai mult nomad, literatura, iată! era/este un
filon insuficient sau oricum mai superficial explorat decât ar
fimeritat-o.
Aceasta e ideea căreia i s-au afiliat cei peste 200 de

profesionişti ai cărţii din 17 ţări şi două continente, care au
confirmat prezenţa la festival: mari autori ai lumii, ai
României şi, implicit, ai Iaşului, traducători ai literaturii
române în lume, reprezentanţi ai industriei editoriale,
directori de festivaluri consacrate, importanţi critici literari
sau diverse instituţii educaţionale şi cu profil cultural.
Participă, aşadar (citaţi arbitrar), scriitori străini ca

, şi nume sonore din
România, precum :

Vin, de asemenea, la Iaşi, traducătorii

sau precum şi conaţionalii
şi .

Şi pentru că talia unui festival ţine şi de reţeaua extinsă
de colaborări ce va să fie ulterior creată, editorii şi managerii
culturali nu aveau cum să lipsească.
Cât priveşte structura şi numărul evenimentelor se poate

afirma că totul e gândit pentru a oferi (temporar) iubitorilor
de carte un job cu normă întreagă.Astfel prânzul te poate găsi
în dialog cu cititorii la ,
după-amiezele la o sesiune de lecturi şi dezbateri

n timp ce seara va trebui, cu frac sau fără, să
îmbraci emoţiile de gală.
Cele cinci nopţi de excepţie vor beneficia de găzduirea

superbei SăliMari aTeatruluiNaţional ieşean.
Miercuri, 23 octombrie, începând cu orele 20, festivalul

îşi salută invitaţii printr-o gală de deschidere. A doua seară
este dedicată dezbaterii (actuale) ,
unde misiunea de-a pune punctul pe i le revine lui

. Vineri te incită la dialog şi te
amuză muzical duo-ul deja validat .
Sfârşitul de săptămână (26 octombrie) e rezervat
premiantului Goncourt şi membru al Academiei Franceze,

, în timp ce duminica doritorii vor
putea asista la festivitatea de încheiere. Programul celei din
urmă seri va desluşi răspunsuri oneste sau nu, la întrebarea:
cume să fii şi va aduce iubitorilor de spectacol
surpriza unei gale oferite deOperaNaţională.
Un fapt cu adevărat insolit: liceenilor le sunt cedate

integral nu doar dimineţile ci şi rolul flatant de-a alege, în
cadrul unui foarte antrenant proiect, .

revoluţie de catifea

Andrea Bajani, Attila Bartis, Andrew Cowan, Aris
Fioretos, Sadie Jones, Jan Koneffke, Andrei Kurkov,
Fran ois Weyergans Herta M ller

AdrianaBittel, StelianTănase,Daniela
Zeca, Cristian Teodorescu, Ioana Pârvulescu, Florin
Iaru, Mircea Dinescu, Nichita Danilov, Petru Cimpoeşu,
EmilBrumaru.

Steinar Lone,
Bruno Mazzoni, Ernest Wichner, Vanina Bojikova,
Laure Hinckel Elena Borras
FlorinBican IleanaM.Pop

"Întâlnirile Alecart la Art House"
"Scriitorii

în centru", î

Scriitorii şi televiziunea
Stelian

Tănase, Mircea Dinescu, Florin Iaru şi Cristian
Teodorescu Herta M ller

Ada Milea & Bobo

Fran ois Weyergans

Scriitor înEst

Cartea anului 2012
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ü

ç

Concret, un juriu format din 20 elevi provenind de la cele mai
prestigioase licee din Iaşi va avea sarcina de a decide laureata,
dintre 5 cărţi. Volumele vor fi selectate, la rându-le, în cadrul
întâlnirilor cu scriitorii, traducătorii dar şi de mentori ai
tinerilor, profesori universitari care-i vor consilia.
La o conferinţă de presă consacrată FILIT, Dan Lungu

afirma că
în timp ce Camelia Gavrilă, directoarea Inspectoratului
Şcolar, completa că

Şi dacă intriga a fost ca şi asigurată, punctul culminant
pare a fi undeva spre final, la , unul dintre cele mai
bine cotate târguri de carte, găzduit în premieră de festival şi
organizat în tandemcuAsociaţia Editorilor dinRomânia.

literatura e obligată să-şi asigure cititorii demâine,

un proiect care întoarce spre carte
generaţia calculatorului, nu poate fi decât un câştig de
ambele părţi.

Bookfest

În concluzie, o iniţiativă vivace, cu aspiraţii înalte.
În afara ideii de "facilitare a trecerii la graniţă a cărţii şi

autorului ei", acţiune iniţiată deja prin cele două antologii,
una de poezie, cealaltă de proză, lansate cu această ocazie,
Dan Lungu speră ca evenimentul să devină, în timp, motiv de
turism cultural. După exemplul Mantova, un oraş de 50 000
de locuitori, din Italia, care a reuşit, în timpul unui recent
festival literar (la care a participat şi Dan Lungu), atragerea a
de trei orimaimulţi turişti.
CuBNR în rol de partener instituţional şi cu promisiunea

autorităţilor locale că în caz de reacţii pozitive, festivalul va
intra în prelungiri cel puţin încă trei ani, nu ne rămâne decât să
aşteptăm bifarea practică a câtorva date dintre cele anunţate şi
să sperăm în continuitate. După 27 octombrie se trage linia.
Adevăr sau provocare?

Salonul Interna de Carte
de la

ţional
Chişinău

În ultima zi de vară, pe 31 August,
românii de pretutindeni sărbătoresc ziua
Limbi i Române. La Chişinău,
Sărbătoarea Naţională „Limba Noastră
cea Română” a Republicii Moldova e
dublată şi de o sărbătoare a cărţilor.
Ajuns deja la ediţia cu numărul XXII,
Salonul Internaţional de Carte organizat
de Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova a reunit, timp de 4 zile (31
august 3 septembrie 2013) un târg de
carte cu peste 300 de edituri din 20 de
ţări, lansări, conferinţe.
Iaşul a fost prezent la Salonul

Internaţional de Carte prin Biblioteca
Judeţeană Iaşi. La târgul de
carte, Biblioteca a adus 250 de titluri din
producţia de carte a 3 edituri ieşene:
Princeps Edit, Institutul European şi
Contact International. Pentru numărul
mare de titluri, dar şi pentru interesul
provocat de acestea în rândul
vizitatorilor salonului, organizatorii ne-
au plasat pe primul loc pentru volumul
de carte şi ne-au acordat o diplomă de
excelenţă pentru promovarea şi
valorificareamoştenirii naţionale scrise.

Gh. Asachi

Pe 1 septembrie, în cea de-a doua zi
a Salonului, Biblioteca Judeţeană a
prezentat o colecţie de titluri apărute la
Iaşi. Unul din cele mai importante
volume lansate laChişinău, a fost cartea
criticului şi istoricului literar Ioan
Holban,

care a primit premiul
la capitolul Istorie

Literară. Lucrarea reuneşte 50 de ani de
literatură română, reprezentaţi prin cei
mai importanţi 200 de autori. După cum
mărturisea autorul, cu ocazia unei
lansări ce a avut loc chiar la sediul
Bibliotecii „Asachi”, această carte este
rezultatul a peste 30 de ani de muncă:
„

Alte volume lansate la Salonul
de Carte din Chişinău:

, antologie de poezie

Literatura română de azi.
Poezia. Proza,

Scrierea ei a reprezentat o lungă
perioadă de rugăciune şi recluziune în
literatura română. Este o sinteză pe care
am scris-o într-o viaţă de om, fără să
exagerez. Am început să scriu la ea în
1977 şi am terminat-o în decembrie
2012.”

L'alveore d'oro
dell'invisibile/ Stupul de aur al
invizibilului, da Mihai Eminescu a
Elleny Pendefunda

Cartea Anului,

românească, tradusă în limba italiană de
Vasile Geo;

, versuri de Nichita Stănescu,
traduse în limba spaniolă de Mario
Castro Navarrete de
Elleny Pendefunda, Mihai Eminescu:

ediţie
bilingvă româno-spaniolă în traducerea
lui Mario Castro Navarrete şi

,
deEmanuela Ilie.
Tot pe 1 septembrie, Biblioteca

„Asachi” a organizat, în cadrul Salonului
Internaţional de Carte de la Chişinău,
conferinţele:

,
susţinută de Dan Doboş, scriitor,
Director al Bibliotecii Judeţene

Iaşi şi
, susţinută de

Emanuela Ilie, lector univ. dr. la
Universitatea Iaşi.

Eu nu sunt altceva decât o
pată de sânge care vorbeşte/ Yo no soy
más que una mancha de sangre que
habla

; Poemele luminii

Poesii alese/ Poesias escogidas,

Ofelia
Huţul. Consacrare. Trepte ale devenirii.
Con-sacration. Steps to accomplishment

Literatura comercială
românească, între kitsch şi necesitate

Gh.
Asachi Demersuri critice. Starea
literaturii române de azi

Al. I.Cuza

Diana GHIORGHIEŞ

În cadrul unei ceremonii desfăşurată la reşedinţa oficială
de la Chişinău, preşedintele Republicii Moldova, Neculai
Timofti a decernat medalia de stat „Mihai Eminescu”
scriitoruluiMircea Radu Iacoban

M.R. Iacoban a înfiinţat, în 1974, colecţia
editorială „Eminesciana”, singura colecţie ante-revoluţionară
ce continuă să apară şi astăzi, a scris scenariul lung-metrajului
„Un bulgăre de humă”, dedicat lui Eminescu şi Creangă, este
autorul romanului „Căminarul”, al cărui erou este tatăl
poetului, Căminarul Gheorghe Eminovici. În planul
dezvoltării relaţiilor interculturale, în urmă cu 35 de ani, în
1978, a publicat cea dintâi carte cu litere latine a unui scriitor
din Basarabia, „Steaua de vineri”, care a fost totodată prima
carte a lui GrigoreVieru editată înRomânia.

„în semn de înaltă apreciere
a meritelor deosebite în activitatea de cercetare a moştenirii
literare a luiMihai Eminescu şi pentru contribuţia esenţială în
promovarea operei eminesciene şi la dezvoltarea relaţiilor
interculturale”.

Medalia de stat
“Mihai Eminescu”
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- din istoria unei case ieşene -

Între casele construite în stilul neoclasic, stil certificând înPrincipatele române de la sfârşitul sec. XVIII şi prima
jumătate a celui următor, un debut al intrării prin arhitectură

într-un areal modern al artei europene, vechea casă boierească din a
doua jumătate a sec. XVIII , devenit în 1860 sediu al primei
universităţi româneşti (astăzi rectoratul Universităţii de Medicină)
s-a dovedit a fi, din toate punctele de vedere, preeminentă în
arhitectura veche a Iaşului). Cele două secole şi jumătate de la
edificarea ei i-au conferit o strălucire îndatorată nu numai
particularei ei fizionomii arhitectonice, cât mai ales istoriei derulate
între bătrânele ei ziduri. Mai mult, stilul în care a fost concepută -
adevărată adeziune la modernitatea europeană din sec. XVIII şi
prima jumătate a sec. XIX - îi acordă statutul de avanpremieră într-
un context mai larg în contemporaneitatea de atunci a viitoarelor
state balcanice.
Particularităţile, dar mai ales analogiile trimit la numeroasele

case construite în Iaşi în acest stil, păstrate totuşi suficient în
posteritate pentru a ne constitui o imagine clară a acestei faze din
arhitectura românească. Există încă, ridicate spre sfârşitul sec.
XVIII, caseleMavocordat (corpul vechi al liceului “M.Eminescu”),
casele Grigore Ghica (actuala Maternitate), casa Başotă,
Cantacuzino Paşcanu (Casa căsătoriilor), Balş-Sturdza (Poşta
centrală), dar şi alte edificii realizate începând cu 1800, în deceniile
1-5 din secolul XIX- casele Canta (Casa Universitarilor), Rosetti
(Muzeul de istorie naturală), Alecu Balş (Universitatea de artă-
secţia muzică), Negruzii - Ghica (fostul Conservator din perioada
interbelică), Grigore Sturdza (fostul sediu T.V.) Burchi-Zmeu etc.
Arhitecţii, cei mai mulţi, erau austrieci şi ruşi - toţi abordând acelaşi
stil neoclasic, unele diferenţe deviziune estetică erau însă vizibile.
Clădirea veche a primei universităţi româneşti (1860) astăzi

sediul Universităţii deMedicină şi Farmacie, înconjurate de clădiri
ridicate după 1900 şi un Institut de anatomie (terminat în 1896),
perpetuând şi el permanenţele aceluiaşi neoclasicism târziu, trece
alături de casele părinţilor domnitorului Al. Ghica (1849-1857)
drept una din cele mai vechi clădiri tributare stilului.A fost ridicată
probabil în intervalul 1759-1765; edificiul este unic şi fără de rival
între celelalte case ridicate în principatele române, la sfârşitul sec. al
XVIII-lea prin frumuseţea şi temperata ei măreţie; edificiul
surprinde de altfel lui cu realizările similare din
ţările europene în care stilul se constituia plenar. Este un document
în plus argumentând aspiraţia - concret materializată- spre

- cel puţin în artă. Din Iaşul amurgului domniilor
fanariote.
Spre deosebire de alte case boiereşti din Iaşul aceleiaşi perioade,

clădirea adaugă demisolului şi parterului superior - un autentic etaj.
Camerele se orânduiesc de o parte şi de alta a unui hol (astăzi
decanatele instituţiei), hol căruia îi corespund la etaj cele două
saloane mari comunicând unul cu altul, astăzi desemnând cabinetul
rectorului şi spaţioasa sală a senatului universitar. Holul de sus
înaintează în rezalitul dreptunghiular din exterior al faţadei peste
bolta de trăsuri (existentă şi astăzi), iar în partea opusă, în ax, se
termină cuo absidă.
Retorica faţadei, element esenţial al neoclasicismului, a intrat în

vederea comanditarilor. Întâlnim un echilibru avizat şi riguroase
proporţii - imitate mai mult sau mai puţin consecvent şi de alte
clădiri din Iaşul următorilor 50-70 de ani. În afara celor câte patru
ferestre dreptunghiulare de la parter şi etaj de o parte şi de alta a
rezalitului central, faţada este ritmată de alte trei ferestre boltite în
plin centru, încadrate de patru coloane adosate, ionice. Reper
important al literaturii neoclasice la noi, certificând într-o istorie a
civilizaţiei europene şi româneşti o receptivitate la progres în artă
(recte-arhitectură) superioară atunci altor ţări din contextul balcanic
sub suzeranitate otomană, valoarea acestei clădiri rezidă nu numai
în configuraţia ei arhitectonică. Valoarea ei este dată de istoria, dar
mai ales care s-auperindat între zidurile ei ...
Rareori o casă şi-a schimbat atât de des locatarii, trecând, prin

vânzare, în proprietăţi particulare sau publice. Este adevărat, toţi
deţinătorii ei au fost de înaltă clasă. Au locuit aci vistiernicul Ion
Cantacuzino, vornicul Matei Cantacuzino, Costache Ghica,
Iordache Balş, toţi boieri de prim rang din protipendada vremii...
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Având în vedere amploarea spaţială şi prestanţa ei arhitectonică,
casa a fost reşedinţa a doi domnitori, nevoiţi să evite palatul
domnesc (avariat de succesive incendii sau alte evenimente). Este
cazul luiAl. Ipsilanti (1786-1788) şi cea al luiAl. Calimachi (1796-
1799). Între alte amenajări, ultimul domnitor i-a ridicat impunătorul
portal de piatră de la intrarea în curte, dispunând să-i sape în boltă o
inscripţie care îl consacra pe el drept ctitor, dar diplomatic-
programatic şi binefăcător al tuturor celor care accedeau prin ea
sperând în mila domniei: ei treceau pe sub . A fost o
inscripţie unică în felul ei în Iaşul ultimilor ani ai secolului XVIII, în
care amurgul domniilor fanariote era şi unul al evului mediu; în
vremurile ulterior succesive inscripţia va avea putere de destin;
intrai aici pe (pe drept sau iluzoriu) ... Un moment
deosebit în istoria, dar şi legendele acestei case l-a constituit
amenajarea ei, între 1790-1791, ca somptuoasă reşedinţă a
faimosului cneazGrigore A. Potemkin. Stabilindu-şi reşedinţa după
ce şi-a lichidat mari proprietăţi imobiliare din Petersburg,
consternează Iaşul prin faptele sale, darmai ales pe agenţii Prusiei şi
ai altor puteri europene. Strălucitoarea sa garderobă, mobilierul de
lux, biblioteca, valorile memoriale asigură curţii din Iaşi o stralucire
fără precedent, dar şi fără urmaşi. Potemkin îşi aduce din capitala
Rusiei, arhitectul, numeros personal; pictorul Ivanovici îi pictează
panoramele oraşului de reşedinţă, tipografia sa tipăreşte în februarie
1790 ziarul “Courrier de Moldavie” (primul ziar apărut pe teritoriul
ţării, plin de ştiri asupramondenităţilor curţii).
Protector al culturii şi artei, erijându-se într-un generosMecena,

cneazul proiectează o traducere din Tacit şi se pare spijină talentul
promiţător al tânărului Eustaţie Altini (1772-1815), viitor pictor,
trimis să studieze laAcademia imperială dinViena.
Balurile şi petrecerile se ţin lanţ în salonulmare de sus;mesele se

servesc pentru 300 de persoane; invitaţii, boieri moldoveni,
descoperă, cu uimire, sub şervetul reglementar al mesei, pentru
fiecare, atenţii copleşitoare, diamante sau bijuterii rare. Potemkin s-
a “aprovizionat” serios în acest sens cumpărând cu o sumă enormă,
diamantele contesei Braniska de la Varşovia speriind pe toţi cu
prodigalitatea sa ... Evident, generozitatea princiară era interesată,
boieriimoldoveni trebuiau câştigaţi cel puţin într-o primă fază.
Dacă boierii autohtoni erau uluiţi, agentul regelui Prusiei, von

Goltz, îşi scrie rapoartele zilnic, stresat şi disperat, informându-şi
stapânul, cu gândul la eventualele consecinţe fatale ale faptelor
marelui cneaz. Râvneşte acesta să devină un fel de mare guvernator
al Moldovei (cu eventuale posibilităţi de extindere) sub semnul
vulturului bicefal al Moldovei sau poate, mai mult, are veleităţi
personal-autonomiste?
Ştirile reale sau fanteziste se încrucişează, contradictorii,

tensionând puterile europene îngrijorate de distrugerea unui
echilibru european şi aşa fragil...
Moartea, subită şi misterioasă, a celebrului cneaz pune capăt pe

plan extern anxietăţilor diplomatice, dar şi temerilor Iaşului de
sfârşit de veac. Boierii, cu giubele şi işlice îşi fac cruce, răsuflând
uşuraţi; după aventura trăită, trec la tabieturile zilnice, confirmându-
şi încă o dată acel în echivalentul românesc al
poveţei din bătrâni -

.
Intratămai apoi într-un vădit con de penumbră, vechea reşedinţă

boierească cunoaşte fulminat o nouă resurecţie, de astă dată nu
mondenă, ci spirituală; cumpărată de stat de la ultima ei proprietară
Ruxandra Rosnovanu, ea devine prin hrisovul domnesc din 26
octombrie 1860, semnat de Al.I.Cuza, şi M. Kogălniceanu, prima
universitate a românilor. Festivitatea organizată este pe măsura
evenimentelor, integrându-se într-o sărbătoare a întregului oraş. În
marele salonAl. I. Cuza şiM. Kogălniceanu predau reprezentanţilor
Universităţii actul de întemeiere. În această zi, la 26 octombrie, în
aceeaşi ambianţă profesorii şi elevii tuturor scolilor din oraş acced
omagial din zona centrală a oraşului spre Universitate cu stindardele
şi însemnele instituţiei şcolare pe care le reprezintă. Nu lipsesc,
evident pătrunşi de solemnitatea unică a momentului, candidaţii la
studenţie. Data înfiinţării Universităţii este şi data de constituire a
primei Şcoli de belle-arte (funcţionând însă efectiv, în acelaşi local,
de la 15 ianuarie 1861); i se asociază concomitent prima pinacotecă

Uşa nădejdii

Uşa nădejdii

vanitas-vanitatum,
deşertăciunea deşertăciunilor, totul este

deşertăciune
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prin donaţia Scarlat Vârnav la care se vor asocia, pe parcurs, şi alţii.
Aici au predat până în 1879, când ambele instituţii se vor muta în alt
local, mentorii învaţământului artistic - ei înşişi pictori - Gh.
PanaiteanuBardasare,Gh. Şiler, C.D. Stahi.
De la an la an, numărul studenţilor sporesc ca şi numărul

profesorilor. Numele lor aparţin nu numai unei perioade a
învăţământului superior ieşean, ci integral culturii române. Pe aici
au trecut, predat şi luminat cu harul lor, profesori deveniţi celebri în
arealul învăţămîntului românesc, adevăraţi întemeietori de
discipline. Unii sunt ardeleni ca S. Bărnuţiu, Petre Suciu, Ştefan
Micle etc. Predau spre sfârşitul sec. XIX, dar unii şi după, Grigore
Cobălcescu, TituMaiorescu, LeonCosmovici,AronDensuşeanu,A.
Fătu,A.D.Xenopol etc.
În fostul mare salon al petrecerilor de altădată, ale lui Potemkin,

acum amenajat ca aulă, se ţin conferinţe care fac epocă. Vorbesc T.
Maiorescu, V. Pogor, I. Negruzzi,A. D. Xenopol.Au loc manifestări
ce depăşesc mediul universitar asociindu-se acelei resurecţii
spirituale a Iaşului de sfârşit de secol al XIX. “Serbarea şcolară” din
Iaşi devine, în organizarea lui C. Erbiceanu şiA. D. Xenopol, în aula
universitară, o sărbătoare a culturii române; s-a celebrat între altele
jubileul de 50 de ani al învăţământului superior din Iaşi (socotit de la
înfiinţarea, din 1835, aAcademieiMihăilene).
Acelaşi spaţiu şi-a păstrat, în deplină continuitate, aceeaşi

menire; în 1860, se ţineau aici şedinţele filialei Iaşi a Academiei
Române, manifestări ştiinţifice, congrese naţionale şi internaţionale.
Procesul continuă.
Într-un moment în care Iaşul începe să se golească de oficialii

consacraţi prin ranguri, avere şi poziţii politice în favoarea noii
capitale, după 1860, se conturează, discret, dar peremptoriu o nouă
realitate. Boierimii, atotputernice până atunci, îi ia locul - o alta - o
boierime a minţii - intelectualitatea. Reprezentanţii acesteia vor
deveni pionii noii epoci, consacrând Iaşului, fizionomia marelui
centru de cultură.
Creşterea numărului de studenţi găseşte an de an localul

insuficient. Mutându-se celelalte facultăţi în toamna anului 1897 în
noul local de la Copou, în vechea casă a primei Universităţi va
rămâne doar Facultatea de Medicină. Studenţi şi profesori
inaugurează o nouă etapă a învăţământului medical în care se
remarcă Leon Sculli, Ludovic Russ (senior), dar şi fiul acestuia,
LeonCosmovici, Ştefan Possa,Neculai Leon,Gr.T. Popa.
Sfârşit de secol, dar şi început al altuia-secolulXX...
În paralel cu extinderea clădirilor şi amenajărilor apar noi sedii şi

sectoare de activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică medicală.
Vechea casă, noile clădiri, silueta elegantă a Institutului deAnatomie
din 1896 domină piaţa din faţa lor, nou organizată având ca reper
central Statuia Unirii dezvelită nu întâmplător în Ziua Naţională a
ţării - 1 decembrie 1999. Este o restaurare a sculptorului Const.
Crengăniş, între 1995-1999, după statuia omagiind actul Marii Uniri
realizată de prinţesa Olga Sturdza, dezvelită în mai 1927 (statuie
distrusă la finele anului 1947).
Astăzi, după două secole şi jumătate de la ridicarea lor, zidurile

vechilor clădiri nu dau semne de îmbătrânire. Generaţii de generaţii,
le asigură acestora un permanent flux vital, radiind şi împrumutându-
le şi lor ceva din freamătul tinereţii şi dăinuirii.
Sunt tineri ce-şi caută un rost în viaţă în viitoarea lor profesie -

una dintre cele mai nobile - şi toţi trec plini de speranţe prin acelaşi
portal al intrării. Inscripţia săpată în 1796 în partea de sus a acestuia
de domnitorul Al. Calimachi ( ) îşi legitimează
semnificaţia şi renumele. Ea consacră o emblemă permanentizând
aspiraţii, dar şi certitudinea unui destin.

Uşa Nădejdii

Gheorghe MACARIE
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Dan Bădărău - Ioan Caproşu, până la 1821, Ed. Junimea, Iaşi
1874, p. 366-368.
HughHonour: , Ed.Meridiane,Buc., 1876, pp. 13-41.
DanBădărău - IoanCaproşu, , p. 364.

Iaşul vechilor zidiri,

Neoclasicismul
op. cit.

casele, bătrâne case,
rezemate-n parastase
staupePalmaDomnului
cum în coaja oului
galbenplod fără plodire,
gingăşie-n neiubire

şi se rupdeuliţă, Ierihon şi trâmbiţă,
şi îşi rup din temelie
litera de pe hârtie
lunecând din za pi se, u ri ce, pi sa ni e,
fărăgriji - gri ja ni e
într-un alb -me ta ni e

Doamne, ceru-i în pământ
de le caut şi nu sunt
unde-au fost cu rugi, cu ieri,
- urme şi abrevieri
or s-audus laTine-nCer
cu tablouri,macrameuri,
scrinuri, vinuri, pomesteală,
alb,mai alb şi-un pic de ceară

unde îs şi unde sunt
de le simt blănindu-mi zidul
la etajul nu ştiu cât

poate că eu însumi
ca să
număpierd
de ele-mi pasă...

Aurel BRUMĂ

CASELE

Revista apare cu sprijinul parţial al Direcţiei Judeţene pentru Cultură IaşiP
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întâlniri de destin Intersecţii

Nicolae PANAITE

Am citit cu interes legitim
, noua carte

scoasă de profesoara Nadia
Anghelescu, pe care am avut bucuria să o
întâlnesc de câteva ori, în compania
distinsului ei soţ, cărturarul Mircea
Anghelescu, sau în aula festivă aUniversităţii
ieşene, unde lua parte, împreună cu Sergiu
Al-George, la un colocviu de specialitate. O
lectură nu doar instructivă, cum era de
aşteptat de la eminenta lingvistă, ci şi una
reconfortantă sub unghi spi r i tual .
Comentatorii au sesizat deja insistenţa cu
care se evocă în text „normalitatea”
biografiei în cauză, una hrănită din muncă,
efort disciplinat, stăruinţă creatoare .
Provenind anume din acea românitate „centrală” care ne-

a dat, secole de-a rândul şi în condiţii nespus de vitrege, o
cărturărie care s-a putut devota, în epoca modernă, edificării
noastre etnoculturale, Nadia Anghelescu a rămas devotată
acestui , oferindu-ne acum şi un testimoniu adecvat.

e susceptibilă de lectură şi în această
„cheie”.
Dorind să scriu ceva despre acest volum abia ieşit la

Editura Polirom, n-am găsit un titlu mai adecvat decât cel de
mai sus: . Mă ispitea gândul să leg

mai ales de exerciţiul unei profesii, însă aş fi
diminuat astfel exemplaritatea altor dimensiuni, care
definesc în ansamblu un stil existenţial fasonat cu grijă de-a
lungul anilor. Este o trăsătură de caracter sesizată şi de cei
care i-au analizat cărţile mai vechi (

, 1986; , 1993), ca şi de
colaboratorii la volumul omagial (

, 2011) ce i s-a dedicat cu ocazia încheierii
formale a muncii la catedră. Identificându-se în bună măsură
cu aceasta, decenii în şir, ca arabistă, dar şi ca responsabilă a
corpului de orientalişti al Universităţii din capitală, ea a lăsat
acolo urme inefasabile. Regăsim esenţialul acestor urme în
noua sa carte, , apărută în prestigioasa
serie de , în care a fost rânduită după altele semnate
de Gabriela Melinescu, Ileana Mălăncioiu, Al. Călinescu,
Nicolae Breban, Doina Uricariu, nume ce sugerează un
context editorial semnificativ.
Din mulţimea de efigii conturate în volum, cea a

profesorului Yves Goldenberg, om de aleasă erudiţie şi
sensibilitate, cel prin care Nadia Anghelescu s-a iniţiat în
limba şi cultura arabă, rămâne memorabilă, ca şi aceea a
profesorului Cicerone Poghirc, indoeuropenist de prestigiu şi
animator neobosit al studiilor de orientalistică. Indianistul
Sergiu Al-George şi cei din jurul său (Cezar Baltag, Al.
Paleologu ş.a.) se bucură în text de o caldă afecţiune.
Compus din fragmente diaristice rânduite oarecum

cronologic, debutează la 24 noiembrie
2009, când eminenta profesoară s-a decis a-şi scrie
memoriile, dată fiind starea de boală şi sentimentul că
memoria ar putea să nu mai lucreze la fel de bine în viitor. A
început să scrie mai ales pentru sine, dar şi pentru a pune la
dispoziţia altora, îndeosebi familiei, date de un anume interes
despre viaţa şi activitatea sa. Momentul coincide cumva cu
data pensionării, privită de autoare cu o bună dispoziţie
creativă, exprimată şi sub forma însemnărilor de tip

, dacă e să folosim o expresie curentă în lume de câteva
decenii. Ultima însemnare e din septembrie 2012, în plină
toamnă agitată social-politic, dar cu gândul întors decisiv
spre lăuntrul propriu.
În pofida bolii, din care a ieşit cumva şi această carte,

scrisă febril, sincopat, într-o continuă autoscopie, autoarea
manifestă o rară tărie de spirit, fie că e vorba de călătorii
profesionale, întreprinse până nu de mult, fie că evocă
episoade legate de familia proprie, la Bucureşti sau la casa din
Măneciu. Ultimul paragraf din volum merită a fi reprodus

: „Nu sunt speriată, când fac bilanţuri mă simt chiar
bine. Am făcut o meserie pe care n-am visat-o, dar care mi-a
dat satisfacţii mari. Nu numai predarea, cursurile pe care le-
am ţinut o viaţă, mi-a adus bucurii, ci şi ştiinţa pe care am
slujit-o, ca să zic o vorbă mare. Sigur, n-aş spune, precum un
cunoscut autor român, , dar pe aproape. Am
cunoscut oameni minunaţi, în primul rând în ţara mea, dar şi
în Franţa şi în alte ţări din lume, inclusiv din ţările arabe.Am
avut norocul, de-a lungul vieţii, să stârnesc simpatii spontane
unor oameni pe care aveam motive să-i admir şi să-i iubesc.
Acestei şanse pe care mi-a dăruit-o viaţa îi datorez, în bună
măsură, şi seninătatea acestor din urmă ani, care n-au fost
mereu uşori. Restul, marele rest, aparţine în întregime
familiei”. Nu se putea o încheiere mai stimulativă, mai
generoasă, la capătul unui excurs autoscopic aşa de exigent,
în care datele personale se îmbină armonios cu cele privind

Mic
jurnal cu amintiri

credo
Mic jurnal cu amintiri

Sub semnul demnităţii
demnitatea

Limbaj şi cultură în
civilizaţia arabă Introducere în Islam

Festschrift Nadia
Anghelescu

Mic jurnal cu amintiri
egografii

Mic jurnal cu amintiri

ego-
istoric

in
extenso

eu am văzut idei

1

contextul profesiei asumate.
Dimensiunea profesională a naraţiunii

ocupă, în chip firesc, o bună parte din text,
oferind celor interesaţi (istorici, lingvişti,
diplomaţi etc.) o densă materie de analiză
profitabilă. Un spaţiu considerabil e alocat însă
chestiunilor mai personale, în legătură cumediul
natal, familia, rudele, şcoala, iniţierea trudnică,
însă plină de satisfacţii în universul lumii
orientale, de la lecţiile de arabă ale profesorului
Yves Goldenberg până la ultimele colaborări cu
specialişti în domeniu din toată lumea.
Autoarea e conştientă de sensul înalt al

activităţii depuse la catedră şi în cercetare. „Mă
număr printre puţinii care au trezit în Europa

ultimei jumătăţi de veac interesul pentru gândirea lingvistică
arabă din Evul Mediu. Nu este puţin lucru să înţelegi textele,
sau o parte dintre textele unor autori care au scris începând cu
secolul al IX-lea şi pe care şi arabii cultivaţi le înţeleg cu
dificultate” (p. 297). A ajuns la o asemenea performanţă cu
osteneli greu de estimat din afara domeniului şi într-un
context socio-politic atât de complex.
Frapează de la început sentimentul detaşării, seninătatea,

impresia de firesc, de normalitate a tot ce i se întâmpla
autoarei.Micul ei jurnal, împănat cumemorii, e şi o „lecţie de
gândire pozitivă”, cum a sesizat deja un analist . Este, în fond,
expresia unei lupte obstinate cu timpul, având sentimentul
scadenţei inexorabile, întâmpinată totuşi senin şi discret.
„Simplu, fără complexe, memorialista ne oferă povestea ei,
însoţită de explicaţiile necesare şi construind involuntar o
biografie exemplară, în sensul iberic-baroc al termenului”,
adaugă acelaşi exeget, în deplină cunoştinţă de cauză,
subliniind apoi şi impresia de pietate „barocă”, produsă la
întâlnirea dintre erudiţia diaristei şi sensibilitatea proprie . O
ţesătură ingenioasă de elemente autobiografice, de istorie
locală, de consideraţii etnologice, de maxime bazate pe
experienţa proprie sau a celor din jur, toate alcătuind un text
memorabil, la îndemâna oricui ar fi interesat de o biografie
exemplară într-un timp adesea ostil realizării de sine. De la
studiul de debut, (1968),
până la textul memorialistic de azi, autoarea vădeşte un
parcurs profesional de excepţie, în sensul unei „meserii”
practicate eminent, chiar dacă în sfera normalului.
Cititorul interesat de „modele” va găsi totuşi în text, la

fiecare pas, dovezi de excepţionalism, în exerciţiul unei
profesii atât de exigente, ca şi în atitudinile asumate într-o
epocă plină de „capcane” existenţiale. O asemenea istorie
personală, compusă din segmente definitorii, cu paranteze şi
reveniri, cu promisiuni de extensie posibilă a excursului
autobiografic, e mereu utilă, în cultura română, ca şi în
gestiunea relaţiilor cu alteritatea etnoculturală în ansamblu.
S-a spus, în cazul de faţă, cu temei, că „activitatea de la
Catedra de limbi orientale a Facultăţii de Filologie s-a dovedit
un amplu efort de cucerire a străinului şi de tolerare a
diferenţelor” . constituie şi sub acest
unghi un pas înainte şi un reper semnificativ.
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Un clasic al poeziei arabe, Djahiz

Mic jurnal cu amintiri

Alexandru ZUB

Nu doresc nicidecum ca titlul acestei intersecţii să nască
nedumerire şi confuzie. În marea lor majoritate, oamenii
cunosc ce reprezintă cele două noţiuni. Se ştie, aşadar, de la
vlădică la opincă, ce semnificaţie şi distincţie are una în
comparaţie cu cealaltă. Funcţie de context, împrejurare,
spaţiu geografic, timp istoric şi politic, lesne i se poate
recunoaşte unei anume forme de comportament şi atitudine
apartenenţa la una din cele două componente din titlu.

Numai după ce privim ochii cuiva, putem spune ce
culoare au şi cât de obosiţi sau odihniţi sunt. Este nevoie mai
întâi de cunoaştere şi determinare. Cunoaşterea poate fi
directă sau pe căi ocolitoare şi e imperios necesar să aibă
drept ţintă adevărul. Natura ei şi calificativele se stabilesc
întodeauna După ce luăm act, cum spuneam, de
comportamentul şi atitudinea cuiva, funcţie de efectul şi
ecoul lor asupra noastră, se poate concluziona, în dreptul lui,
cărui domeniu aparţine: albului, negrului, purului,
impurului, prihănirii sau neprihănirii, trufiei sau pioşeniei;
domeniile cenuşiului, ale jumătăţilor demăsură, cosmetizate
şi lunecoase, au o singură direcţie: ceaţa, incertitudinea,
palidul, irelevanţa... Negrul şi albul în amestecare nu
agrementează, nu vestesc luminători şi nici nu înviorează, ci
doar apasă ca un coif de plumb, îngreunând deciziile şi
mersul spre distincţie şi autentic. Cenuşiul este şi un efect al
lipsei de sârguinţă în a afla răspunsurile.

Am cunoscut persoane care, prin funcţia ce o aveau,
administrativ sau politic, au luat (vai!) în mod premeditat
decizii ce au condus la grave urmări pentru mase mari de
oameni. Să nu uităm - nu avem voie! - consecinţele unor
asemenea decizii ale regimului comunist de până în ' 9. De
atunci şi până azi, m-am tot aşteptat la o delimitare dintre
lumini şi umbre, la o lămurire cu subiect şi predicat a
lucrurilor; efectul unei asemenea aşteptări este acum unul
păgubos şi cu perspective greu previzibile.

Decidenţii perioadei ce o parcurgem sunt printre noi, îi
cunoaştem, îi privim, întâlnim, le citim „scrisorile”, le
îngăduim aroganţele, umplu până la sălnicie ecranele
televizoarelor, iar pe alţii chiar i-am votat! La puţin timp,
după ce au câştigat şi au ajuns în fotoliile legislative şi
executive, ne-am dat seama că reţeta lor este ruptă din
stamba şi gabardinul celor dinainte, spălate, de 24 de ani
încoace, în acelaşi amestec de borş cu aspartam. Combinaţia
dintre alb şi negru a devenit o pastă sulfuroasă, care, din
păcate, s-a cronicizat. Nu cred că vreun transplant ar fi
recomandat. Este nevoie, la noi, prin „deşertul” cel
traversăm, de o schimbare Personal,

.

Într-o ilustraţie am văzut, în general, la ce râvnesc
oamenii, şi, în particular, la ce râvnesc eu, şi m-am speriat:
îmi propusesem să învăţ amerge, să continuimersul şi să ajut
şi pe alţii, dar deseori am căzut; totuşi, zorile - partea cea
bună a lucrurilor - nu m-au găsit jos; m-am ridicat şi mi-am
văzut mai departe de drum. După o vreme, iar am căzut.Am
căutat o motivaţie în neveghere, lunecare, neatenţie,
motivaţie ce a cuprins şi ispita... Un om care pretinde că se
află „în lumină” poate fi verificat. Faptele exterioare,
atitudinea faţă de aproapele său şi umblarea printre ceilalţi
vor atesta sau contrazice afirmaţiile sale. Adevărul, ca şi
lumina, în spaţiul moralei, ar trebui să identifice un profund
caracter. Mai demult, am auzit sau am citit undeva o
pilduitoare istorisire. Tangenţial faţă de înscrisurile de mai
sus, o redau în continuare, aşa cummi-o amintesc acum: Un
prinţ indian îşi făcuse un bun şi plăcut obicei din a-şi vizita
supuşii. Unul dintre ei, dornic să îi facă un dar prinţului, s-a
gândit, din toată sărăcia lui, să îi dea o pungă cu orez.A pus,
din lada unde îşi ţinea provizia de hrană, într-o pungă orez
pentru acest domnitor. Dar gândurile negre îl asaltau pe
sărmanul ţăran: dacă anul acesta va fi o recoltă slabă? Dacă
va fi secetă? Dacă ai săi copii vor flămânzi, iar punga aceasta
pe care dorea să o dea prinţului va fi diferenţa dintre viaţă şi
moarte?...Omul era tulburat. Goli înapoi în lada cu orez
jumătate de pungă.Dar nu se linişti: jumătate de pungă e prea
mult! Prinţul are bogăţii nemăsurate; cine e atât de naiv să
creadă că o jumătate de pungă cu orez va fi apreciată, că va
însemna ceva pentru el? Ţăranul mai turnă din pungă încă o
jumătate în ladă. Rămase cu un sfert din pungă. În final,
chinuit, turnă înapoi tot orezul, lăsând pentru prinţ o singură
boabă.

Când prinţul veni în sat, toţi cei de acolo îi dăruiră ceva
din puţinul lor.Acesta le mulţumi. Ţăranul văzu că rajahul le
dăruia ceva în aceeaşi cantitate primită de la săteni. Când
ajunse în dreptul său, sărmanul ţăran îi dărui bobul de orez.
Prinţul îi mulţumi cu un zâmbet şi, la rândul său, îi dărui un
bob ca de orez, dar de aur.

Nădăjduiesc că lectorii care se vor „găsi” în această
vor atinge ţinta ce o râvnesc.

post factum

da capo al fine

!

văd
luminiţa de la capătul tunelului în rândul celor de 30-40
de ani, care nu s-au contaminat de malignul melanj de
pânăacum
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George Neagoe, , în , 30 (22 aug. 2013), p. 7; Mihai
Zamfir, , în , 35 (30 aug. 2013), p. 3.
Mihai Zamfir, , p. 3.

.
GeorgeNeagoe, p. 7.
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Concert Sir Neville Marriner (Festival Enescu, 2013)
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I.L. Popovici

Spiridon Vangheli

:

: După părerea mea, literatură pentru
copii pură aproape că nici nu există. Literatura pentru copii e
pentru toate vârstele. Copilul trebuie s-o înţeleagă, dar e
important să fie interesantă şi pentrumaturi.
În literatura pentru copii sunt pentru scriitor posibilităţi

enorme, care nu-s epuizate nici pe departe. Dacă poţi intra în
lumea copilului, dacă poţi să zbori cu aripile lui, atunci poţi
face cărţi care vor aduce şi valoare şi cititori. Toate încep de la
copilul pe care-l ai în suflet, dacă-l ai. Dacă amurit copilul din
tine, poţi să dai tocul la muzeu.Copilul te ajută să intri în
lumea copiilor. Îţi deschide uşa, dar asta e numai parola,
numai începutul. Important este mesajul cărţii, adică unde-l
duci pe copil.
O carte trebuie scrisă pentru copii în aşa fel încât să n-o

uite niciodată şi să revină la ea, să-i descopere subtextul. Iată
de ce o carte pentru copii trebuie să fie şi pentru adulţi.Aici e
problema: cum să-l împaci pe cel mic cu cel mare. În unele
cărţi, unii însuşesc psihologia copilului şi se opresc aici.
Important este unde-l duci pe copil. I-ai spus parola, ţi-a
deschis uşa, dar trebuie să-l scoţi în lumea mare. Nu există o
lume numai pentru cel mic şi nu poţi să-i pui pe mână un
ceas-jucărie. Are nevoie de ceasul adevărat, după care se
conduc şi adulţii.
Am văzut cărţi pentru copii de 6-7 sau 10 ani. Nu cred că

segmentarea aceasta este fericită. O carte bună se poate citi şi
la 7 şi la 10 ani cu aceeaşi plăcere şi efect educativ.
Copilul e deosebit de frumos fiindcă este în totalitate un

fiu al naturii, natura-l ţine în găoacea ei şi-l apără.Ar fi bine să
păstrăm şi noi legătura milenară cu natura. Interesele ne fac
adeseori duşmanii naturii. Posibilităţile sunt enorme în aşa-
zisa literatură pentru copii. Putem avea succes numai atunci
când nu ne coborâm, ci ne înălţăm la nivelul copilului.

Cel mai plăcut moment este clipa inspiraţiei. Doar
scriitorul acumulează continuu şi trebuie să vină momentul
când te eliberezi de ceea ce ai adunat şi nu poţi face asta dacă
nu-ţi pune Dumnezeu mâna pe umăr. Eu scriu puţin, scriu
greu, mă întorc de multe ori la frază şi tot caut cuvântul acela
care ar fi cheia, ca să răzbaţi la sufletul copilului. Întâlnirile cu
copiii mă ajută să recapăt starea de copil. Primesc multe
scrisori de la copii şi asta mă bucură. Preţuiesc mai mult o
scrisoare sinceră de la un copil decât cuvintele unui
academician. De aceea, la cărţile mele nu sunt prefeţe, ci
fragmente din scrisorile copiilor. Când eram mici făceam
corăbii de hârtie şi le trimeteam pe Răut. Credeam că vor
ajunge la Nistru, apoi la Marea Neagră, dar de multe ori le
găseam răsturnate la câţiva paşi. O scrisoare de la un copil
înseamnă că corabia a ajuns în port.

În copilărie, părinţii, care deţineau 20 de hectare de
pământ, multe animale, stupi cu albine, aveau grijă ca să ne
împartă timpul între învăţătură şi munca în gospodărie, lucru
cu care nu eram atunci de acord. Când eram copil spuneam că
voi da mai multă libertate copiilor mei. Ajuns părinte, n-am
putut să respect aceasta şi, într-o zi, a apărut Guguţă, care m-a
oprit:” Stai, omule, ce faci?”
Copilului nu trebuie să-i spui că asta se poate şi asta nu,

mai ales într-o carte. Asta înseamnă să-l pui într-un sicriu.
Trebuie să-i dai voie să facă totul într-un sens frumos, o
ştrengărie s-o prefacă în ispravă.
Importantă este motivaţia. Copilul poate să spună:”Eu

sunt înalt de un kilometru.” Şi el poate să crească până la un
kilometru motivând:” Uite, m-am urcat pe munte. Muntele
are 999 metri şi cu metrul meu s-a făcut un kilometru.” El
poate trece prin perete, dar trebuie să-i laşi o găurică.
În educaţia copilului trebuie avut grijă cum conduci

corabia, pentru ca energia specifică vârstei să fie consumată
într-o arie pozitivă, dându-se posibilitatea formării
personalităţii.

Până la război, copilăria era o vârstă a fericirii în
Basarabia. Nu pot uita gustul mierii din stupii părinţilor şi

Cum v-a venit idee, cum aţi început a scrie
literatură pentru copii? Ce părere aveţi despre acest tip de
literatură?

Care sunt momentele cele mai plăcute în cariera unui
scriitor?

Aţi avut pe cineva în familie care v-a îndrumat către
carte?

Care vă sunt cele mai dragi imagini din copilăria
Dumneavoastră?

îndemnul permanent la muncă, sugerat de albine. Somnul în
colibă şi îngenuncherea pe rouă, ca la o rugăciune, în faţa
zămosului, pentru a vedea dacă e copt.
Îmi aduc aminte de prietenii noştri cei mai mari, care erau

caii. Când se cocea grâul şi tata aducea snopii, noi eram ca
nişte regi în căruţa cu snopi. Ne plăcea să ne îngropăm până la
gât în movilele de grâu şi să simţim mirosul inegalabil al
pâinii.
Iarna, săniuşul, umblatul cu colinda, cu steaua, cu

pluguşorul şi sorcova erau marile noastre bucurii.Viaţa în
comuniune cu natura era extraordinară. Cântecul cucului este
şi astăzi un prilej de rememorare a imaginilor din întreaga
copilărie. Când auzi silaba repetată „cu-cu” îţi revine totul în
minte. Să încerce un poet să se compare cu cucul!

Cu sinceritate trebuie să spun că am o părere proastă
despre calculator. Pe lângă toate plusurile în domeniul vitezei
obţinerii informaţiilor, cred că mai mult dăunează.
Calculatorul leneveşte gândirea copilului, pe când cartea o
mobilizează. Bătălia e mare între carte şi calculator. Îl putem
îndepărta pe copil de instituirea dependenţei de calculator
numai printr-o carte interesantă. Copiii au devenit mai
dinamici, le trebuie mereu variaţie, au nevoie de impresii
puternice.Numai poţi să-i ţii pe loc.
Există şi o problemă a manualelor. Copiii îmi scriu că

adorm cu manualele în mână. Iată de ce am întrerupt lucrul la
cărţi şi am lucrat 5 ani la o , unde sunt

-

-

Ce părere aveţi despre răpirea de către calculator a
timpului pentru lectură al copiilor ?

Carte de citire şi gândire

cuprinse momente impresionante din copilăria marilor
oameni din toate timpurile, de la Solomon până la Bill Gates.
Am încercat să redau copilăria lui Hristos, Ştefan cel Mare,
Leonardo da Vinci, Cezar, Napoleon, Eminescu, Enescu,
Edison, Newton, Darwin şi alţii şi cum s-a întâmplat de aceşti
copii au devenit oameni celebri.

Părinţii au o influenţă enormă asupra educaţiei copiilor şi
în devenirea lor ca oameni. Din păcate, astăzi cresc copii
lipsiţi de supravegherea şi dragostea părinţilor, ce lucrează la
mari depărtări. Gospodăria sătească e neglijată şi acum este la
pământ. Oamenii se îndepărtează tot mai mult de natură şi
toate acestea au influenţe asupra copiilor. De asemenea, e trist
că, atunci când încep a creşte, le lipseşte stabilitatea, coloanele
de sprijin. Este necesară depăşirea situaţiei generale din
societate şi existenţa unor speranţe reale pentru ziua demâine.
Este bine că părinţii investesc mult în educaţia copiilor, iar

grădiniţele şi şcolile fac lucruri frumoase în acest sens.

Sunt măgulit şi le mulţumesc mult că au citit cărţile mele
şi aş dori să ştiu în amănunt părerea lor. Cu prima ocazie
posibilă o să încerc să ne vedem.Vorbim aceeaşi limbă şi cred
că ne vom înţelege: avem bucurii şi dureri comune. M-am
întâlnit cu cititorii mei din Japonia, SUA, Italia şi vreau foarte
mult să-i văd şi pe cititorii mei din România şi regiunea
Cernăuţi. Le mulţumesc că sunt prietenii lui Guguţă şi le
doresc din tot sufletul să crească mari şi să înmulţească
bucuriile părinţilor, învăţătorilor şi ale neamului nostru. Să
facemviaţa astamai frumoasă!Dumnezeu să ne ajute!

Cronica veche,

-

-

-

-

Cum vi se pare a fi, a se desfăşura copilăria... copiilor de
astăzi ?

După cum v-am spus într-o discuţie anterioară, există un
proiect educaţional intitulat „

”, unde micii cititori ai operelor Dumneavoastră din
România, Republica Moldova şi regiunea Cernăuţi-Ucraina
se întrec în a exprima, prin intermediul lucrărilor literare şi de
artă plastică, sentimentele produse la citirea celor ce aţi scris
cu atâta har şi dăruire pentru ei. Ce doriţi să le transmiteţi
acestor copii?

- Dragă Domnule Vangheli, vă dorim multă sănătate - şi
să vă bucuraţi cititorii cu noi scrieri valoroase. Vă mulţumesc
din tot sufletul, în numele cititorilor revistei
pentru bucuria de a vă întâlni şi a sta de vorbă...

Lumea nemuritoare a lui
Guguţă

SPIRIDON VANGHELI:
Copilul poate să spună:

”Eu sunt înalt până la un kilometru!...”

Interviu realizat de I.L. POPOVICI

Ana-Maria CAIA

Dacă vrei să scrii o carte
ştiu eu un nuc bătrân care
o să te ajute. E lângă

Chişinău, aici, nu departe.
Spiridon tocmai a spus ceva

ciudat şi se uită după uimirea de pe
feţele noastre . A trecut de 60 de ani,
ne-ar putea fi bunic. Ştiu că îi plac
trăsnăile şi că apreciază şotiile
cumsecade la adevărata lor valoare.
- Să vă spun povestea cu nucul.

Era primăvară spre vară.Afară era un
soare minunat, toţi picii băteau
mingea pe maidanele de lângă oraş.
Am plecat cu soţia mea să ne
plimbăm prin vâlcelele care
înconjură Chişinăul. Copaci mari, să
îi cuprindă trei oameni cu mâini
lungi, iarbă verde înaltă, de putea să
înghită un puşti mai mic la stat, flori
cât pumnii unui uriaş şi păsări
colorate la glas, dintr-acelea pe care
ştim să le vedem şi să le auzim doar în
copilărie. Şi cum mergeam noi pe
drumeag, văd un nuc. Mă gândesc
puţin şi mă îngrijorez. Nu îmi mai
aminteam cândmă cocoţasem într-un
copac ultima oară. Să fi fost acum 30
de ani, poate 40 de ani. Nu era deloc
bine.
Cât Spiridon povesteşte, în casa

lui din Chişinău, nepotul Ştefan, elev
de clasa întâi, se uită înspre el ca un
părinte grijuliu.
- Bunicule, ar trebui să fii mai

cuminte, îi spune nepotul.

- Ar trebui, se resemnează
bunicul, parcă ruşinându-se puţin.
Povestea se reia.
- Cum am văzut nucul, am zis că

merită să urc în el. Şi am urcat. Nu
prea sus, că nu mai eram tânăr, dar
aşa, pe la trei metri. Soţia de jos
pesemne că îmi admira îndemânarea.
M-am uitat în zare şi am văzut o ţară
plină de pitici şi de pui de pitici.
Lumea văzută din nuc era frumoasă
nespus, aşa că n-am vrut să-mi scape
şi am căzut.
Un val de aaa-uri spăimoase au

ieşit din noi, cei care ascultam istoria.
Doar povestitorul a rămas vesel.
-Partea bună de-abia acum începe.

Am căzut în cap. Buf, pleosc, în cap
de-a binelea.
Spaima s-a amplificat în rândul

audienţei.
-Doctorii au zis că am făcut

comoţie cerebrală şi m-au trimis
curând acasă, destul de teafăr. Şi când
am ajuns la biroul meu, piticii şi puii
de pitici pe care îi văzusem din vârful
nucului mi-au spus povestea lor:

Şi am început sa scriu.

A
fost odată ca niciodată o ţară de pitici
nă s t r u şn i c i ca re s e numea
Pantalonia, fiindcă părea o pereche
de pantaloni întinşi la soare, între
munţi, să se usuce. “ Nu-mi trebuie
Niponia/ Nici altă ţară, nici…/ Mi-e
dragă Pantalonia/ Şi nu mă duc de-
aici!”, cânta câte un pitic, fireşte, în
pantaloneză.

Eram, conform oricăror standarde,
grav bolnav. Nu primeam vizite şi nu
făceam vizite. Scrisorile îmi erau
strânse într-un teanc până aveam să
mă fac mai bine. În casă domnea
liniştea pentru ca refacerea mea să fie
completă. Editorii nu îndrăzneau să
mă deranjeze nici cu un telefon.
Prietenii îşi făceau griji în lipsa mea.
Iar eu, liniştit şi cu comoţie cerebrală,
mă ocupam de noua mea ţară
Pantalonia. Şi de noii mei prieteni
piticii năstruşnici. Şi da, am ştiut că
asta trebuie să se întâmple ca să scriu
o carte bună.Aş fi preferat doar să îmi
rup un picior, nu să cad în cap, dar
oricum, nucul acela e un copac
cumsecade. Vi-l recomand cu
căldură, la nevoie.
Şi aşa dintr-un buf a ieşit o carte

fermecătoare,
Iar Spiridon cel căzut din

nuc este Spiridon Vangheli, un
scriitor de limbă română din
RepublicaMoldova, ale cărui cărţi au
fost traduse în 37 de limbi şi vândute
în peste 10 milioane de exemplare şi
care a inventat un băieţel fermecător,
pe Guguţă. Cine vrea să fie ca el
trebuie să tragă foloase şi dintr-o
căzătură în cap sau, mai cinstit spus,
trebuie să cadă şi în cap dacă îi
foloseşte la ceva.

Pantalonia, ţara
piticilor.

Spiridon Vangheli, la Humuleşti, în Ozana
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Olocuţiune megieşă este sugerată în legătură cu cei
cinci „chipoşi”, tovarăşii lui Harap-Alb. În privinţa
hainelor lor avem o singură informaţie: „Şi cum

ajung (la curtea numită ogradă a Împăratului Roş- n.m.) o dată
intră buluc în ogradă tus şese; HarapAlb înainte şi ceilalţi în urmă,
care de care mai chipos şi mai îmbrăcat, de se târâiau aţele şi
curgeau oghelele după dânşii, parcă era oastea lui Papuc Hogea
Hogegariu”. E un tablou vivant al neglijenţei şi indolenţei
arţăgoase. Pornind, probabil, de la expresia ,
Creangă a creat, în manieră proprie, o întreagă frază, îngrămădind
mai multe elemente derivate, procedeu comic folosit nu o dată de
Povestitor. Expresia , ne spune Stelian Dumistrăcel,
înseamnă , dar şi .
Primul sens a dispărut în limba actuală. Aceste obiele lungi, care
atârnau peste opincă, erau purtate de către ciobani. Între civilizaţia
sătească şi cea ciobănească vor fi fost conflicte, care s-au
manifestat şi în faptul că „moda” obielelor lungi a fost resimţită de
săteni ca fiind „înapoiată”. De aici expresia în cauză, implicând
puţină teamă faţă de ciobanii mai zurbagii, dar şi dispreţul. Eroii
lui Creangă sunt zdrenţăroşi, cum se vede din descrierea de mai
sus, sunt nevoiaşi (naratorul, urmând punctul de vedere al
Împăratului Roş, îi numeşte golani), dar sunt şi buclucaşi. Modul
lor de a se înfăţişa Împăratului are ceva agresiv, chiar ameninţător.
Apoi felul cum discută cu acesta, fals respectuos, este destul de
impertinent, chiar arţăgos s-ar putea spune. Cât despre faptele lor,
putem spune că i-au adus destul bucluc Împăratului.
Problema este că oamenii crengieni vor să se simtă bine,

neîncorsetaţi în straiele lor. Ca să pregătească bucatele pentru
praznic şi să lucreze nestingherit, capra „îşi pune poalele în brâu”.
Fata moşneagului „îşi suflecă mânecile”, ca să poată lipi cuptorul
şi să îmbăieze lighioanele Sfintei Duminici. Alteori veşmintele
stau sub semnul sărbătorescului. La Humuleşti tinerii şi tinerele
erau „gătiţi frumos ca în zi de sărbătoare”, prilej poate de dans, ca
şi la catiheţii de la Fălticeni. Aceştia jucau în neştire, fără grija
păstrării încălţămintei, „până asudau podelele şi ne săreau talpele
de la ciubote”. Despre răvăşeala straielor călugărilor de la Secu şi
Neamţ, precum şi despre popaBuligă, vomvorbimai încolo.
Să ne oprim la unmoment revelator pentrumodul cum percep

eroii lui Creangă (şi el însuşi, desigur) straiele şi încălţările. Este
vorba despre episodul în care bunicul David îl salvează pe Nică,
după ce acesta căzuse în Ozana. Cu acest prilej i se udă ciubotele,
care, fiind iarnă, se fac pe dată bocnă. Scoţându-i-le, David
Creangă comentează: „-Şi scroambele iestea a voastre îs pocite”.
De remarcat dispreţuitorul „scroambe” şi pronumele distanţator
(ale voastre, nu ale mele).Apoi imediat opune ciubotelor opincile
neconstrângătoare: „Opinca-i bună, săracă! Îţi şede piciorul
hodinit şi la ger huzureşti cu dânsa” (aşadar huzurul vestimentar la
Creangă înseamnă huzurul comodităţii). Ajunşi la Pipirig, David
Creangă croieşte pentru Dumitru şi pentru Nică câte o pereche de
opinci din „o piele de porc sălbatec”. „Apoi le-a îngruzit frumos şi
a petrecut câte o păreche de aţă neagră de păr de cal prin cvele
nojiţe. Şi a treia zi după asta, dându-ne schimburi şi câte două
părechi de obiele de suman alb, ne-a încălţat cu opincile binişor...”
Ce vrea să însemne acest „binişor”? Mai întotdeauna la Creangă
diminutivarea trimite la sensuri echivoce.Aici însă „binişor” vrea
să sublinieze plăcerea purtării opincilor. Aşadar, opincile sunt net
superioare ciubotelor pentru că stai „hodinit” în ele, liber, nu eşti
strâns în „scroambe”.
Dacă David Creangă este adeptul opincilor autohtone,

preferându-le ciubotelor constrângătoare, părintele Duhu este şi
mai tranşant. El dispreţuieşte făţiş pe „mârşavele de mode”, adică
pe marşande, modiste, creatoare de modă, cum le-am zice astăzi,
care erau de origine străină în majoritatea cazurilor.
Conservatorismul părintelui este dus la extrem: „De când cu ele a
dispărut floarea ruşinii la fete”. Această repulsie faţă de „hainele
nemţeşti” transpare şi din vorbele lui Stan Păţitul. Când dracul
vine pe pământ, prefăcut în băiatul Chirică, este „îmbrăcat în straie
nemţeşti” de cioflingar, tot aşa cum lui Ivan Karamazov i se arată
diavolul sub înfăţişarea unui domn cu surtucul destul de ponosit,
cu rufăria „nu chiar atât de curată” şi cu pantaloni în carouri.Ambii
diavoli sunt nişte marginali, din „pleava societăţii”. Ipate îl ia
peste picior pe Chirică, făcându-i un portret burlesc de „vrăbioi
închircit”, cum zice duhliu: „Dar ce, Doamne iartă-mă! Pesemne
că şi straiele acestea pocite fac să arăţi aşa de sfrijit şi închircit.Am
mai văzut dăunăzi îmblând pe-aici prin sat un cioflingariu de-alde
tine, dar acela era o leacămai chipos şi altfeliu îmbrăcat!

Cu antereu de canavaţă
Ce se ţinea numa-n aţă
Şi cu nădragi de anglie
Petece pe ei omie.

Şi când mergea pe drum, nădragii mergeau alăturea cu
drumul”. Hainele cioflingarului (care mai are şi o ocupaţie parcă
scoasă din literatura lui Şalom Alehem „îmbla după strâns
pielcele”) îi controlează mişcările, îl fac mai mic, mai sfrijit, mai
neînsemnat.Trup şi haine parcă se descompunhilar.
Mai mult, pare că hainele „nemţeşti” comprimă, încing

gândirea, căci spune undeva Umberto Eco: o populaţie care a
învăţat să meargă încălţată şi-a dezvoltat în alt mod gândirea decât
o populaţie care a mers în picioarele goale. Orice s-ar spune,
spiritul este tributar unor astfel de condiţionări. Nu vrem să
decretăm apodictic, Doamne fereşte, „înapoi la opinci!”, dar
desculţii, opincarii şi golanii târâie obiele ai lui Creangă nu sunt
sclavii modei şi încorsetărilor de orice fel. Dacă sunt tributari unei
anume condiţionări, aceasta este neconstrângerea, descătuşarea,

târâie-obială

târâie-obială
om buclucaş, arţăgos om nevoiaş, zdrenţăros

libertatea în raport cu îmbrăcămintea şi cu viaţa. Popa Duhu,
David Creangă sau Stan Păţitul nu sunt (numai) nişte
tradiţionalişti, nişte conservatori reticenţi la nou. În ei chiuie
asurzitor slobozenia, care se străvede şi în vestimentaţie. De aceea
lui Creangă îi repugnă tot ce nu este slobod: contăşul, care acoperă
fricos picioarele lui Mogorogea, episcopul pompos îmbrăcat
detestat de popa Duhu, prefăcătoria în straie a Spânului,
înşomoltăcirea ucigaşă a motanului din Stan Păţitul sau modul
cum boierii i-au îmbrăcat pentru divanurile ad-hoc pe ţărani: „la
fel”, ca scoşi pe bandă rulantă.
Dar haideţi, spre folosul savantlâcului nostru hermeneutic, să

vedem căciula! La Humuleştean căciula nu are prestanţa eroică a
„ţurcanei” lui Peneş Curcanul sau a cuşmei brumării a Crăişorului
munţilor; nu este nici căciula desfundată (şi opinca spartă) a
Sergentului; măcar de-ar fi asemeni cuşmei lui Mihai Bravul,
împodobită cu surguci din pene de cocor, acea „cupolă” gigantică,
ce spăimânta pe coşbucianul Paşă Hasan; dar nici acea întunecime
ameninţătoare de căciuli din de Ştefan
Luchian nu e; nu sunt nici măcar folkistele căciuli, care stau eroic
şi păunescian „de veacuri ca un munte/în curbura arcului carpat”,
semndemândrie naţională revopsită naţional-comunist.
Ei, bine, la Creangă e... altă căciulă! Eroii lui (vorbă vine

„eroi”) coboară binişor căciula, mai bine zis o trântesc, o tuflesc.
Aceştia nu stau „ca un munte” „cu căciulili pă frunte”, ci le tuflesc
a lehamite sau a ciudă nepăsătoare, ori le trântesc jemanfişist.
Câteodată, ce-i drept, oamenii aceştia stau şi cu căciula în mână,
dar nu ca să se căciulească, ci ca să salute: ca cei care îi urează drum
bun lui Ivan, după ce acesta îi scăpase de draci. În general însă
ţăranii Humuleşteanului trântesc căciula cât ce pot de pământ, cum
face ţăranul din (care se mai cheamă... ştiţi
dumneavoastră cum), văzând pe ogor ştiuleţii buclucaşi. Sau o
tuflesc, ca Nică, pe scorbură, fără a se teme de consecinţe, de
mătuşaMărioara şi de gura satului. Grăitor este şi gestul lui Dănilă
Prepeleac, semn de libertate, de eliberare de sine. Acesta îşi
tufleşte nepăsător căciula în cap. Iată contextul. Dănilă porneşte
să-şi vândă boii, dar târgul era cam departe şi iarmarocul pe
sfârşite. Dănilă însă nu se sinchiseşte de asta: „Dar cine poate sta
împotriva lui Dănilă Prepeleac?(...) El tufleşte cuşma pe cap, o
îndeasă pe urechi şi habar n-are: Nici nu-i pasă/De Năstasă/De
Nichita/Nici atâta!” Tot pe această linie a semeţiei nepăsătoare vor
fi trântit căciulile şi catiheţii, când „se întărtau” la joc în
nesfârşitele lor petreceri; la fel va fi trântit Ivan chipiul, când lua pe
draci şi pe drăcoaice la horodinca şi cazacinca, răsturnând în
iureşul jocului tărăbile şi toate cele din iad. Iar moşneagul din

îşi îndeasă cuşma pe urechi, ia un toiag înmână
şi zice hotărât purcelului: „Hai cu tata, băiete, s-aducem noră
mâne-ta!” Gestul e „eroi-comico” semeţ, presupune şi o doză de
obrăznicie comică.
În concluzie, îndesată, trântită sau tuflită, căciula devine un

accesoriu permanent al eroilor lui Creangă.Nică, de pildă, o poartă
şi la vremea prăşitului (prin mai-iunie). Iar ţiganii din Blebea sunt
batjocoriţi pentru aceasta: că n-au căciulă au scăpat-o pe baltă.
Aşadar, acest acoperământ pentru cap nu este doarmenit să îi apere
pe oameni de elementele naturii. Pentru „homo humulestensis”
purtatul căciulii şi gestica tuflitului şi îndesatului cuşmei
semnalează apartenenţa la o anume rasă: aceea a oamenilor liberi,
(Este foarte interesant că la alţi autori contemporani ai lui Creangă,
la Vlahuţă sau la Caragiale, autori citadini prin excelenţă, trântitul
cuşmei de pământ semnifică cu totul altceva: umilirea ţăranului.
Aşa procedează arendaşul lui Caragiale cu ţăranul venit să se
plângă de el la subprefect, chiar în prezenţa acestuia. Dar despre
prezenţa căciulii, de la dacii tarabostes şi până la deruralizaţii
pileati (sau piliţii) cu tărăboanţa de mai târziu, s-ar putea scrie
tomuri).
Pe aceeaşi linie a libertăţii, a dezinhibării şi a uitării de sine în

privinţa veşmântului este şi rasa călugărească şi potcapul. Un
gânditor al ortodoxiei de talia lui Vladimir Soloviov (dar şi alţii,
Evgheni Trubeţkoi, Serghei Bulgakov) arată că monahii au
născocit un veşmânt, care, răspunzând de la sine exigenţelor
ţinutei (maiestuos, drept, fluid, dar simplu, modest), lasă corpul
complet liber, făcându-l astfel pe călugăr să uite de el însuşi şi să se
dedice lui Dumnezeu. La Creangă rasa şi dulama îl eliberează într-
adevăr pe călugăr, dar pe dos: nu înspre interior, înspre căutarea
Sinelui Suprem Dumnezeu, ci spre exterior, spre lume. Viziunea
este, desigur, populară, ţine de acea cultură a râsului popular, care a
boicotat mereu cultura serioasă, înaltă, nobilă. Căci iată-i pe
călugării de la Neamţ şi de la Secu. Pădurea, locul singurătăţii şi
recluziunii atâtor sihaştri, este în loc de petreceri
lumeşti: „Ş-apoi atunci... pune-ţi, cuvioase Ilarie, plosca cu rachiu
la şold, icrişoare moi cât se poate de multe şi altceva de gustare în
buzunările dulamei, pistoale în brâu pe sub rasă, comănacul pe-o
ureche, şi cu sabia duhului în mână şi pletele în vânt, ia-o la
papuc...” O luau la papuc spre călugăriţele aflătoare şi ele prin
pădurile din preajmă. Amestecarea umoristică a rasei, dulamei şi
comănacului pe-o ureche cu rachiul, cu icrişoarele, ba şi cu
pistolul, ne arată clar sensul eliberării exprimat de aceste veşminte:
către exterior, înspre plăcerile lumeşti. Iar aluzia sexuală cu „sabia
duhului” pune capac. Fireşte că persoanele mai serioase vor spune
că „sabia duhului” nu este altceva decât metanierul, un şirag de
noduri făcute de regulă din lână sau din bobiţe de lemn, pe care
călugărul îl foloseşte pentru a-şi aduna mintea la rugăciune şi
pentru a o feri de împrăştierea gândului. Contextul însă în care
apare această „sabie a Duhului” ne îndeamnă să ne gândim la o
astfel de aluzie. De altfel, „sabia”, care semnifică falusul, e o

La împărţitul porumbului

Povestea poveştilor

Povestea porcului

Amintiri

„metaforă” aproape comună în mentalul românesc (şi nu
numai!). Însuşi Creangămai foloseşte „sabia” cu acest sens, într-o
aluzie şi mai explicită. Este vorba de episodul tot din ,
când nemţii au pornit spre mănăstirile de maice „cu săbiile
scoase”, iar maicile vărăticence i-au făcut „să-şi bage săbiile în
teacă”. Urmează apoi un citat biblic, care e teribil de „corect
religios” şi, totodată, adevărat... fiziologic : „spuindu-le că cei ce
scot sabia de sabie vor pieri!”
Iar popa Buligă, tot în juca cu catiheţii la un loc.

Acesta nu-şi mai tufleşte căciula ca Dănilă, nu-şi pune comănacul
pe-o ureche, ci îşi zvârle potcapul cât colo şi îşi pune poalele
anteriului în brâu. Şi urmează o imagine memorabilă: îi pălălăiau
pletele! Semnificaţia în tustrelele cazurile e aceeaşi: eliberarea de
orice condiţionări. O sensibilă corespondenţă în felul de a se
îmbrăca şi de a purta hainele îi leagă peMoş IonRoată sau pe popa
Duhu, pe Dănilă Prepeleac sau pe ţăranul din

, pe popa Buligă sau pe călugării de la Secu, pe
Oşlobanu sau pe David Creangă. E aceeaşi cu felul lor liber,
volnic, descătuşant de a reacţiona la lume.

*

Însuşi Ion Creangă maturul are o ţinută de o voioasă
necuminţenie, de o slobozenie fără frâu. Este vădit că pe Creangă
haina îl face, dar nu-l precovârşeşte. Teluricitatea lui parcă nu
încape în ham. Izabela Sadoveanu, scriitoare şi ea, presimte
teluricul din el (îl întâlneşte pe Creangă când avea mai puţin de
douăzeci de ani): „o masă informă de carne, cu mustaţa tuşinată şi
părul tuns neregulat (...) Era Creangă. Îl recunoscui, deşi îl
vedeam întâia oară. Rămăsei trăsnită, ca în faţa unei divinităţi”.
Însă bastonul, ochii lui albaştri, masivitatea trupului te-ar putea
duce cu gândul la o stană însingurată, la tăcerea albăstrie a
munţilor. Aşa este perceput Sadoveanu, cu ochii săi albaştri
căutând zările depărtate. Creangă însă este un ţăran travestit în
târgoveţ, ca şi moşneagul ajuns în „ograda” împărătească sau
asemeni cocoşului ajuns un fel de irod de iarmaroc. Bastonul lui
este rudimentar, avea în picioare ciubote ca vai de ele, haine largi
din şiac cafeniu, păros, grosier, o basma roşie în jurul gâtului şi o
pălărie cât roata carului. Comoditatea dezinhibatoare, nesilnică a
straielor Humuleşteanului este semnalată de mai toţi
contemporanii care i-au trecut pragul bojdeucii: „...purta straie
largi, uneori croite din şiac mănăstiresc” (N. Ţimiraş); „nu-l
întâlneai niciodată altfel decât cu haine largi şi rău croite”
(ConstantinMeissner). „Rău croite”, adică nu erau, probabil,după
gustul comun al lui Meissner, „nemţeşti”, croite strâmt, ci erau
haine largi, făcute să nu împiedice mişcările trupului, să nu
obnubileze simţurile. Largheţea vestimentară se manifestă mai cu
seamă în purtatul cămăşii de noapte şi al papucilor. „Acasă la el
Ion Creangă avea obicei să stea comod, de obicei în cămaşă de
noapte, cămaşă lungă de pânză de la ţară, cu mânecile largi şi
deschisă la piept” (Th. D. Speranţia). Mai poartă în intimitatea lui
destul de aglomerată un halat cu dungi albastre, care aminteşte de
„golătatea ” lui Nică după scăldat: „Jos pe saltea îl vedem pe
Creangă cu pielea goală în halat” (Artur Stavri); „...în halatul lui
ţărănesc, până la pământ descins, cu prostire la gât ca să scape de
sudoare, înconjurat de hârţoage” (M. Lupescu). Tot astfel se
exhibaBalzac în acele ample cămăşi . Şi scria, scria!
Aşa îl văd contemporanii în Ţicău: în voie, vânjos, descins

şi... scriind. E aceeaşi descingere şi totuşi alta cu punerea poalelor
în brâu a părintelui Buligă sau cu descingerea lui Oşlobanu.
Eliberat de oroarea hainei lipite de trup, decomprimat de haina de
şiac, descătuşându-se de „incomoda şi desgraţioasa coadă de pe
spate”, cum se adresează ministrului Tell, descins de brâurile
coercitive ale societăţii, Creangă dă frâu slobod „lumii de pe
lume”, suceşte şi răsuceşte lumea asemeni unui Strâmbă-Lemne,
modelează din boţuri-ghilimoţuri de humă humuleşteană pe acei
năzdrăvani, pe care îi face după chipul şi asemănarea lui şi îi
însufleţeşte cu harul lui. Şi creează astfel o lume fără cusur, aflată
într-o perpetuă petrecere a petrecerilor, cea a spiritului.
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Din har i cuvânt se-ntrupeaz poetulş ă

Ne întrebăm dacă în lumea noastră de azi se mai află
ceva între suflet şi spirit, dacă nu cumva vidul
acaparează cu încrâncenare tot spaţiul dintre cele

două esenţe ale omului normal, ale celui sensibil, moral şi
cultural. Hotărât lucru, această degringoladă, o putem numi şi
aşa, nu a început de ieri, alaltăieri, ea îşi are originea cu multe
decenii în urmă, însă în contemporaneitatea noastră a luat
proporţii inimaginabile. Interogaţia de început ne apasă obsesiv
la recitirea cărţii lui Constantin Noica
Volumul acesta nu e unul dintre cele pline de meditaţie
filosofică precum sau ,
pentru a da doar două exemple, ci conţine publicistica lui Noica
dintre anii 1930-1934, cu tot felul de evenimente, majoritatea
de nuanţă culturală, educaţională şi istorică, reţinute în
„sezoane blazate”, şi care pot fi concretizate în câteva fraze
elocvente :

Lucrurile acestea, neînţelese nici atunci, au devenit azi de-a
dreptul acoperitoare ale speranţelor amorţite iar sufletele s-au
îmbrăcat mult prea gros temându-se de guturaiul sufocant. O
paralelă între vociferările interbelice şi cele actuale poate
defini, în fond, starea sufletească generală a românului, care nu
numai că n-a evoluat cumar fi fost firesc dar a intrat într-un ritm
bizar, într-un somn buimac în care nici nu mai poate visa visul
cel bun. Citim şi despre fapte pozitive înregistrate analitic, aşa
cum nu o face decât un gânditor profund, cu un ochi interior
care nu scapă surprinderea, ecoul, exterioritatea. Cunoaşterea
nu există decât prin surprindere, o susţine briant şi stilistic chiar
filosoful.
Ce ne surprinde azi? Noi nu mai suntem copleşiţi de

„activism” şi dacă am avea unul al nostru ar fi interior şi mistic,
nu exterior şi civilizat. Ne înghesuim la valorile de import şi ne
dăm seama mult prea târziu că nu ni se potrivesc, că sunt mult
prea periculoase pentru morală. Un exemplu? Filmele
americane sunt uneori de o estetică odioasă, mediocră şi cu o
limbă a imoralităţii. Constatările lui Noica asupra artei
americane a filmului şi teatrului ne par uşoare sarcasme
presurate printre împuşcăturile cu nemiluita ale scenelor de
groază. Tineretul le acceptă şi nu e bine. Alt exemplu? Se
vorbea şi atunci de demagogie culturală, analistul nostru
neiertând nimic, dar tot el recunoştea că multe condeie
româneşti erau de talie europeană, că literatura se axa pe
îmbogăţirea de simţire într-o asociere cu ideea, ceea ce însemna
o reală direcţionare către desăvârşire şi înnoire. Modernismul
nu era egal numai cu libertinajul în exprimare, încă de
necondamnat. Mircea Vulcănescu atrăgea elita intelectuală,
Lucian Blaga şi Mircea Eliade se impuneau categoric, Tudor
Arghezi şi Ion Pillat dădeau poeziei o altă deschidere, Ion
Marin Sadoveanu trezea publicul din somnolenţă, Camil
Petrescu şi Ion Minulescu adânceau agresiunea polemică
atrăgătoare. Bineînţeles că oamenii de ştiinţă nu prezentau un
interes colectiv nici atunci, însă erau respectaţi deşi neînţeleşi
în cunoştinţele lor complicate. Opera lor nu putea vibra tot aşa
cum jocul actorilor cucerea publicul larg. Recunoaştem, sunt şi
azi câteva spirite necuprinse de vulgaritatea sufletească, la cele
mai multe însă „zaţul simţămintelor suspecte” răsare cu orice
prilej la suprafaţă. Şi aşa, cultura noastră ţine mai mult de
probleme de inaptitudine, de inactualitate, pe cine să mai
intereseze chestiuni ale spiritului şi ale transcendentului când
printre noi bântuie predominant setea lacomă de bani.
Proscrierea preocupărilor de suflet şi de minte devine un fel de
păcat căutat, încât povara este din ce în ce mai grea pe umerii
istoriei noastre culturale.
Ceea ce se întâmplă în zilele pe care ni le asumăm doar

biologic este oare onest pentru spiritul nostru? N-ar trebui să
dorim şi noi , un de cum se petrec şi evoluează
lucrurile, cum ne sugerează Noica? Întrebare justificată dacă
avem în vedere că nu există o politică culturală coerentă şi
susţinută financiar, pentru că subfinanţarea nu produce decât
lipsă de calitate umană. Se spune că funcţionează şi un

însă de atâţia ani îşi demonstrează neputinţa, este
marginalizat dacă nu ignorat pur şi simplu şi cu cel mai mic
buget. Când patrimoniul cultural al ţării este lăsat la voia
întâmplării, când nu există măcar o finanţare decentă pentru
muzee, biblioteci, case de cultură, monumente istorice, când
apetitul tineretului pentru studiu şi cunoaştere, pentru lectură,
concerte, teatru este în continuă scădere îngrijorarea devine
indubitabil alarmantă. Dacă guvernanţii vor înţelege odată
pentru totdeauna că un popor poate supravieţui în istorie în
primul rând prin cultură, poate atunci şansa naţiunii ar fi alta,
aceea spre înnobilare spirituală şi sufletească. A trăi în umbra
inculturii înseamnă trăire în confuzie şi superficial, înseamnă
îndepărtarea de aspiraţii înalte şi de fapte pe măsura spiritului
uman.

Între suflet şi spirit.

Eseuri de Duminică Echilibrul spiritual

„Cineva îmi spunea că a auzit în străinătate lucrul
acesta despre noi, a fi român nu e o naţionalitate, e o
profesiune. Vezi, asta e grav. E mai grav decât faptul că nu
avem o metafizică proprie, sau că avem o metafizică proastă;
că sistemele noastre politice au ferestrele prea mici, sau că
formele noastre de viaţă sunt dureroase. Forme de viaţă…
Dacă ai repetat de trei ori jocul acesta de cuvinte, nu mai
înţelegi nimic”.

ceva altfel

minister
al culturii,

DE LA SUFLET LA SPIRIT

Să simţi mireasma Cuvântului care te naşte, te
zideşte, te doboară, te zdrobeşte şi, din nou, te
înalţă, trăind într-un burg curat medieval, în care

madam Kapot mai serveşte încă profii în cârciumă şi
„exprimarul” foloseşte aceeaşi limbă de lemn, iar, pe drumul
desfundat, înaintezi cu un pantof noroiat şi cu celălalt lustruit,
trebuie să te numeştiDumitruŢiganiuc.
Să treci prin viaţă cu fruntea sus, ca premiant, elev fiind,

într-un liceu de provincie proaspăt înfiinţat, când comuniştii
analfabeţi îşi agitau bâtele, să încheie colectivizarea, lăsând
proletari până şi pe ţărani; să-ţi urmezi cu îndârjire şi cu
strălucire drumul şi să ajungi „prof de română” prin licee din
mici târguri ale Nordului (Darabani, Săveni), fără să faci
compromisuri; să pregăteşti, apoi, nenumărate generaţii de
elevi la Liceul „Laurian”, din Botoşani, cu toată
responsabilitatea profesorului conştient şi bine pregătit,
generaţii din care s-au ridicat adevărate personalităţi ale
culturii şi ale vieţii sociale, încât ar fi suficient să amintim
doar numele lui Cristian Bădiliţă şi munca „profului de
română” ar fi răsplătită; să dai sens muncii tale, rămânând
„proful” din oraşul lui Eminescu şi al lui Iorga, întinzând
punţi de lumină spre generaţii de elevi, trebuie să te numeşti
DumitruŢiganiuc.
Să înfrunţi viaţa, de copil, nemulţumit de tine însuţi, „cu

doi părinţi certaţi mereu”, parcurgând „un destin fără de
glas”, „cu nici o zi fără o tară”, să-ţi fie dat ca, în locul unei
scurte fericiri, să trăieşti o dramă de-o viaţă, fiindcă „femeia
cea iubită” a fost răpită, neaşteptat; să-ţi creşti singur fetiţa,
dându-i o educaţie aleasă şi oferindu-i studii înalte, nearătând
în afară „viforniţa din trupul tău”; să înţelegi că „aceasta e
lumea” şi să te îndrepţi, de mic, „spre porţile nevăzute ale
unui caiet”, în care să te scrii, transcrii, rescrii şi să te
alcătuieşti, ca poet, din adevărurile trăirii tale, poezia
revenind mereu ca „o piatră de foc”, „un diamant” ascuns în
„jocul tău de cuvinte”, trebuie să te numeşti Dumitru
Ţiganiuc.
Să-ţi scrii cărţile, să faci publicistică, să îndeplineşti şi

alte activităţi sociale, în condiţiile în care lucrezi într-un liceu
de renume, unde vin elevii, special, pentru „proful de
română”, care lucrează la şcoală zi-lumină; să te îngrijeşti de
publicarea cărţilor tale, intrând într-un adevărat hăţiş de
neorânduieli; să te faci cunoscut publicului în timp ce-ţi
exerciţi profesia „cu asupră de măsură”, muşcând din orele
nopţii pentru a scrie; să ştii, totuşi, că generaţii de elevi, colegi
şi iubitori de poezie te cunosc şi te citesc; să regreţi că n-ai
avut ocazia să scrii versuri în satul bunicilor, „unde
imaginaţia curge din salcâmi şi din plopi”, când erai copil şi ai
fi scris cea mai frumoasă poezie din viaţa ta; să ajungi să-ţi
scrii poeziile într-o cameră umbroasă, tăcută, refugiat „în
pustiul imaginaţiei” , şi să trăieşti cu regretul neîmplinirii
visului din copilărie, trebuie să te numeştiDumitruŢiganiuc.
Să scrii o poezie „a nemântuirii” despre „târgul meu de

lut”, „un târg cu praf pe unghii şi pleoape”, cu croitorese,
lenjerese, notari „simandicoşi”, pentru care versul „e-
ndeletnicire banală şi stafidită”; să nu pozezi în Bacovia, tu
având „o altă adresă” şi „un altfel de paşaport către moarte”;
să observi, consternat, că, „prin gâtleju-acestui burg sărac”,
trec supărări, rachiu, oboseală, sunt şomeri, domină angoasa
şi disperarea, „tovii” supravieţuiesc, târgul e „un sat ratat” în

care „negustorii îşi bat caii”, sufletul „ţi-i strâns c-o furcă”, iar
lumea, „ciocnindu-se de limuzine”, vine din sate, „prin glodul
burgului ucis”, după banane şi măsline; în acest loc, „acoperit
de pustiu”, singurele miracole sunt „ziua naşterii şi ziua
morţii mele”, iar „poeţii şi profii provinciali şi balcanici” văd
„ceea ce n-ar trebui să zărească”, fostul şef de miliţie fiind
convins că aceştia „au sângele dezordinii în vene” şi că ei ar
trebui puşi, din zori, „să sape răzoarele”, strivindu-le, fără
milă, lumina gândirii; târgul este bântuit de cerşetori şi
alcoolici, el devine „Isarlâcul meu fără noroc”, în care
„cumperi viaţă şi vinzi ceaţă”, iar, de când au plecat Raşela şi
Ivan cu casele mai spre nord, târgu-a murit; el mai are „profi
culţi şi rătăciţi” care îşi cheltuiesc chenzina pe blugi; aici se
mai poate râde şi bârfi, se poate scrie, se poate plânge, fiind,
deopotrivă, locul vieţii şi al morţii, iar Dumnezeu mai trece
doar toamna şi iarna prin târgul „pietrificat”; semai pot întâlni
aici dascăli, sacagii care-mpart apa, ţărani, veniţi la târg să
cumpere un sac de cartofi ori saci cu grâu, dând impresia că
„s-au inversat polii acestei vieţi”, ţăranii părăsindu-şi rostul;
să faci o radiografiere atât de profundă a târgului de provincie
din zilele noastre, cu instrumentele şi măiestria ta de poet,
după un Bacovia şi la distanţă de un întreg Simbolism
preocupat de această temă, trebuie să te numeşti Dumitru
Ţiganiuc.
Să scrii despre dragoste, fără să te laşi pradă

exuberanţelor şi metaforelor înfloritoare, cu mirarea unui
copil care descoperă că viaţa mai are şi alte valori decât
munca, făurind vers potrivit pentru iubită, pentru mamă,
pentru bunică şi pentru toţi cei dragi, în timp ce trăieşti, totuşi,
„în târgul ca oAfrică întoarsă”, ca un poet provincial, marcat
de nefericiri şi ghinion, neavând „sfanţi” nici de-un paşaport,
dar având norocul să-ţi întâlneşti fata sufletului în sala de
lectură existentă în târg, pe când lumea aleargă după „lovele”
pe puţinele artere ale târgului; luminată de dragoste, poezia
devine „ochi care scânteie/ din Dumnezeu şi pentru
Dumnezeu/” , iar trăirea în cuvânt şi pentru cuvânt devine foc,
noroc, fecior, fată, care generează naşterea verbului frumos,
impresionând şi steaua în drumul ei, „cât timp mai cresc
copaci-cuvinte”. Pentru ca să ştii să spui toate acestea „pe
limba ta”, trebuie să te numeştiDumitruŢiganiuc.
Să scrii despre noianul de cărţi care te înconjoară, o casă

plină de „cărămizi gonflabile”, pe care „le-am cumpărat ban
cu ban”, renunţând la maşină şi la pantofi scumpi, cărţi care
„păreau a-mi asigura pe pământ o călătorie unică”, dar, ajuns
la capătul ei, „n-amvăzutmăcar insulaAdakale”, „n-amvăzut
Parisul şi alte locuri de pe planetă”, „decât în fotografii şi
filme”; să te întrebi, neliniştit, „ce se va întâmpla cu
cărămizile mele gonflabile?”, trebuie să te numeşti Dumitru
Ţiganiuc.
Să scrii despre realităţile unei lumi pe care ai trăit-o şi

care te-a asumat, într-o poezie de mare autenticitate şi mare
combustie sufletească, aflându-te în „vocea” generaţiei tale,
dar în viziunea şi filozofia ta, folosind o materie verbală bine
selectată, oferind cititorilor poezii antologice („Cheile”,
„Călătorii”, „Antielegie”, „Fără părere de rău” etc.) şi să laşi
literaturii volume de poezii remarcabile, iar societăţii,
profesori, ziarişti, cercetători, poeţi, trebuie să te numeşti
DumitruŢiganiuc.

Maria BACIU

Acum doi ani, auzind că mă duc pe litoralul
bulgăresc (după ani de zile la
din Neptun, unde vedeam zece scriitori şi

cincizeci de socri/soacre, cu nepoţei), un coleg de la facultate
mi-a zis, ştiindu-mă : „mergeţi la restaurantul acela
celebru, în care se servesc cele mai proaspete scoici!”. Mi-a
mai spus că e laKavarna, nu departe de graniţa cuRomânia.
Înnebunit de poftă, am căutat Kavarna (noi stăteam la

Albena). Am găsit-o, nu chiar uşor (Bulgaria are o problemă
gravă cu indicatoarele rutiere!). Ne-am gîndit unde poate fi
paradisul scoicilor. Am găsit un local minunat, dar era clar că
nu despre el e vorba. Fiindcă ni se spusese că e un mic golf,
acolo.Nu-l vedeam.Amplecat dezamăgiţi nu-l găsisem.
Anul acesta, aflând că merg iar în Bulgaria, la
, amiculCristi Chilom repetă invitaţia: „Mergi la
, deşi acolo... nu-s melci, ci scoici. E între Balcik şi

VamaVeche”. Scârţ!Altă căutare dezesperantă...
Noroc că laKavarna, în localul acelaminunat (în care am

mâncat calcan proaspăt şi am băut un bulgăresc
foarte bun) am găsit un chelner care o rupea-n româneşte şi
ne-a explicat cum se ajunge acolo: de la Kavarna mai mergi
trei kilometri şi cobori trei, pe o pantă abruptă. Localitatea se

Vila Scriitorilor

gourmet

Nisipurile
de aur Golful
melcilor

Riesling

Paradisul scoicilor
Et in Arcadia ego!...

Bugdan ULMU

numeşte Dalboca. E celebră, ca dovadă că-n ziua în care am
fost, într-o duminică la prânz, nu erau locuri, iar şirul
maşinilor depăşea cu mult parcarea oficială, mai multe fiind
parcate în coastă, pe cîteva sute demetri.
Când s-a eliberat o masă, ne-am repezit ca disperaţii,

deoarece doi ani am aşteptat clipa asta. Am comandat scoici
marinăreşti şi un vin sec, de-al lor, bun şi ieftin. Nici scoicile
nu erau scumpe. Fiindcă erau pescuite chiar acolo, de nişte
specialişti care stăteau pe o sondă maritimă şi aveau întinse
zeci de plase. Investiţie serioasă cu fonduri europene rapid
amortizabilă, se pare.
Scoicile comandate erau aduse în vas de lut, cu capac, şi

se aşezaseră într-un sos de usturoi şi pătrunjel, minunat. Era
picant, dar se compensau şi n-a rămas una în vas, deşi nu-s
mâncău. Am gustat şi nişte brânză , tot în vas
fierbinte de lut; e o brânză sărată, topită la tigaie, cu două
ochiuri modeste. Dar desertul a fost excelent. Bulgaria are

restaurantelor, majoritatea celor în care am fost (şi am
fost în destule, presărate pe toată întinderea litoralului)
tinzând către notele superioare. Oricum, scoici mai bune ca la
Dalboca, n-am gustat până azi. Şi faptul că ferma (cum îi zic
localnicii) e destul de aproape de graniţă, face ca majoritatea
clienţilor să fie concetăţeni de-ai noştri (de altfel, meniul este
tradus şi-n limba română).
Bref: nu pierdeţi ocazia de-a savura scoici laDalboca!

a la Şopi

vocaţia
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Nicolae TURTUREANU

Într-un text publicat recent ( ),
referindu-mă la moartea lui Cezar Ivănescu,
punctam faptul că acesta, imprudent, s-a decis să i se

facă o operaţie, fără de care, probabil, ar fi trăit şi acum.Nu
discut succesiunea gafelor medicale care au dus la acest
deznodământ, cert este că, în urmă cu 6-7 ani, poetul-
cântăreţ al îşi etala vitalitatea (ascunzîndu-şi cu
pudoare disfuncţiile) în varii ipostaze, implicându-se
eficient în viaţa culturală a Cetăţii, şi nu numai.
Temperament vulcanic, având conştiinţa propriei valori,
polemist redutabil, neiertător într-o vreme, poetul dădea
deja semne a se împăca cu sine şi cu lumea (literară, mai
ales) deşi aceasta (o parte a ei) nu l-a iertat nici post-
mortem. Ultimul lui an, ultimele luni de viaţă i-au fost
amărâte / maculate de acuza de informator al Securităţii,
fapt care l-a consumat enorm, fizic şi moral, aceasta cu atât
mai mult cu cât acuzatorul (din incinta CNSAS) n-a adus
nicio probă, niciun document incriminant. Totul s-a stins
odată cu moartea poetului, dar vorba lui Moş Ion Roată „
cu ruşinea cumrămâne?”
Cert este că, în primii luştri post-decembrişti, donCezar

pre mulţi a popit şi el, persoane importante în maşinăria
scriitoricească, aşa încât se putea aştepta la o lovitură sub
centură, mai ales că-n juneţe dar şi mai târziu, la revista
„Luceafărul” practicase şi arta pugilatului... Într-o vară
(prin anii '80) ne-am întâlnit în Bucureşti, pe Calea
Victoriei, şi nu-mi venea a crede că e el acela: la bustul gol,
cu nişte şlapi în picioare şi cu ditamai ciomagul pe-un
umăr, părea descins dintr-un film „de epocă” şi m-amuitat
de jur-împrejur, să văd dacă nu cumva se filmează. Uimirii
mele, don Cezar i-a răspuns mioritic: „... vor să mă
omoare..., de asta port hadaragul ăsta cu mine...” Bătaia
care avusese loc, între câţiva... coledgi, la revista
„Luceafărul”, era notorie în lumea literară. Se pare că don
Cezar îşi cam snopise preopinenţii (unii dintre ei
informatori, bănuiţi şi/sau dovediţi, acesta fiind şi
subtextul conflictului), aşa încât, după această ispravă, nu
ieşea în oraş decât însoţit de-o armă... albă.
Tot în acei ani ne întîlneam, vară de vară, la Casa

Scriitorilor de la Valea Vinului şi, uneori, pe tăpşanul de
lângă vilă, ne lansam în lungi partide de şah, în care nu atât
mutarea „lemnelor” pe eşichier, cât comentariile
însoţitoare erau sarea şi piperul acestor amicale
confruntări. Doar fiul meu (în vârstă de 5-6 ani) se ţinea, în
primele zile, la oarece distanţă, spre nedumerireamea, deşi
îi plăcea jocul. Până când s-a mărturisit: „Tată, mie mi-e
frică de domnu' acesta...” Cu o faţă alcătuită arghezian,
„din râpi şi gropi adânci”, cu o voce cavernoasă (datorită
fumatului), don Cezar putea, într-adevăr, să pară spăimos.
Dar, după ce îl ascultai povestind, recitând sau cântând de
fapt, cântul lui era un recitativ, o psalmodiere îndurerată
nu puteai să nu-i simţi uluitoarea disponibilitate afectivă,
pe care şi-o etala, niciodată deplin, doar în momente de
graţie. Uneori singur, alteori împreună cu IonCovaci şiAdi
Cusin, le organiza copiilor cele mai fascinante excursii,
jocuri şi concursuri, aşa încât toată ceata lui Papuc se ţinea
după el ca după urs. După un urs care ştia să se
copilărească.
“La cumpănadintremilenii”, fiind alegeri de “stareţ” la

Uniunea Scriitorilor, Cezar Ivănescu a candidat şi el,
obţinând un număr impresionant de voturi, insuficiente,
totuşi, spre a-l învinge pe…NicolaeManolescu. Simţindu-
se “furat” oricum, frustrat a contestat alegerile şi a
ameninţat cu darea în judecată a câştigătorului. Mintea
românului cea de pe urmă l-a îndemnat să renunţe…După
acest episod, şi-a mai domolit nervul polemic, activându-l
pe cel constructiv, aşa cum s-a şi văzut, în anii următori,
când a fost director al Editurii “Junimea”.
Dar, cum spuneam, cineva “acolo sus” nu
l-a iertat. Incredibil şi penibil, US n-a
acceptat pentru un scriitor de-o asemenea
anvergură ca sicriul cu rămăşiţele sale
pământeşti să fie depus în Sala cuOglinzi,
pentru un ultim omagiu şi rămas bun…
Noroc că prietenii şi autorităţile din Iaşi
au reacţionat prompt, procedând la cele de
cuviinţă, astfel încât i-a fost dat lui Cezar
Ivănescu să odihnească întru veşnicie în
oraşul primei şi ultimei sale iubiri. Aşa
zicând, nu mă gândesc la vreo iubire
feminină deşi don Cezar a fost un
constant admirator al sexului gingaş ci la
dragostea pentru Iaş i , “ceta tea
scufundată” şi mereu salvată, cum zis-a şi

Cum mor scriitorii

Baaadului

celălalt mare orfic ieşan, Mihai Ursachi, reântors şi el, de
pestemări şi ţări, ca sămoară aici.
Câtă iubire, pentru Iaşi, la Cezar Ivănescu, tot atâta

dramă. Nesuportând, în anii '60, încorsetările ideologice,
rigorile estudiantine şi nici mediocrităţile (de care
facultatea ieşeană de filologie nu ducea lipsă), poetul (
) nu şi-a încheiat studiile universitare la Iaşi, mutându-

se la Bucureşti, unde a vieţuit, apoi, până prin anul 2000.
De-acolo, a tunat şi-a fulgerat, o vreme, în contra Iaşului...
literar şi filologic, pentru ca, treptat, să devină mai
îngăduitor, chiar împovărându-i cu laude pe unii dintre cei
pe care îi vituperase cândva. Redevenind ieşean, cu funcţii
de decizie (incusiv membru în Comisia de validare a US),
pare-se a fi descoperit farmecul dulcelui târg de altădată,
plusând chiar, fără discriminare, valori autentice şi candori
literare ce vor rămânemereu în acest stadiu...
Precum, nu demult,MihaiUrsachi sau Emil Iordache, o

întreagă cohortă de scriitori, dar şi de veleitari, îi însoţeau
deambulările şi-i confiscau timpul (care nu prea mai avea
răbdare), într-o tenace încercare de a-i intra pe sub piele, de
a fi consideraţi, dacă nu prieteni, cel puţin toleraţi de „don
Cezar”. Pe unii îi trata cu deferenţa necesară, pe alţii cu
ironie şi sarcasm, pentru ca tot el să le badijoneze rănile şi
să-i menţină în preajmă, ca pe nişte perpetui admiratori.
„Şcoala bârlădeană” (Vasilian Doboş, Marian
Costandache, Mircea Coloşenco, Lucian Vasiliu, desigur)
se bucura de o atenţie specială, asta întrucât puteau
developa împreună „momente şi schiţe” din urbea natală,
multe dintre aceste taifasuri desfăşurându-se la „Casa
Pogor” sau la „Bolta Rece”, sub patronajul lui „don
Valeriu”, şi el bârlădean. În zilele lui faste, don Cezar era
strălucitor, amintind, prin vervă şi spontaneitate, deNichita
(fără, însă, capacitatea de absorbţie bahică a acestuia). Au
fost şi trecătoare „despărţiri”, precum cea de PetruUrsache
recent trecutul la cele veşnice care îi consacrase un studiu
monografic (

Ed. Timpul, 2004), de incontestabilă
adâncime analitică, insistând poate prea apăsat, dincolo de
hermeneutica poeziei, pe contradicţiile omului, deseori în
conflict cu el însuşi. Intr-un interviu din finalul cărţii (în
marginea căreia am glosat, la apariţie), autorul
, autoscopiindu-se sever, pune el însuşi între paranteze

„bovarismul consubstanţial oricărui artist”, ajungând la
înţeleapta încheiere că „revolta existenţială e ruinătoare şi
împinge la excese.” Plăcându-i mai mult adevărul decât
don Cezar, Petru Ursache a reprodus, din presa vremii,
câteva poezii de început, în care adolescentul bârlădean
(viitor ) dădea Cezarului ce-i al Cezarului, făcea,
adică, mici concesii unei epoci care ştia să-şi
ademenească, să-şi „aburească” „enoriaşii”, îndeosebi pe
cei necopţi... Cezar Ivănescu a ieşit repede din acest siaj,
dar obolul adolescentin a rămas. Necruţător, în anii '90, cu
cei care au făcut compromisuri, spre sfârşitul (neaşteptat) al
vieţii a devenit mai îngăduitor şi iată ce citim în recentele

(Junimea,
2013), care mi-au şi provocat aceste
însemnări: „

Mitrea Cocor, Păuna mică,

in
nuce

baaadean

Vreau să spun că în cazul lui
Sadoveanu nimeni nu mai citeşte astăzi
nici nici
nimeni nu le mai ia în serios, dar rămâne
marea lui operă; şi cred că din acest punct
de vedere doar, fără să-l exonerez total pe
Sadoveanu pentru compromisurile
politice făcute, că aceşti mari creatori
chiar trebuiau să facă acest lucru,
Sadoveanu, Arghezi şi alţii. Pentru că
altfel noi am fi crescut într-o Siberie a
spiritului (...) Aceşti mari creatori cred că
nu au făcut o mare greşeală făcând aceste
compromisuri. Marea vină o poartă acei

Înamoraţi întru moarte / ErosPoesis la
Cezar Ivănescu,

Muzeon-
ului

Dialoguri televizate (despre cărţi şi nu
numai) / cu Lucian Vasiliu

care au făcut doar compromisuri şi n-au în spatele lor şi o
operă care să-i fi justificat sau măcar să-i absolve de acest
păcat.”

Bătrâne, ştiai că
Shakespeare a avut o pensie viageră de la regina Angliei?
Mai ştie cineva în ziua de azi că el a avut o pensie viageră
pentru că, normal, a făcut nişte compromisuri cu temele
tratate în piesele sale istorice în favoarea reginei
Elisabeta?” „Bătrâne, sunt de
acord, cu o singură condiţie, să fii Shakespeare, dacă eşti
Shakespeare ţi se iartă!”

grosso-modo

ma i
d i s c r e t , m a i
p r o f u n d , d e
supravieţuire a
noastră materială
ş i sp i r i tua lă .”

nu mai
există un alt oraş în România, la ora actuală”
un loc demare efervescenţă intelectuală şi unmare centru
european” „un punct luminos pe harta României”

„cu imaginea lui adevărată”,
s-au conservat, s-au prezervat atât de bine

ceva inedit, ceva
nou, ceva care, cum să spun, nici nu poate veni”

Ce este însă formidabil e următorul
lucru: lumina care răzbate dincolo de cuvinte, din tot ce
spune, chiar cel mai neînsemnat lucru…”

“!în întuneric
să fie/sufletul nostru de vrem,/ de ce-au plecat păsările de
pe câmpie, / noi de ce singuri rămânem?”

După cum se vede, sancţionarea compromisurilor
e în funcţie de valoarea operei. Reproşându-i, cândva, lui
Nichita Stănescu „arta compromisului”, acesta i-ar fi
răspuns, în stilul său inimitabil: „

Şi replica lui don Cezar:

Cred că ţi se iartă şi dacă eşti
Nichita Stănescu sau... Cezar Ivănescu. El însuşi concede
că, deşi a fost „un reacţionar feroce”, a avut „momente de
naivitate... poate de prostie”, când s-a lăsat sedus de
propaganda comunistă. De aceea, probabil, este „surprins
plăcut” cândun autor (TheodorCodreanu) „nu curăţă nimic
din scoriile timpului”, mărturisindu-şi frust opţiunile
tinereţii. Dacă altădată, în ipostaza sa polemică, lua
lucrurile cam , acum comentatorul
fenomenului literar face apel la „nuanţe” şi îndeamnă la o
lectură detectivistă, spre a descoperi şi reliefa registrul
subtil, opoziţia surdinizată, scrierea esopică în cazul unor
autori care au făcut (şi) compromisuri.
Trebuia să precizez, înainte de orice, că aceste

(desfăşurate între 20 septembrie 2006
16 mai 2007, la TVR Iaşi, în coordonarea Alfredinei
Iacobitz) au fost, probabil, de scurtă respiraţie (10-15
minute), obligându-i pe preopinenţi la o maximă
concentrare asupra temei în discuţie. Ei nu stăteau la

precum, altădată, Grigore Ilisei cu
invitatul lui, ci conspectau, rapid, o carte, un autor, un
fenomen cultural. Emisiunea era o oază de confort
intelectual, de normalitate, într-un deşert mediatic în care
predominau/predo
mină zgomotul şi
furia, amendate ca
atare de poet, care
remarcă, totuşi,
p r o c e s u l „

P e r s o n a j u l
principal al acestor
d i a l ogu r i e s t e
Iaşiul, chiar dacă în
context se vorbeşte
d e s p r e
N . A . B o g d a n ,
E m i n e s c u ,
C a r a g i a l e , B .
Fundoianu, Mihail
Sadoveanu, Mircea Eliade, Ioanid Romanescu, Constantin
Liviu Rusu, Mihai Ursachi şi atâţia alţii. Într-o de neatins,
altădată, exaltare, Cezar Ivănescu consideră că „

ca Iaşiul,
„

, , care
trebuie restituit întrucât aici
„ ” străzile vechi,
monumentele, statuile... Oare ce-ar fi zis donCezar, de-ar fi
supravieţuit, despre furtul statuilor din Parcul Copou sau
despre desfigurarea Bulevardului Ştefan cel Mare (şi
Sfânt!)?!
Aşa cum el însuşi spune despre o carte de dialoguri a

poetului Adrian Alui Gheorghe cu părintele Iustin Pârvu,
nu găsim, în aceste “

(într-un
timp atât de scurt). “

poartă o anume
pecete, este marca unui poet de talie europeană şi a unui
personaj fabulos care cum remarcă, într-o rapidă prefaţă,
Ioan Holban, “în pofida tuturor aşteptărilor şi provocărilor,
rămâne calm, are răbdarea de a defini concepte şi, iată, de a
fi aspru fără a deveni vehement…”
Fericit întregite cu grafica, de subtilă afinitate, a lui

Vasilian Doboş şi cu un album foto (Corneliu Grigoriu)
care surprinde diverse zări şi etape, dau
samă de o perioadă fastă din păcate, brusc întreruptă din
existenţa celui retras :

Dialoguri televizate

Oleacă de taifas

Dialoguri televizate

Dialogurile…

În câmpia Baaadului

“DON CEZAR”
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“Un grec în România niciodată nu
e străin”

În aceste zile de reflecţie profundă, demeditaţie a Eului, mă gândesc la tine,
Nestorio, loc almeu de naştere, colină

înaltă de peste 500 de metri, de unde se văd
chiar şi munţii Gramos şi Vitsi, toate
împrejurimile. EsteNestorio alKastoriei, din
nord-vestulMacedoniei, alGreciei de azi.
Oare visez? Şi-n faţa mea apare această

comună, inundată demultă verdeaţă, de case
şi de ateliere de blănuri... Trece mândru şi
maiestuos fluviul Aliakmonas, cel mai lung
râu al Greciei... Oare pemeleagurile acestea
să fi ajuns vreodată şiOreste al lui Sofocle?...
Totul este învăluit de istorie, de mit şi de
legendă. Căci pe locurile tale, Nestorio al
sufletului meu, Nestorio al inimii mele, a curs
mult sânge pentru un drept al tău la viaţă şi
adevăr...Democraţie, dreptate şi speranţă.
În acest Nestorio al istoriei, am apărut şi

eu, în octombrie, după ce vălul Maicii
Domnului se înălţa la Cer. Ce soartă
hărăzită! Iată protectoarea mea! Şi acum,
aceste gânduri ale mele, risipite peste mări şi
ţări... Cum să nu mă gândesc la Angheliki şi
Aristidis, la voi, neuitaţii mei, când acum
conversaţi cu îngerii! La voi, care m-aţi adus
în această lume, în acest clar-obscur... Aţi
plecat de aici, de pe acest sfânt pământ al
României, ca să vă întâlniţi cu Hristoforos şi
Leonidas, plecaţi mai demult, pentru a
cuprinde necuprinsul lumii, într-o vreme de
tristă amintire a uraganului de sânge din anii
1946-1949, cu alţi locuitori ai Hadesului... Şi
acum cu voi este şi Lefteris, schilodit tot în
acele vremuri tulburi, dorind şi el Libertate şi
Adevăr.
Toţi acum, neuitaţii mei, părinţi şi fraţi,

formaţi o constelaţie în armonie a Celui de
Sus, cu toate visurile voastre spulberate...
Fie-vă uşoară glia eternă a Eladei, care vă
acoperă...
,,Toate familiile din lume sunt fericite în

felul lor (...)” scrie Lev Tolstoi în
. Fiecare îşi poartă Crucea, în felul

lui. Oare, ce-imai frumos în lume, dragamea
Natalia, decât iubirea?! Unde-i dragostea
mare, singurătatea dispare. Ţi-am dăruit
inima mea de grec, Natalia, tu mi-ai oferit
sufletul tău de româncă, neuitând că ,,un grec
în România niciodată nu e străin” (Iannis
Ritsos).
În aceste zile de melancolie, când totul

trece fulgerător, iar acel mâine devine azi, şi
acest azi devine ieri, la tine-mi zboară
gândul, Grecie a inimii mele, Grecie a
sufletului meu! Căci tu m-ai născut, tu m-ai
plămădit, în mijlocul munţilor şi şesurilor
tale.
,,Îmi iubesc patria/ de aceea te iubesc şi

pe tine, Românie !” (Nikos Pappas). Tu,
Românie a inimii mele, Românie a sufletului
meu,m-ai primit în braţele tale, la vârsta de 9
ani. Mi-ai dat pâine şi sare, la Roman, Blaj,
Sinaia, Bucure şi Iaşi. Ca şi miilor de copii
greci şi de familii, în vreme ce Zeus tuna şi
fulgera... Dar nu din Olimp, ci din alte
depărtări, din haosul acela stârnit odată...
Îţi mulţumesc, Românie, cea de-a doua

patrie amea. Tum-ai crescut, tum-ai format.
Sunt robul kalokagatheei şi al lui

,,Cunoaşte-te pe tine însuţi!” Apolinic şi
dionisiac. Aceasta este esenţa vieţii. ,,Eu nu
sunt altceva/ decât o pată de sânge/ care
vorbeşte”, spune Nichita Stănescu.
Parafrazându-l, aş adăuga, fără orgolii ,,Eu
nu sunt altceva /decât o rază de soare /care
emanăLumină”.

Anna
Karenina

(A.R.)

şti

Poezia română în spaţiul elen

După cumse ştie, laLecţia de deschidere a
cursurilor universitare, ţinută la 10 octombrie
1946, la Universitatea din Iaşi, şi îndată
multiplicată sub titlul ,
care îşi păstrează încă puterea intactă de a
incita la reflecţie, G. Călinescu, cu timbrul
suitor al vocii sale (nu ne aminteşte, oare, de
limba muzicală antică elenă?), nota
apoftegmatic: ,,Noi suntem, geografic şi
spiritual, mai aproape decât mulţi alţii, de
vecheaEladă…”.
În concizia sa, aproape de axiomă,

formularea reverberează în dublu registru:
cumulează experienţele unei prolifice
activităţi creatoare şi interpretative;
încununează demonstraţia profesorului cu un
pathos de adevărat manifest cultural aşa cum
notează critica literară a vremii.

Sensul clasicismului

Apelul lui Călinescu, la ,,regrecizare”,
departe de a se mulţumi cu aşezarea la umbra
anticei Elade, evidenţiază puterea
catalizatoare a culturii, organic intrată în
configurarea spiritualităţii europene de-a
lungul veacurilor.
De subliniat faptul că, în monumentala sa

lucrare,
(1941), Călinescu evocă de

nenumărate ori Antichitatea clasică elenă:
Homer, Aristotel, Platon, Eschil, Sofocle,
Euripide ş.a. De asemenea, ca romancier
îndeosebi în , structura şi
dinamica înseşi a personajelor probează
înrâurirea literaturii elene, ca să nu mai
menţionăm şi poezia ilustrului profesor şi
poet, .
Există un proces continuu de vehiculare a

valorilor perene dintre România şi Grecia. În
ceea ce priveşte literatura română notăm că s-
au tradus o serie de autori cuprinşi în

, precum şi, în
volume separate, din creaţia lui I. L.
Caragiale, Zaharia Stancu, Mihail
Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Fănuş Neagu
ş.a. Despre logosul liric românesc modern şi
contemporan, semnalăm că, în anul 1961, la
EdituraKedros, se publică

, cuprinzând peste 240 de pagini şi
patruzeci de poeţi, cu scurte note biografice,
traducerea aparţinând lui Giannis Ritsos. În
anii următori, 1964-1965, apar chiar în două
ediţii poeme din creaţia lui Mihai Eminescu
şi Tudor Arghezi, la editurile Melissa şi
Kedros dinAtena. Volumele respective (ca şi
volumul în proză de Ion Creangă)
aparţin distinsei doamne a poeziei
neogreceş . Din creaţia
lui Eminescu, aşa cum relatează poeta, au
fost publicate poeme în ,,Revista poeţilor”,
editată de ea însăşi

Eminescu şi Arghezi reprezintă ,,cei
doi coloşi ai poeziei româneşti”, iar într-un
interviu acordat revistei ,,Cronica”,
traducătoarea şi comentatoarea poeziei
eminesciene şi nu numai, într-o formă
metaforică, ce priveşte întreaga poezie
română, preciza: ,,Prin traducerea lui Mihai
Eminescu în Grecia, parcă s-a smuls un astru
strălucitor din cerul României şi s-a fixat în
cerul Greciei...”. (Începuturile traducerilor
lui Eminescu în greacă se plasează în jurul
anului 1924, când Antonis Mistakidis
transpune poeme eminesciene care se
publică în ,,Revista poeţilor”, şi alte poezii
semnate deGiannisRitsos şiMelissanthe).
O oarecare întârziere a pătrunderii operei

eminesciene în spaţiul cultural neogrec se
explică, pe de o parte, prin necunoaşterea
vieţii şi operei lui Eminescu, a ,,celei mai
strălucitoare lacrimi a României”, iar pe de
altă parte, circulaţiei restrânse a limbii
române şi a limbii greceşti. Dintre poemele
cuprinse în volum menţionăm
, , , ,

, ,

Istoria literaturii de la origini până
în prezent

Bietul Ioanide

Eu sunt grec

Antologia prozatorilor români

Antologia poeţilor
români

Harap-Alb

Memento
mori Scrisoarea III Scrisoarea I O, mamă
De ce nu-mi vii La steaua Mai am un singur

ti Rita Boumi-Pappà

. Pentru Rita Boumi-
Pappà,

dor Luceafărul

Poesii

Lexicon biografic şi de
antologie universală

, - în totul 38 de poeme.
Volumul are 215 pagini, ediţia fiind
completată şi de studii de înaltă ţinută
ştiinţifică, semnate şi de Nikos Pappas, G.
Călinescu, Mihai Beniuc, ambele volume
referitoare la Eminescu fiind ilustrate de
LigiaMacovei.
Din anul 2000, sub egida Uniunii Elene

din România, apare la Bucureşti volumul
de Mihai Eminescu, ediţie bilingvă,

care reproduce de f
. Lucrarea este prefaţată de

Aureliu Goci, iar postfaţa aparţine lui Kostas
Asimakopoulos. De asemenea, mai trebuie să
amintim şi pe colaboratorii ediţiei Elena
Lazăr şiOlgaMărculescu.
Într-o lucrare

(2 volume), apărut la
Casa editorială ,,G. Papakonstantinou” din
Atena (1985) elaborată de un remarcabil

apt traducerea Ritei
Boumi-Pappà

Andreas RADOS
Siegfried, Orchestra Radiodifuziunii din Berlin

(Festivalul Enescu 2013)

colectiv de filologi, literaţi şi oameni de
ştiinţă din diferite domenii, care cuprinde
peste 200 de personalităţi de prestigiu,
începând cu Antichitatea şi până în zilele
noastre, România este reprezentată de
Eminescu, interpretat critic adecvat şi
profund.
În context, mai semnalăm excelenta

traducere a poemului (ediţie
bilingvă), realizată de poetul Dimos Ravanis-
Rendis, un bun cunoscător al celor două
limbi, volumul de 70 de pagini fiind apărut la
Editura Thukididis din Atena, în anul 1989,
când se împliniseră 100 de ani de la moartea
poetului, comemorat de către UNESCO.
Ediţia este îngrijită de Socratis Cotolulis
(autorul unui dicţionar neogrec-român),
prefaţată şi comentată de însuşi traducătorul,
cuo notă introductivă deTakisAdamos.
Dimos Ravanis-Rendis aduce în discuţie

problema titlului poemului epico-liric de
esenţă filosofică al lui Eminescu, remarcând
faptul că majoritatea traducătorilor în alte
limbi intitulează poemul , fapt care
nu corespunde întocmai concepţiei poetice
eminesciene. În limba greacă,
înseamnăde fapt şi

(ca în latină, ). Poetul grec
îşi expune punctul de vedere pe baza textului
eminescian, a ipostazelor şi metamorfozei
personajelor care apar înmacropoem.
Mai precizăm faptul că, în traducerea

păstrează
metrul şi sensurile concepţiei eminesciene,
evitând rima, pe când Dimos Ravanis-Rendis
menţine rimele. Este de urmărit care
se realizează în multe versuri şi strofe, atât la
Rita B , cât şi la Dimos Ravanis-
Rendis caracteristică esenţială a poeziei,
amintindu-ne de faptul că în Antichitate
poezia era declamată prin intermediul
cântării.
În anul 1974 apare la Editura Arion din

Atena volumul , de
peste 250 de pagini, în traducerea
cunoscutului poet şi, îndeosebi, prozator
(tradus şi în română), KostasAsimakopoulos.
Lucrarea este prefaţată de un studiu
amănunţit al autorului, cuprinzând peste 25
de pagini. În această prefaţă, bine
documentată, autorul are referinţe
substanţiale la originea poporului român, la
personalităţile remarcabile din punct de
vedere istoric şi cultural. De asemenea,
evidenţiază oameni de cultură, de ştiinţă şi
literaţi de origine greacă, subliniind în acest
fel convieţuirea celor două popoare, român şi
grec, în spaţiul geografic balcanic, sud-est
european.
Printre cei şaptezeci de poeţi antologaţi,

începând cu Tudor Arghezi şi terminând cu
generaţia Nichita Stănescu - Marin Sorescu,
Kostas Asimakopoulos are în vedere creaţia
poetică a unor autori notabili din acea
perioadă unii dintre ei nu mai există, iar
câţiva nu au avut de spus ceva deosebit în

Luceafărul

Hyperion

Eosforos
luceafărul de zi luceafărul

de noapte Lucifer

Luceafărului

armonia

Antologia poeţilor români

, Rita Boumi-Pappà

oumi-Pappà

crearea şi dezvoltarea logosului liric
românesc. Enumerăm, printre autorii
antologaţi, pe Ilarie Voronca, Ion Pillat,
Nicolae Labiş, Tristan Tzara, A.E. Baconsky,
Şt. Aug. Doinaş, Gellu Naum, Magda Isanos,
Veronica Porumbacu, Maria Banuş, Gabriela
Melinescu, Ioan Alexandru, Ana Blandiana,
Ioanid Romanescu şi, desigur, Nichita
Stănescu, Marin Sorescu. Traducerea are
calităţi indiscutabile, Kostas Asimakopoulos,
în prefaţa sa, notând şi greutăţile întâmpinate
în transpunerea în limba greacă a aliteraţiilor
întâlnite la destui poeţi, printre care şi Nicolae
Labiş.
Ulterior, au mai apărut în Grecia poeme

semnate de Ion Brad, (în
traducerea lui Menelaos Ludemis, Editura
Dorikos, 1975), de Eugen Jebeleanu şi este
de neuitat intenţia programatică a lui
Menelaos Ludemis, personalitate importantă
a literaturii neogreceşti, cunoscut şi în
România (unde a şi trăit destui ani), de a
realiza o panoramă a poeziei române, în 4
volume. A apărut însă doar un volum,
consacrat poeziei populare, cu o traducere
exemplară a . Mai menţionăm ediţia
bilingvă , în traducerea poetei
Georgia Deligianni-Anastassiadi şi a
profesoareiMariaMarinescu-Himu.
În anii '70 a apărut, la Centrul

Interbalcanic al Cărţii şi Culturii din Salonic,
o , secţiunea
românească fiind a subsemnatului, iar mai
târziu, la Editura Anthi din Atena a văzut
lumina tiparului un alt grup de poeţi români,
în traducerea scriitorului şi profesorului
Victor Ivanovici, de la Universitatea
„Aristotel” din Salonic, tot domnia sa fiind cel
care a alcătuit şi volumul

, la Editura Paratiritis. Personal, am
tradus din poezia română contemporană
aproximativ 25 de poeţi, printre care Ştefan
Aug. Doinaş,Aurel Rău, Cezar Baltag, Mihai
Ursachi, Cezar Ivănescu, Petre Stoica,
Corneliu Sturzu, Anghel Dumbrăveanu,
Vasile Constantinescu, Valeriu Stancu,
Nicolae Turtureanu, Horia Zilieru ş.a. De
asemenea, în anul 2007, mi-a aparut, la
Editura Sokolis dinAtena, volumul

(Ana Blandiana, Marin
Sorescu, Nichi ta Stănescu, Ioanid
Romanescu), lucrare pe care am prefaţat-o,
însoţind-o de notele biobibliografice
necesare. Volumul a fost bine primit de
publicul cititor din Grecia, fiind prezentat cu
diferite ocazii, inclusiv recent, la unele
manifestări culturale româno-elene din
oraşele Ioannina şiLoutraki.
În final, aş dori să mă refer la

popularizarea literaturii române, şi în special
a poeziei, de care m-am preocupat în ultimele
decenii. Poezia română, ca şi literatura în
ansamblul ei, nu este prea cunoscută de
publicul elen, acest lucru datorându-se lipsei
de informaţii a cititorilor şi circulaţiei
diminuate a celor două limbi româna şi
neogreaca. Fără a nega destule eforturi făcute
în acest sens, este evidentă insuficienta
organizare, de către factorii în drept, atât din
România, cât şi din Grecia, în ceea ce priveşte
manifestările privitoare la istoria României, a
poporului român şi a culturii sale. Este
necesară, după părerea noastră, o sensibilizare
a celor responsabili pentru a populariza
cultura şi literatura română ne referim, în
cazul nostru, la Grecia - , fără a invoca
exagerat criza economică şi lipsa de fonduri.
Şi oare de ce credem că, în Peninsula

balcanică acest spaţiu istoric, social şi
cultural atât de frământat a dominat şi
domină logosul liric? Întrucât poezia este o
expresie imediată, directă, a trăirilor şi
configurărilor umane. Nu fără temei, în
această argumentare, Rainer Maria Rilke îi
considera pe poeţi adevărate albine ale
universului, care transferă mierea din vizibil
în matca de aur a invizibilului. Iar Kostis
Palamas îi numea, tot pe poeţi, adevăraţi
călători fără aripi, străbătând astre Tartare şi
astrele paradisuri...

Caii de foc

Mioriţei
Ion Pillat

Antologie a poeţilor balcanici

Nichita Stănescu. Eu
nu sunt altceva decât o pată de sânge care
vorbeşte

Regret că
nu sunt grec patru poeţi români
contemporani
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Înfrumuseţată de dorul/rodul real al cuvintelor, după, în care „
“, Carmen Doreal ne face, în

părtaşii
jurnalului ei liric: „

“.
Cititorul se regăseşte de cele mai multe ori în postura de iubit
sau confident aşezat „Lamasa tăcerii“, privind „

“. Poezia, în cazul de faţă,
este o tandră resemnare, o acceptare a compromisului devenit
creaţie artistică, pe fondul unei nevoi acute de identificare în
timpul/spaţiul prezent. Este, pe alocuri, un dulce catharsis, în
care autoarea îşi declară credinţa trecută şi redobândită: „

“ („Cred în tine poezie“).
Elementele prin care se recurge la analiza eu-lui cât şi

situarea/raportul în(tre) dimensiunile existenţiale sunt
reprezentate de două motive principale: imaginea în oglindă
şi dedublarea. La poluri opuse, oglinda poate însemna
înfierare amoroasă „

(„Oglinda are două feţe“) sau eliberare „

O
altfel de ninsoare

Întîlnire fără argumente (Editura Fides, 2013),

altcineva locuieşte/ pe
dinăuntru/ ireversibil

jurnalul meu de poetă/ mă risipeşte peste
inima ta/ la limita serii/ mizînd pe o singură noapte

asfinţitul…o
rană/ din care/ o umbră a plecat

cred
în tine, poezie/ eşti prietena mea cea mai bună/ în nopţile
albe/ îmi ţii empatică/ volubilă companie/ cred în tine poezie/
îmi dăruieşti aripi complementare/ anticipând fericirea în
sine/ îmi demonstrezi că viaţa ar fi/ un şir de întâmplări/
declanşatoare

oglinda are două feţe/ îmi tatuează
cuvântul/ un înger/ o dată pentru tine însuţi/ o dată pentru
mine oglinda

decantărilor fine/ eliberează poeta din mine/ levitaţie cu
inima la cer…

vânzătoare de iluzii Siddhartha, dedublată
de un iubit secret/ îmi invadează sîngele/ cu telepatii
halucinante/ o altă toamnă mă regăseşte/ înveşmântată/ în
rochiţa de frunze/ colorată rebel/ de un pictor impresionist

biciuită de umbre
reinventează iubirea sub Poartă

de sărut/ pe malul fluviului Saint-Laurent

Dali, Elytis,
Claude Debussy,/ agăţau oglinzi suprarealiste înalte/
deasupra patuluimeu…

metamorf

un cosmos fără limite
zbor lăuntric cu drumuri înnoptate îşi dă inima
înapoi cu o vară sub învolburata chemare… dincolo de
rana asfinţitului

“ („Cred în tine poezie“). Dedublarea se
realizează într-o „

“
(„Siddharta“). Chiar şi „ ” între aceste
transfiguraţii lirice, poeta „

“ şi trăieşte
„Transcendenţa“ „divaghez în vers alb cu Pierre Morency“
fără să uite numele lui Eminescu, Arghezi, Sorescu, Nichita
Stănescu sau experienţa din Paris, acolo unde „

“
Trăind între prezent şi trecut ca între două oglinzi în care

(se) priveşte concomitent, Carmen Doreal nu este capabilă să
facă o alegere şi devine un continuu „ ”, poezia ei
fiind o lungă călătorie, asemenea unui fluviu de sentimente. În
această odisee interioară ca „ ”, în acest
„ ”, poeta „

”, „
”, şi ne propune o întîlnire fără argumente,

învaţîndu-ne cum să-i citim sufletul.

Ionuţ CARAGEA

O înt lnire pentru citirea sufletuluiâ
Menþiuni critice

Despre prietenia dintre scriitorii
Gala Galaction şi Tudor
Arghezi, cărora li s-au alăturat

alţi doi scriitori, N.D. Cocea şiV.Demetrius,
este inutil să mai vorbim, astăzi, la atâţia ani
de când s-au cunoscut (în 1896, în cenaclul
lui Al. Macedonski) şi după ce au fost
publicate numeroase articole pe marginea
acesteia, ba chiar şi două volume, datorate
neobositului istoric literar Teodor Vârgolici,
respectiv

(1975) şi

(2005). La fel şi despre gesturile
prieteneşti, pe care Gala Galaction (pe
numele adevărat, Grigore Pişculescu) le-a
făcut faţă de Tudor Arghezi (pe numele
adevărat, Ion N. Theodorescu), este inutil să
mai vorbim. Totuşi, la unul dintre aceste
gesturi ne oprim, acum, sub acest titlu
arghezian: .
Ştim că, în ziua de duminică 31

octombrie 1899, Gala Galaction notase în
“Jurnalul” său câteva rânduri în legătură cu
participarea, alături de Tudor Arghezi şi
Vasile Demetrius, la Sfânta Liturghie de la
Biserica Domniţa Bălaşa din Bucureşti:

Prietenia literară Arghezi-
Galaction-Cocea-Demetrius
Prietenie şi destin: Tudor Arghezi - Gala
Galaction

Inscripţie pe o fotografie

La
10 ore, intru cu Theo în biserica Domniţei
Bălaşa; Demetrius ne găseşte înăuntru,
ceva mai apoi. Serviciu archieresc - P.S.S.
Nifon Ploieşteanul. Un sacos cu câmp verde
brun înecat de crizanteme «vieil-or» şi de
ramuri înfrunzite. Un cor bun. Preoţi
oficianţi cu glasuri ferme. Sunt adânc
impresionat. La întoarcere, mă opresc un
minut la Facultate. De mâine încolo, încep
atât cursurile de Teologie, cât şi cele de
istoria filosofiei şi de logică ale d-lui

Gala Galaction: inscrip ie
pe o fotografie

ţ

31 Octombrie 1899 (Într-o Duminică în
care, împreună cu tine şi cu Demetrius,
ascultasem în Biserica Domniţei Bălaşa, sub
archierească binecuvântare, Sfânta
Liturghie.)

: Prietenului
încântător, temperamentului de aur, poetului
sărbătorit azi de intimi şi mâine de toată
lumea: iubituluimeu fin -Demetrius.
Gr. Pişculescu

31Octombrie 1899 (Într-o Duminică în care,
împreună cu tine şi cu Theo, ascultasem în
Biserica Domniţei Bălaşa, sub archierească
binecuvântare, Sfânta Liturghie.)

(Celui de-al doilea)

Observăm, cum constatase şi Şerban
Cioculescu, în comentariul la întâiul volum
publicat din “Jurnalul” lui Gala Galaction, un
fapt evident: “Gala vede în acel moment în
Theo un .”, venerabilul critic
întărind constatarea cu faptul că, între cei doi,
“prietenia va dura, dar iluzia optică
sufletească se va risipi în cele patru
văzduhuri.” (Şerban Cioculescu,

, România literară, VI, 31, 2 aug. 1973,
p. 7).
În fine,mai ştim că, în ziua de 4 noiembrie

alter-ego

Gala şi
Theo

Maiorescu. Perplexitate.
Jurnal

Jurnal

(Gala Galaction,
, vol. I, ed. îngr. de Mara Galaction

Ţuculescu şi Teodor Vârgolici, pref. şi note
de Teodor Vârgolici, Buc., Ed. Minerva,
1973, p. 275).
Ştim, de asemenea, că în aceeaşi zi Gala

Galaction menţionase în “Jurnal” faptul că
dăruise celor doi prieteni ai săi, câte un
exemplar dintr-o “platinotypie”, făcută la
împlinirea vârstei de douăzeci de ani, scriind
pentru fiecare, pe verso, câte o dedicaţie
(Gala Galaction, , vol. I, ed. cit., p.
276), şi anume:

1899, Gala Galaction notase în “Jurnal”
faptul că, expediase alte “

” către doctoriţa Olga Sacara-
Tulbure şi către sora Zoe Cocea-Dimitriu
(viitoarea soţie a scriitorului), pe care le
cunoscuse cu un an în urmă la Mănăstirea
Agapia, împreună cu “

”, doctoriţei scriindu-i
aceste rânduri:

”(GalaGalaction, , vol. I,
ed. cit., p. 276).
În ceea ce îl priveşte pe Tudor Arghezi

(Theo - cum îi spunea prietenul său), acesta a
ţinut extremdemult la “platinotypia” primită
de la Gala Galaction (Gala - cum îi spunea
prietenul său) şi a păstrat-o toată viaţa ca pe
un dar de preţ, de care s-a despărţit doar
dăruind-o fiului său, Baruţu T.Arghezi, de la
care am primit o copie, anexată scrisorii
trimise de la Lausanne (Elveţia), la 5 iunie
2002, în care preciza:

Publicând alăturat “platinotypia” lui
Gala Galaction din 1899, cunoscută din
reproducerile anterioare ale fotografiei
(Teodor Vârgolici, , Buc.,
Ed. pt. Literatură, 1967, pl. 1; Gheorghe
Cunescu, ,
Buc., Ed. Sport-Turism, 1982, pl. 9), după o
copie a celei primite de Tudor Arghezi,
dimpreună cu facsimilul dedicaţiei olografe
de pe verso, nu facem decât să restituim
pentru istoria literară, în întregime, un
document unic. Este dovada preţioasă a
începuturilor unei prietenii rare în literatura
română, despre care Gala Galaction făcea

4 platinotipii (2
mari şi 2 mici)

un caiet cu articolul
(…) asupra Iuliei Hasdeu şi cu scrisoarea
către d. [B.P.] Hasdeu

D-na Sacara e adânc
respectuos rugată să binevoiască a primi,
din partea lui Gr[igore] P[işculescu], în
aceste două platinotipii: două copii după
înfăţişarea lui cea pieritoare, iar în acest
caiet: câteva trăsuri ale înfăţişărei lui celei
nepieritoare. Jurnal

…spre a reuni vechi şi
puternice prietenii, alătur un document unic:
fotografia lui Gala Galaction (Gr.
Pişculescu) cu o dedicaţie pentru Arghezi,
numit pe-atunci Theo, pe care tatăl meu a
păstrat-o viaţa întreagă şi mi-a încredinţat-o
la sfârşitul vieţii…

Gala Galaction

Pe urmele lui Gala Galaction

această mărturisire în anul în care Tudor
Arghezi împlinea şaizeci de ani:

(Gala Galaction,
, Lumea nouă, XXXIII, 23, 9 iun.

1940, p. 3). Orice alt comentariu este de
prisos.
O singură precizare doar: şi anume că,

“platinotypia” pe care Gala Galaction i-a
dăruit-o lui Tudor Arghezi, în ziua de 31
octombrie 1899, fusese realizată în ziua de 16
octombrie 1899, în Atelierul fotografic
Wandelmann din Bucureşti, ea fiind una
dintre cele “ ” din cele “

”
pe care Gala Galaction le luase în seara zilei
de 30 octombrie 1899 de la atelierul
fotografic, situat în Calea Victoriei, nr. 43
(Gala Galaction, , vol. I, ed. cit., p. 272
şi 275). De asemenea, este de reţinut că,
“platinotypia” pe care Gala Galaction i-a
dăruit-o în aceiaşi zi lui Vasile Demetrius se
află în prezent la Muzeul Naţional al
Literaturii Române din Bucureşti. Rămâne,
de aceea, o întrebare: câte dintre celealte se
vormai fi păstrat şi pe unde sunt ele acum?

Am legat cu
Arghezi o prietenie rară. Când carul vremii
va trece mai departe, şi nici Arghezi şi nici eu
nu vom mai face umbră acestui pământ,
atunci vreun răscolitor de scrisori şi de
memorii tăinuite va scoate, poate, la iveală
faptul de reciprocă şi extraordinară înrâurire
din cărările vieţii noastre… Am legat cu
Arghezi o prietenie rezistentă şi nepăsătoare
faţă de toate vulgarităţile, tristeţile şi
încercările unei vieţi de intelectuali şi de
scriitori. Aniversarea lui
Arghezi

două înfăţişări 18
bucăţi fotografice (platinotipii şi fotografii)

Jurnal

Stan V. CRISTEA

(Celui dintâi): Dragă Theo, dăruindu-ţi azi,
în această platinotypie, înfăţişarea mea -
sub stampila a douăzeci de ani câţi am - îmi
aduc aminte de aceste vorbe, scrise
odinioară în divina limbă elină:

documente inedite:

A plecat dintre noi, în prima zi a acestei toamne, poetul
. Născut tot într-o toamnă (5 octombrie

1941), Ion Chiriac a debutat, editorial (în 1968), cu
volumul anotimp care şi-a pus o
amprentă de neşters pe lirica sa. Debutase în „Iaşul
literar” (1961), publicând mai apoi asiduuu în
„Luceafărul”, „Contemporanul”, „Amfiteatru”,
„Cronica”, „Ateneu”, „Ramuri” ş.a. Într-un an, a primit
premiul revistei “Luceafărul” care, la acea vreme, era un
premiu de consacrare. Şi tableta pe care i-a dedicat-o
Geo Bogza, în “Contemporanul”, a fost un semn de
consacrare şi, implicit, de recunoaştere a talentului său.
Cărţile următoare s-au succedat, până la revoluţie, la
intervale aproape egale de timp:
(1970), (1973),

(1974), (1977),
(1979), (1982,
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi)),

(1984), (1987). Acestora li se
adaugă, după un interval de restrişti şi reculegeri,

(2001), poeme amplu
desfăşurate, în stilul

Ion Chiriac

Ce se numeşte toamnă,

Răsărit de fată mare
Lumina pământului Nopţi cu Ştefan cel

Mare Liniştea dintre nori Elegiile inimii
Exact aşa vor cânta privighetorile

Cenuşa de pe
inimă Plopi fără soţ

A treia
noapte după răstignire

Scrisorilor eminesciene. Un poet
îşi merită numele fie şi dacă ţi-a rămas în memorie un
singur vers. Eu îmi amintesc, din cel căruia i se spunea,
între amici, “Bădia Ion”, trei versuri “de tinereţe”: Trei
băieţi se bărbieresc sub pom:/ unu-i negru ca pământul,/
prin oglindă curge vântul”… Curge vântul şi duce şi
cenuşa de pe inima sa…( )N.T.

“B dia Ion…”ă
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INOCEN II I STANDARDIZAREAŢ Ş

În ultima vreme, în paginilerevistelor literare şi de cultură se
manifestă, cu tot mai multă

vehemenţă, o controversă, care în termenii
istoriei literare poate fi definită ca protest al
inocenţilor. (Ca peste tot, există şi falşi
inocenţi, mânaţi de oportunism, dar asta
confirmăprezenţa inocenţilor autentici).
Schimbarea regimului politic în 1989 a

fost însoţită de modificarea sistemului
cultural. În ambele situaţii, termenulmagic
ce a motivat transformarea a fost
Libertatea, o noţiune atât de generoasă şi
cuprinzătoare încât satisfăcea toate
aşteptările şi pe toată lumea. În curând, s-
au conturat însă, falii tot mai accentuate
între interpretările date năzuitei Libertăţi.
S-au conturat, în principal, două tabere
(concepţii).
Pentru Idealiştii pur sânge ai

momentului cultural 89, Libertatea
însemna, dacă ne referim la domeniul
literar, ca scriitorul să creeze ce şi cum îl
taie capul, să publice după pofta inimii, să-
şi aibă propriul cerc de adulatori şi,
bineînţeles, să obţină recunoaşterea
publică, internă şi internaţională a
talentelor sale. Cam în aceiaşi termeni îşi
gândeau perspectivele regizorii şi
scenariştii de film, teatru şi TV, artiştii
plastici etc. Raiul pe Pământ, aşteptat de
Idealiştii noştri era condus, însă, de
Practicieni (ca să nu-i numim doar pe
politicieni, care erau în fruntea bucatelor,
stăpânind „desaga cu funcţii” şi „banul
Statului”, ci şi pe oamenii de afaceri,
stăpânii „banului de sponsorizare”, ca şi pe
oamenii de cultură sensibili la schimbare).
Ori fără aceştia nu există nici onoruri, nici

bani, nici publicare, nici premiere. Idealiştii
noştri uitaseră că Libertatea înseamnă nu
doar „pot să cânt ce vreau”, ci şi „cine
plăteşte, dictează ce se cântă”!
Iar Practicienii, ca nişte Dumnezei au

grăit: -Jos culoarea ceauşistă a culturii! Şi
oamenii de cultură au consimţit, cu zel şi
entuziasm. Şi-au decolorat veşmântul
operelor. În inocenţa lor, unii, au rămas la
non-culoarea albă sau neagră. Alţii au
adoptat diverse culori inclusiv hulita
culoare roşie. Îi dezorienta faptul că
Practicienii, versaţi, se fereau să-şi
dezvăluie preferinţele coloristice, nefiind
siguri încotro îi duce Tranziţia politică,
economică şi cuturală.
Pe măsură ce Practicienii politici şi

economici şi-au conturat şi afişat opţiunile
coloristice, oamenii de cultură au intuit
dincotro bate vântul. Cei cu reflexe mai
rapide şi-au colorat hainele în europenism,
urmaţi de lenţii invidioşi. Cu timpul, unii şi-
au dat seama, că nu este suficientă
schimbarea culorii hainelor operei, ci sunt
îndemnaţi să-şi schimbe cu totul
veşmântul, croiala, materialul etc. În
Europa politică, în care tocmai intrasem, nu
mai erau la modă hainele specificului
naţional, ci se cereau veşminte „unional
europene”, de fapt imitaţii americane! Cei
mai îndrăzneţi şi dornici de recunoaştere
publică, au făcut-o fără remuşcări. Şi au
fost răsplătiţi, spre invidia Idealiştilor
ezitanţi.
Să nu uităm că, cea mai râvnită

recunoaştere publică este recunoaşterea
of i c ia l i t ă ţ i lo r. Ea es te apana ju l
Practicienilor. Iar aceştia, nu chiar ca pe
timpuri, dar pe aproape, se pare că oferă

recunoaşterea oficială doar acelor oameni
de cultură, care sunt după chipul şi
asemănarea lor, trup şi suflet. Nu doar
dacă-şi îmbracă opera în haina „unional
europeană”, ci îi fac şi un corp
c o r e s p u n z ă t o r s p i r i t u l u i
internaţionalismului globalizator.
Ceea ce Inocenţilor li se pare cammult.

Ei găsesc aceste cerinţe asemănătoare
celor ale anilor ante 89, când „corpul
naţional” al operei trebuia părăsit în
favoarea unui „corp internaţionalist
proletar”, cămaşa (iia) naţională înlocuită
cu rubaşca, iar culoarea obligatorie era cea
roşie. Prin transpunere comparativă, ei
consideră că azi li se cere să creeze opere
având corp „internaţionalist globalizator”,
înveşmântate în blugi de culoare „political
correct.” Nu aşa înţeleg ei Libertatea
creaţiei.
Nu le putem spune decât: -Inocenţi,

consolaţi-vă!Nu sunteţi singurii îndemnaţi
şi nevoiţi să vă lepădaţi de corpul şi haina
specificului naţional. Deja vest-europenii,
nu toţi, majoritatea, s-au obişnuit să se
închine, nu la Paris, Roma sau Berlin, ci la
Strasburg. Prindeţi, puţină inimă! Vedeţi?
Capra vecinilor se pare că e deja moartă!
La ce ne putem aştepta?Aflaţi la marginea
Europei politice actuale, suntem sortiţi să
rămânem, mereu, în urmă cu evoluţia.
Când vom ajunge să ne închinăm şi noi la
Strasburg (dacă!), vest-europenii se vor
închina la Mecca! N-aţi văzut turcii din
Germania, marocanii şi algerienii din

Franţa, tunisienii şi libienii din Italia? Nu
ştiţi că unii vest-europeni îşi resuscită
propria capră naţională, în timp ce alţii o
ucid şi pe-a lor şi pe-a noastră? Nu e de
mirare.Aşa emersul, natural, al Istoriei.
Nu trăim, oare, într-o lume în care

totul se standardizează? De la piuliţă la
automobil, de la Individ laNaţiune!Dar, în
timp ce obiectele inerte se supun fără
crâcnire acestui proces, Individul şi
Naţiunea reacţionează, pro sau contra.
Individul îşi personalizează motocicleta
standardizată, îşi personalizează, prin
sfâşiere, peticire etc. blugii standardizaţi,
îşi argotizează limba standardizată, îşi
tatuează corpul standardizat. Totul pentru
a se individualiza, a se personaliza, a se
împotrivi uniformizării. Reacţii similare se
p ro duc , d i n pa r t e a na ţ i un i l o r
standardizate. Standardizării comuniste
(model Stalin) i s-au opus: comunismul
românesc (personalizat Ceauşescu),
comunismul iugoslav (personalizat Tito),
comunismul chinez (personalizat Mao),
etc. Dacă sunteţi atenţi, puteţi discerne,
reacţiile Individuale şi Naţionale la
standardizarea UE, la standardizarea
americană etc.
În fond, totul îşi are originea în firea

contradictorie a Individului şi aNatiunilor
(comunităţilor umane). Pe de o parte,
doresc să fie „în rândul Lumii”, iar pe de
altă parte, îşi cultivă şi clamează
Unicitatea şi Specificul.

Un sat cu locuitori hâtri, coborâţi parcă din
paginile lui Creangă, un sat cu întâmplări vesele
sau triste, survenite pe parcursul unui veac în

care România a cunoscut războaie, foamete, dictatură, dar şi
speranţa de a nu-şi pierde identitatea. Iată fundalul pe care se
desfăşoară acţiunea celor 16 povestiri din recentul volum

al lui Ioan Ţicalo, care, prin convergenţa tematicii, a
tonalităţii, a personajelor, poate fi considerat chiar un „roman
regionalist”, întrucât proza lui IoanŢicalo, prolific şi apreciat
autor a numai puţin de opt volume, transmite prin toată fibra
ei, semantică şi mai ales stilistică, specificul locului,
„culoarea locală”.

poate fi citit şi ca o cronică, scrisă într-un susţinut
registru tragi-comic, a unui sat, unde se desfăşoară numeroase
şi intricate „poveşti”, focarul narativ fiind personajulAglaia.
Ajunsă la vârsta senectuţii - dar plină încă de pasiunea de a
trăi, de a-şi ajuta semenii aflaţi în nevoie sau de a pedepsi
josniciile sub toate formele lor - Aglaia este cuprinsă de

una dintre formele care a
definit-o toată viaţa. Lungile ei incursiuni în trecut (al ei sau al
altor membri ai comunităţii) iau forma unor naraţiuni bine
ritmate, bine conduse, care compun canavasul dens al
textului, urzit cu migală şi pricepere de autor. Evenimentele

Pojar,

Pojar

pasiunea rememorării, pojarului

mari sau mici, din diferite momente ale istoriei comunităţii
sunt retrăite de Aglaia pe firul consistent al memoriei, care
propulsează în prim plan personaje ca: sora Simina, cea furată
în noaptea nunţii; mama, Domnica, ceamult pricepută la vrăji
şi farmece de demult; Moş Melinte şi iubita lui, Valahia;
vecina Paraschiva, cea mai bisericoasă femeie din sat;
Bolândache, activistul de partid din perioada colectivizării;
Gheorghiţă, copilul îndoctrinat, care plânge în 1953 moartea
lui Stalin, ; primarul Gavrilă, un fel de hopa-
Mitică al tuturor regimurilor; Ilarie, iubitul dispărut în război
şi plâns toată viaţa deAglaia, revenit la bătrâneţe spre a muri
în ograda femeii.
Realismul cu care autorul trasează contururile vieţii în

această comunitate rurală închisă şi totuşi plină de
evenimente este unul dintre principalele atu-uri ale
volumului În multe din paginile cărţii, cititorul are impresia
că se află în faţa unui adevărat document etnografic, atât de
precisă şi credibilă este înregistrarea numeroaselor ritualuri,
obiceiuri, datini: nunta cu strigături, pregătirea minuţioasă a
pomenirii morţilor, practicile magice „furate” pe linie
maternă, din mamă-n fiică:

(p.107).
Momente dramatice din istoria satului (dar şi a ţării) sunt

înscrise în această cronică împletită din firul de păinjen al

tătucul nost'

.

„Sunt patru femei şi nu două.
Anapoda treabă. Fata se freacă la ochi şi se mai uită o dată.
Tot patru. Luna e acoperită de un nor, iar Aglaia sare în uliţă,
urmând alaiul în ascuns. Femeile intră în pădure şi se opresc
undeva, lângă un brad trăsnit şi făcut flenduri în celălalt an.
Se desluşesc câteva şoapte, apoi se aprind patru lumânări pe
care le înfig în pământ în patru colţuri la o depărtare ca de
trei-patru paşi. Le cunoaşte pe celelalte două. Una-i măritată
de vreun an, cea de-a doua, nu. Bunica le spune ceva şi
amândouă încep să-şi arunce straiele de pe ele, până rămân
în pielea goală şi cu părul despletit, revărsându-se pe umeri.
Aglaia se pipăie, fără să vrea. Cele dezbrăcate îşi unduiesc
trupurile, mişcându-se printre luminiţe, în vreme ce mama şi
bunica fac înconjurul lor, cu faţa către cele din pătrat, rostind
ceva neînţeles.”

memoriei: umilinţele din timpul ocupaţiei sovietice,
răzbunate de vijelioasaValahia, soţia naratorului din capitolul
„Am fost un om cu frică de Dumnezeu”, care a omorât de una
singură un număr impresionant de soldaţi ruşi; teribila
pedeapsă a simbolicului personaj feminin, a cărui soartă este
pe măsura destinului întregii ţări

p. 45). Nici
torturile din perioada colectivizării nu sunt uitate, Aglaia
rememorând cu preciziemartiriul consătenilor ei care au opus
rezistenţă politrucilor comunişti:

(p. 99).
Dar cred că dimensiunea cea mai originală a volumului
este limbajul. Într-o limbă autentic moldovenească, în

graiul viu şi plin de culoare de pe Valea Moldovei, acest text
poate mai greu de înţeles pentru cititorii din alte zone ale ţării
sau pentru tânăra generaţie citadină poartă amprenta oralităţii
(majoritatea episoadelor sunt intens dramatizate), având o
prospeţime şi un umor pe care numai în paginile
humuleşteanului le mai întâlnim:

(p. 182).
Scris, incontestabil, ca mărturie despre identitatea

oamenilor şi locurilor dragi, împletind armonios realul cu
ficţiunea, volumul al lui Ioan Ţicalo îşi poartă cititorii
într-un spaţiu-timp (re)creat cu măiestrie, contaminându-i de
această pasiune arzătoare a rememorării.

(„Au chinuit-o câteva
săptămâni şi, la urmă, i-au legat picioarele de două maşini şi
au dezbinat-o pe biata Valahia. Iaca, asta a fost nevasta mea.
Nici măcar nu ştiu unde-a fost îngropată”,

„Lupii de la oraş nu şi-au
schimbat năravul, dar acum veneau noaptea şi-l săltau pe om
din pat, ducându-l într-un loc anume. Unul singur s-a întors
nevătămat. Pe câţiva nu i-ammai cunoscut. Lui Gospodaru i-
au scos un ochi, pe Vancea l-au lăsat surd, pe Burcea l-au
lepădat la marginea satului şi săracul n-a mai ştiut să vină
acasă, lui Veleaşcă i-au zdrobit degetele şi, neputând îndura
chinurile, a dat a înţelege că i-ar place la întovărăşire. Atunci
i-au uns, în batjocură, nasul cu cerneală, punându-l să
iscălească”

Pojar

„-Fată, îşi schimbă vocea
şi privirea Aglaia, ăsta s-a învăţat cu boieria ca ţiganul cu
nicovala şi au început să-i tremure nădragii, gândindu-se că
ar putea s-o piardă. Te pomeneşti că are fabrică de asfalt în
ogradă la el.Motanul o sămiaune până o să-l puneţi înapoi în
fruntea satului, după aceea o să aibă el grijă să vă arate
ghiarele pe care o să le ascută de asfaltul turnat la porţile
voastre...”

Pojar

Elena-Brânduşa STEICIUC

Traian D. LAZ RĂ

POJAR sau pasiunea rememor riiă

Ivana Kocevska - Vortice Dance Company
(Festivalul Enescu 2013)

Concert Jordi Savall
(Festivalul Enescu, 2013)

Concert Yuja Wang cu Pittsburgh Symphony Orchestra
(Festivalul Enescu, 2013)
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Deschide, mândruţo, uşa,
când răsare "Găinuşa !"

"Clip , r mâi,
E ti atât de frumoas !”

ă ă
ş ă

(Faust)

Solilocviu - Despre
Vortice Dance (Festivalul Enescu, 2013)

Ţara Minunilor
cu

Pe poteca de lut umed, coborând panta
muntelui spre cantina taberei internaţionale pentru
micul dejun, mă surprinde iar ploaia, pe
neaşteptate. Dar abia a stat, domnilor, pentru
Dumnezeu!
Aflu un refugiu temporar sub un brad uriaş,

ameţit pe dată de aroma îmbătătoare de tămâie şi
smirnă, ca al pinilor din Roma şi aştept să treacă
răpăiala năpraznică. Mă duce şi pe mine un gând la
cimitirul poetului, unde voi adormi şi eu printre
nopali şi cactuşi albaştri, acolo unde totul e auriu şi
pur, albastru-marin învăluit în pacea sufletului.
Dar tot atât de brusc, torenţiala se opreşte. Slavă

nepieritoarei naturi!

Pis-pis-pis! domniţă Alina, a trecut şi
noaptea asta, cu vise naive de soldat
venite din vremuri bătrâne, pe când

tocmai intram în postul de sentinelă undeva în
memorie, paznic la armonii.
Urcam, ca de fiecare dată, în salonul cu mese

de stejar din Pădurea Turingiei, tărâm al umbrelor,
unde adăstau în taină zeităţi cărunte şi fără grai,
din veacul de aur al scripturilor române. Nişte
înţelepţi - cu toţii plecaţi pentru o clipă din "cartea
de citire" şi veniţi pe ascuns la obişnuitul conclav de
toamnă, bărbaţi pe care i-a dăruit Dumnezeu cu
geniu şi plete albe ca zăpezile de peKilimandjaro.
- Trebuie să privim până vom vedea, glăsuieşte

cel mai bătrân dintre toţi. Este vremea să aducem
laude tinereţii părinţilor.
Deschid ochii. Peste nemărginita împărăţie a

spiritului albesc zorile şi mă simt cuprins de o
bucurie adâncă şi simplă,dar ce frumoasă: e clipa
curată a naşterii unei noi zile. Ei bine, a mai început
una şi noi trăim!
A bătut şi ceasul sortit unei ceşcuţe de ceai cu

calde arome de cimbrişor şi iarba-voinicului, dar şi
cu adaosdin floare de tei.
- Ei bine, se simte acum acea nobilă aromă de

plai. Dar nu era mai bună la răceală o cană de
nepéntes? Încă din zorii Europei se bea pentru
alungarea tristeţei şi a altor amărăciuni. Vreau să
închin în cinstea zilei de azi în care, deşi n-o să fac
nimic, voi trăi.
- Dar de ce nu mă vezi? Pis-pis-pis! Frumoasă

prinţesă - mai ştii ce ne spune înţeleptul? Dar
poetul pierit odinioară în noaptea cruntă a unei
temniţe demaximă siguranţă?
Îi striga călăului la ceasul din zori, cu patimă şi

curaj, dus lamoarte :
"Ce minunat este să trăieşti, ce uluitor este să

trăieşti, cel ce trăieşte ce mai poate avea de jinduit
zeilor?" Şi atunci i-a căzut capul în eternitate.

şi-a sfârşit viaţa visând sămai alerge
o dată pe nisipurile de aur ale Mediteranei, clamând
libertatea. Să ucizi un poet? E cumplit. Mai tragic
decât să-i tai capul unei divine privighetori,
oprindu-i timidul cânt la jumătatea viersului…
Soarele bate de-acum pieziş în copertina

adăpostului meu de sentinelă iar pomii îşi întind
crengile colorate de octombrie, fără flori şi rod,
spre lumina lui, cu patimă şi speranţă oarbă.
Priveşte de sus şi luna - albă, tăcută, după ce a
lunecat impasibilă întreaga noapte prin spaţii pustii
de univers fără viaţă, iar acum şi-a tras un văl de
nori peste faţa ei nevăzută şi moţăie. Din Marea
Liniştii, spun unii, se vede albastra floare a
Amazonului.
O amintire timidă, cât o buburuză cu şapte

puncte, de-i zice , a venit
şi aşteaptă la poarta închisă a cazărmii mele să fie
primită.Aplutit lin, ca o gondolă veneţiană, dinspre
adâncurile mileniului muribund până în lumina
palidă a Timpului meu: este vara, în tabăra fără
frontiere Valea cu Peşti, şi prin staţiune mişună
camarazi din mari Unităţi de luptă din lume. Mulţi
sunt umbre din peştera lui Platon, scăpaţi cu viaţă
dinprăpăstiilemunţilorToraBora.
A plouat mai devreme, este răcoare şi

atmosfera pare de cristal rece, amintind de piatra
vânătă, deAltai.
- Poate s-a răzbuna! rosteşte o voce răguşită de

ţăran bătrân de prin părţile codrilor seculari de la
Slătioara.
Pădurile grele de conifere, căţărate pe munţi,

respiră adânc şi calm prin plămânii uriaşi ai planetei
numită Pământ. Ziua bună, pădurilor! Vă iubesc,
dar şi mai mult decât pe voi, mi-e scumpă ca
poetului din amar exil libertatea. Mă duce-un gând
la acel înţelept care-şi dorea un sfârşit demn:
"Cimitirul unde va fi adormit" era imaginat printre
nopali albaştri şi cactuşi albaştri. Pe stela lui de
mormânt scria: !
Euce voi scrie cîndvoi "pleca" ?
Puţini din cei ce trudesc în tabără, la târnăcop,

vor mai vedea ţărmurile copilăriei şi casa ei veche,
cu cerdac. Dar eu nu, voi pleca curând, rătăcind în
căutarea unor sublimehimere..
Brazii au aceeaşi măreţie ca şi cei din Nordul

meu natal şi aceeaşi tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă
fără demoarte: sunt totdeauna verzi!

-

Hernàndez

coccinela septempunctata

Mantuamegenuit, Calabri rapuere

În acea clipă a dimineţii calme şi reci, pe
cărarea din faţa mea se săvârşeşte o minune, ce-n
vremea noastră nu cred a se mai face : apare,
ţopăind fără griji, o broscuţă vioaie, sclipind în
culori gingaşe, ireale, ca de mărgean de Baltica.A
ţâşnit din apa de cleştar a unui izvor. Face salturi
scurte, îmbătată de răcoare şi bucurie. E o vreme în
care se simte fericită. Dumnezeule, dar ce-mi
strigă:
- Ce bine e, !
Surâd. Ce caută la postul meu o făptură

zămislită cred prin a şasea zi a Creaţiei ? Domnul
tocmai îşi terminse vopselele şi de-abia a reuşit să
mai coloreze şi piţigoiul, cu resturi de culori şi nu
mai avea decât un pic de "verde ca de Heveea"
pădurii tropicale. A fost bun şi-atât pentru mica
fiinţă săltăreaţă. Oare pot s-o iau în palmă ?Numi-
ar face vreo atenţionare severă Ministerul
Mediului, al Apelor şi Pădurilor? Sau şi mai grav:
Comisia Europeană! Ei bine, evident că nu, şi m-aş
putea chiar juca cu ea, până pică schimbul. Nu
cred că e nevoie de vreun aviz favorabil, nici
măcar de la comisia juridică din Parlament. N-
are apartenenţă etnică şi nici politică. Sigur că nu.
Eo fiinţă eminamente liberă şi voioasă.
Am ridicat-o în palme de pe cărare şi de-ndată

am văzut că era deosebit de prietenoasă şi plină de
bucurie.
- Hei! Sărută-mă repede! am auzit-o, şi numi-

a venit a crede că-ntr-adevăr putea glăsui...! Nu-mi
place să fiu ostatica unui soldat.
- Parcă nu erai o cuvântătoare. Şi apoi, n-ar

trebui să doresc şi eu sărutarea? Amanţii întreabă
întotdeauna dacă e cu voie. Iubitamea ce-ar zice?
- Ai vrea tu una, dar mă minţi; n-ai aşa ceva. Şi

nu te amăgi, nu sunt o biată făptură neajutorată. N-
aştepta să te rog. Vin de la Curte. E o poruncă
princiară dacă vrei să ştii. Sau, pe limba soldatului -
un ordin. Execută-l!
- Bine, scumpo!
Mi-am ţuguiat buzele şi i-am atins cu o nespusă

delicateţe, boticul verde, ca de smarald rece.
Atunci, universul pădurii s-a tulburat, păsările au
tăcut, pădurea şi-a oprit foşnetul şi în faţa mea a
răsărit ca din pământ, strălucitoare şi plină de
măreţie, o prinţesă superbă, în straie de neam
împărătesc. Pe creştet îi lucea diadema de aur
străvechi de mare ducesă, cu crini regali, turnaţi
în oţel iar ochii îi mijeau cu un fel de duioşie uşor
ironică. Gulerul mantoului roşu-cardinal îi era
ridicat şi-i acoperea un obraz. Părea plecată din
gânduri sau poate că trăia o tristeţe dîn lumea ei, -
un măritiş fără voie, un iubit conspirator, decapitat
de rege ca orice liftă păgână! ... Zâmbea uşor, fin, cu
distincţie.
- Okey, te-ai rătăcit? Sunt gata să te-ajut.

Armata e cu tine.
- M-au pierdut prin pădure, idioţii din garda de

corp. Nişte nătărăi speriaţi de vijelie şi tunete, ca de
bombe şi beţi turtă.Au tras zdravăn la măsea încă
din zori. O să-i pedepsească tătuca. Dar num-a udat
ploaia.Nu e ciudat?Nici pe tine.
- Eu nu contez. Am o pelerină încă bună de

purtat, rămasă din bătălia de la Kursk. Tu cine
eşti? Arăţi de parc-ai avea intrare în scenă peste un
minut, regină captivă dusă la eşafod.
- Ştiu povestea: aia era o mătuşă afurisită,

condamnată la moarte pentru conspiraţie. Dar şi eu
sunt o prinţesă cu sânge albastru, de neam ales. Şi
amobună educaţie.
- Tu nu glumeşti? O prinţesă adevărată? Vii

dintr-o pădure adormită? Sau eşti fugară de-acasă
în papucii luiMahmud?
- Adevărată. Jur! Punemâna pe braţ... Nu acolo

- pe sâni! Îţi plac?
- Dar eşti atât de frumoasă! Cum te cheamă?
- SuntUta, dinNaumburg.

ElCapitano

- Îmi pare bine. O, da, acummi-aduc aminte: te
ştiu dintr-o carte de citire germană. Ai plecat din
poveste sau vii din vis? Cumde ţi-au dat drumul în
plimbare pe-o vreme de ploaie ca asta? Siegfried
ştie?
- Nu pot să-ţi spun. E la vânătoare de gâşte

sălbatice.Te superi?
- Niciodată. Şi ce faci toată ziua? Tragi cu

ghiocul?
- Mă joc cu verişoarele mele prin palat de-a

"Războiul celor două roze", colind pădurile,
prindem ochene la lumina făcliilor noaptea, ne
clătim ochii în apele limpezi şi reci în zori, jucăm
feste unor drumeţi tineri şi caraghioşi travestindu-
ne în stafii... Serile avem baluri ori stăm la taifas în
balcon dacă e vreme urâtă. Jucăm şi cărţi, câte o
partidă de "Păcălici" sau "Şeptic". Dar ţie cum îţi
zice?
-Alexandru.

proză de Mircea FILIP
-Dumnezeule, eşti rudă cuCelMare?
-O, nu!Glumeşti? Acela era un împărat viteaz,

din vechimi. Eu sunt doar un supus modest de-al
tatălui tău, o "nobilă trestie gânditoare".
- ! Eşti nobil? De ce nu mi-ai spus? Chiar

diseară o să te trec pe carneţelulmeu de bal, pe locul
întâi. Ştii dansa "Polca pe furate" sau "Vals
vienez"?
- Ca orice tânăr locotenent ! Împăratului, un

străbunic de-al meu i-a fost soldat luptând, în
războaiele pe care le-a purtat până-n Indii. Suliţaş
în falangamacedoniană.
- S-ar cuveni acum să mi te-nclini elegant.

Chiar şi doamnele de la Curtea Principatului la
palat îmi fac reverenţe adânci când ne vedem sau
când e vreo ceremonie în sala tronului. Te superi
dacă te-nvăţ câte ceva din bunele maniere ale Casei
regale?
- Nu. Îmi place. Dar, ca soldat, eu trebuie să-ţi

prezint de fapt "onorul", ducând arma la piept! Şi
oricum, chiar dacă nu cunosc eticheta de la Curte,
nu sunt lipsit de acea aleasă bunăcuviinţă de-acasă.
E aproape la fel de preţuită şi-n Codul manierelor.
Ştii că şi-un viconte poate fi necuviincios şi
mitocan? Dar eu am şi bacalaureatul. Trecut din
prima. Tu l-ai luat ?
- Ce e aia?
- Bine că nu ştii. Îţi spun altădată. Dacă vii mai

aproape, ne împrietenim şimaimult, nu vrei !?Nu-
ţi fie teamă, amun suflet bun, ca demenestrel.
- Îmi pare rău, dar babacii nu-mi dau voie să

vorbesc cu străini. Tata m-ar bate cu sceptrul
undeva pe spate, sub crinolină, dacă ar auzi c-am
vorbit c-un soldat . Ba m-ar putea şi exila de la
Curte.Amo prietenă bună, deja trimisă în surghiun.
A purces grea cu un cavaler rătăcitor întors din
pribegie. Ce uniformă e asta? Eşti elev-plutonier
sau student? Vii din vreo campanie de zece ani în
junglă camercenar de eşti aşa rupt şi cârpit?
- Şi una şi alta. Avem un minister sărac.

Studiez arta militară la Padova. Am ales cariera
armelor fiindcă-mi place uniforma de ofiţer de
gardă şi apoi, colinzi lumea. Pune la socoteală şi
interesul domniţelor pentru gloria dobândită în
bătălii şi războaie. E tare plăcut să apari la un bal în
ţinută strălucitoare de general, cu eghileţi de aur şi
sabie. Ori să te încununeze cu "Ordinul Jartierei"
însuşi regele, dacămeriţi.
- O s-ajungi să comanzi armate? Tata ar avea

nevoie de-un general credincios şi destoinic. Vrei
să-i vorbesc despre tine?
- Voi fi ofiţer superior de-abia în doi ani şi dacă

mă va ajuta norocul să câştig bătălii, chiar mai
mult: am bastonul de mareşal în raniţă, datând din
războiul celor trei împăraţi. Vrei să ţi-l arăt? Pe
lângă tăticul tău poţi pune o vorbă bună, oricând,
deşi am auzit că el preferă absolvenţi ai
Academiilor militare de prin Prusia. Mai precis,
din Potsdam. Ştii ce? mai bine, pune cuvânt pe
lângă mămuca ta, e mai influentă şi mai arzoaie.
Ştie trage sforile cu dibăcie.
- Nu-i placmilitarii, ci prinţii de sânge albastru,

cu descendenţă imperială. Fratele meu e deja, la
vârsta ta, prinţ moştenitor şi va fi rege. Studia la
Heidelberg. Bietul de el - s-a îndrăgostit de-o fată
din clasa de jos şi tata era sămoară de inimă rea. L-a
retras din şcoală. Tu de ce de-abia buchiseşti
tratatele de artă militară? Ce-ai făcut până acum ?
Ai fost cumva unmare leneş cu "duhul trândăviei"?
Ai pierdut averi la cărţi? Te-au vrăjit crăiţele de la
Curtea domnească? Ai căzut deja victimă vreunei
mezalianţe?
- Da' de unde. Opreşte-te! Nimic din toate

astea. Am muncit în scurta mea viaţă pe ruptele,
vrând să ajung ce-mi doream, poate şi-un înţelept.
Dar asta n-am reuşit, nu vorbesc limbi vechi şi nu
mă prea iubeşte filosofia. Nici până astăzi nu l-am

Tiens

înţeles pe nenea Augustinus când vorbeşte despre
semne şi limbaj. Tu eşti logodită deja? Te văd cu
inel de aur cu diamante. La voi în ducat chiar aşa
devreme se pun la cale căsătoriile?
- Sunt juruită încă de la trei ani unui principe din

Westfalia. Voi fi regină. N-ai vrea să-mi fii ministru
de Război după încoronare? Şi-o punem şi de-un
chef straşnic cu băieţii !?Mi-ar place sămă-mbăt.
- Nu ştiu ce-ar trebui să fac ca ministru. Şi de

demnitari proşti e plină lumea. Dar la nuntă aş veni.
Am auzit că se petrece . Omare bucurie pentru
un soldat. Şi cumarată prinţul fericit?
-Ah, să nu vorbim de idiotul ăla gângav, beţiv

şi gras. Tare rău m-au ursit Parcele la naştere. Nişte
babe năroade. Şimai trebuie să fac şi-unmoştenitor,
fiindcă altfel se duce regatul de râpă. Dar să ştii că
mi-ar place mai curând să avem noi doi o frumoasă
aventură. Îmi placi, eşti deştept şi distins, chiar aşa,
ca soldat înţolit ca naiba. Avem o încăpere în partea
de nord a castelului părintesc unde n-a intrat nimeni
de cincizeci de ani. Am doar eu cheia. Trebuie
făcută puţină curăţenie şi ne-am şi putea muta de
îndată acolo. Să trimit slugile să grijească? O
putem pune imediat de-un bal mascat. Ar trebui să
vii în uniformă de colonel de husari, ca să te
recunosc. Şi să-ţi pui o mască cu chip de leu ca la
carnavalurile veneţiene.

ă
ă

ă Încearcă, mai
bine cu vreun ofiţer. Sunt buni amanţi. Au
experienţă, deşi le miros uniformele a sudoare de
cal şi a hamuri unse cu dohot. Se pricep la chestiuni
din cele care te frământă pe tine. Şi se dau în vânt
după dansuri de societate.
- Eşti un nene fricos şi prost. Doream doar să-ţi

fiu recunoscătoare că din broscuţă m-ai făcut
domniţă. Amplecat. Poftă bună lamicul dejun.Am
auzit că azi vi se serveşte iar ceai cu bromură, ca să
nu vă daţi la subretele de la bucătărie şi tartine cu
salam de soia. Ce oroare! Meniu de sărmani,
osândiţi la galere! Pe curând! !
- Hei, nu pleca fără un rămas-bun! Suntem

prieteni de-acuma. Dar tu ce serveşti lamicul dejun?
N-ai vrea să-l iei cu mine, aici, pe pajişte? Peste un
pătrar de ceas - când apune Grăinuşa! Aştern cât ai
clipi pătura de campanie pe iarba dimineţii, taman
cum îţi place ţie, umedă şi rece.Ar fi ca-n vremurile
îndepărtate când ai venit pentru prima dată la mine
în coridorul liceului şi mi-ai adus nuci şi mere
domneşti. Era ora de istorie şi ajunsesem cu studiul
la tema războaielor punice.Tocmai stam să adorm.
Mi-ai suflat răspunsul şi-am scăpat de-un 4 la care
se gândise " Întotdeauna ai fost bunuţă la
suflet. Ce zici? S-aduc şi apă curată de la izvor? E
taman colo, sub brazi.
-Noi, la Curte, cred că vomavea, sigur, lamasă,

struguri din Georgia, muiaţi în rouă şi ceai verde din
Indii, cu dulci "cuiburi de rândunele". Plus o ceaşcă
de lapte demăgăriţă.Mama se scaldă uneori în el, pe
lună, ca să rămână tânără şi frumoasă. Dar tot a
bătrânică de treabă arată.
- Ehei, bun şi gustos. Aşa se şi cade la rangul

vostru.Dar o băutură nu vi se serveşte?
- Ba da, un pahar de cristal cu hidromel. Iar la

prânz, avem fazan înăbuşit cu vin alb şi usturoi.
Vânat de tăticu'. Hidromel rece - cine mai vrea de
băut.
- Noi o s-avem fasole scăzută cu şorici de

purcel. Nimic de băut. Ni se dau două degete de
ţuică doar de ziua armatei. Ţi-ai dori o porţie de
fasole? Pot vorbi la bucătărie, mă am bine cu
sergentul de servici.
- Eşti dus cu pluta? !
- !
Prinţesa a dispărut, lăsând în urmă o boare

parfumată, poate de mosc scump de prin Orient. Ce
mare speranţă de viitor! O protecţie de broscuţă prin
care voi ajunge sigur la Curte! Dar de unde ştia ce
servim la micul dejun? Ce poveste! Nu, nu mi s-a
părut, chiar a venit după ea faetonul de gală în care a
urcat grăbită, şi echipajul s-a făcut nevăzut după
un crâng de mesteceni pitici, albi şi puri, în tropot
liniştit de cai.Mi-a strigat de departe:
- Să număuiţi!Ar fi o nenorocire să redevin ce-

am fost ! Cum crezi că mi-ar sta vălul de mireasă şi
diadema de regină deasupra unor ochi ca ai mei?
Vezi că-ţi vine schimbul şi caporalul e deja beat cui!
Vrea musai să-i convingă pe camarazi că pământul
e rotund şi le demonstrează cum e cu rotaţia lui
veşnicămergândde-a învârtita...

Okey

Ti amo

Pisicuţa"...

Merçi.A rividerci
Ti abbaciare

- Fii cuminte, señorita, vrei s -mi stea capul
acolo unde-mi stau picioarele? Crezi c serviciile
secrete ale regatului t u dorm în zale?
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Lipim un ochi urechii şi gura peste pleoape,

Icoană trisfetită plutind printre văzduhuri...

Anatomii de verbe, păpuşi în mal de ape,

Îngrămădiri de viaţă crescută pe sub ruguri.

Şi ieri, şi azi, şi mâine s-au stins în malaxoare.

Luceşte cald bănuţul pe pieptul altor timpuri.

Se zbat din umeri prapuri ...şi înfrăţim la soare

Ca grâul în coliva iernaticelor chipuri.

Amestecăm ninsoarea cu degetul erorii,

Căci ale nostre palme sunt sită grea de vise.

Din oase şi din piele o s-alungăm cocorii

Spre neclintiri prădate, cu porţile deschise.

Şi vin şi se închină mulţimi înspăimântate

La ţurţuri lungi de vreme, ca troiţe pe dealuri...

Iar noi, ascunşi în ornic şi-n sarea din bucate,

În ziua-ntâi rescriem uscatul de sub valuri...

***

Mîntui-m-aş şi n-am cui,

Mîntui-m-aş spinului,

Spinului cuvîntului,

Roadă nouă vîntului,

De din suflet să mă-ncui

În duh surd şi mut, ce nu-i

Înflorirea nimănui...

Mîntui-m-ar pe hotar

Paseri negre-n păretar,

Mîini împodobite-n var,

Frînghie amară-n dar,

Vorbelor mărgăritar,

Colivii şi cuşti, ce n-ar

Încolţi în calendar...

Mîntui-m-ai în răscruci,

Inima zălog în drugi,

***

Şi dor îndurerat îmi sparge clipa

În care-am adormit ca într-o mamă,

Cînd timpul şchiop şi-a frînt în ploi aripa,

Îngenunchind cu hohot de aramă.

Ni se deşiră anii ca mătănii

De funigei albaştri peste feţe...

Se-nhamă vremea, telegar, la sănii,

Izbind copite-n luna ce-o să-ngheţe...

Şi vom tăia în două cu privirea

Un veac bolnav, părăduit, stingherul...

Din rană, ca un vitreg mac, iubirea

Îşi va-nflori prin noi în noi hangerul...

***

Zăpada morţii noastre-şi tocmeşte lăutarii,

Un suflu de răscoală pe ape ne-ncepute,

Cînd peste suferinţe se năpustesc avarii

Cu lăncii de cuvinte din dicţionare mute.

Zăpada nunţii noastre n-ajunge să îngheţe...

O beau cu buze roşii necercetate ştime,

Lăsînd apoi pe maluri poverile citeţe

De valuri şi de plete, în veacul care vine...

Zăpada morţii noastre se-ascunde-n buzunare

Croite larg în ochii ce-au început să cadă,

Ca mărunţiş de zile, aramă sunătoare

Turnată-n scut şi arme, a zeilor paradă...

***

Îndrăgostiţii ultimului veac,

Încoronaţii ultimei secunde,

Ne leagă timpul, vrejuri pe arac,

La rădăcini de şoapte tot mai scunde.

Şi veacul ăsta nu-i decît un ciob

Uitat pe jos, din plînsă oglindire,

În care ne gătim cu ochi miop

Spre-mbrăţişarea morţii din iubire...

Sărutului furat pe sub blestem

I-adăugim secunde înecate,

Din mîngîieri cioplim un recviem,

Cadril de frunze nenăscute, toate...

Şi din şoptiri furişe la urechi

Cercei de vorbe cresc şi se destramă.

Şi viaţa-ntreagă-i strînsă la priveghi,

Îndrăgostiţi, ne sîntem nouă vamă...

M-aprind în noapte, lampă-n strai de veghe,

Cu gînduri domolite în fitile,

Cînd plînsetul îşi caută o ureche,

Şi neîncrederi tabără-n iubire.

De şoldul sticlei se lipeşte palma,

Şi degetele ard cu tot cu vrăbii,

Iar vîntul fură clipele de-a valma,

Cu lacrimi ca ciocane printre săbii.

Căldura astrucată-n aşteptare

N-o vom salva pe praguri de chilie,

Cînd flacăra cuvîntului tău n-are

Să mă zidească ori să mă învie...

Şi-n rama ce abia mai ţine glaja

Vrîstată roş cu sare şi cu brumă

Vom dăltui cu sufletele vraja

Menită să ne ardă împreună...

***

***

Din ascuns de cuvânt,

Răsfăţat ca-ntr-un pântec,

Înger negru tăcând

Mă astrucă în cântec,

Din ascuns de tăceri

Rostuite în spume,

Înger negru din ieri

Mă trimite in lume,

Şi din lumi cu-ascunziş,

Cu zăvoare de piatră,

Înger negru pieziş

Mă-ncovoaie-n lăcată...

***

Rătăcit în joc s-apuci,

Dormi cu frunza de pe nuci,

Calea din fîntîni usuci,

Coşi pe cer dureri în cruci,

Răstignire să-mi aduci...

Zăpada nunţii-morţii o vor căuta poeţii

Ca leac de neuitare, ca piatra peste rouă...

Iar noi, împiedicaţii în pulberile ceţii,

Copilărim prin neaua târziu adusă nouă...
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FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU
PENTRU PUBLICUL TÂNĂR (FITPT)

Stăm de vorbă cu Oltiţa Cîntec, director artistic al Teatrului pentru Copii şi Tineret
,,Luceafărul” şi al .
Începând din anul 2006, când conducerea Teatrului a fost preluată de echipa Ioan Holban
(director), Oltiţa Cîntec (director artistic) performanţele şi imaginea aşezământului s-au
îmbunătăţit radical.Artistic s-a venit cumulte idei originale, cu proiecte deosebit de interesante
şi viabile, cu o ,,politică” repertorială remarcabilă şi, nu în ultimul rând, cu dorinţa de a aduce pe
piaţa naţională, în urbea ieşeană într-o premieră absolută, două festivaluri de top: este vorba de
”Hai la teatru!”, un festival al trupelor din şcolile şi liceele judeţului Iaşi, şi Festivalul
Internaţional sus amintit. Concomitent, s-au derulat multe alte proiecte, la fel de importante,
cum ar fi: ,,Mari autori, mari opere” ,, dramatIS” ,, ”Teatru la muzeu”, ”Scena din subsol” sau
”Luceafărul, centru regional de cultură teatrală” etc. Toate aceste iniţiative, materializate în
fapte, s-au născut din dorinţa de a oferi publicului ieşean producţii originale şi inedite, iar
actorilor din trupă, posibilitatea de a se afirma, de a experimenta noi formule artistice originale
şi, nu în ultimul rând, colaborarea cu regizori, scenografi, compozitori, coregrafi personalităţi
din peisajul artistic naţional şi internaţional. Toate aceste evenimente teatrale, din ultimii şapte
ani, au făcut ca imaginea şi personalitatea Teatrului ,,Luceafărul” să fie remarcată, apreciată şi
răsplătită la orice eveniment artistic din ţară şi străinătate.

Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPT)

Toma HAGEA:

Oltiţa CÎNTEC: Ideea a venit firesc, realităţile
culturale au impus-o, noi, Ioan Holban şi cu mine,
dându-i ”doar” materialitate. Trupa teatrului are
potenţial creativ, teatrul oferă condiţii, avem două săli, o
clădire minunată, autorităţile locale, mă refer la

Oltiţa, pentru început, cred că
orice cititor ar fi interesant să afle cum şi când s-a
născut ideeaacestui festival internaţional de la Iaşi?

Consiliul Judeţean Iaşi, în a cărui
subordine ne aflăm, ne sprijină
iniţiativele, înţelegând cât de
importantă este arta pentru orice
comunitate. În Iaşi nu există o
manifestare artistică de amploare
internaţională, nici în regiune nu
există, iar în ţară, mă refer la cele de
gen, sunt foarte puţine.

, cum s-a numit iniţial
manifestarea, a devenit de anul trecut

nu
dintr-unmoft, ci pentru că evoluţia lui a
mers în această direcţie. Evenimentul
atrage categorii de public foarte
diverse, de la preşcolari, la studenţi,
adulţi şi seniori şi era normal să ne
dezvoltăm în această direcţie. În acest
moment în România nu mai există un
asemenea festival, FITPT e unic
contează prin amploare, calitatea
invitaţilor, prin profilul pe care şi l-a
configurat. Iată ce a scris presa:
"...despre cum poate fi depăşit
complexul provinciei culturale"

, 2008; "…festivalul a

Festivalul
Internaţional deTeatrupentruCopii
şi Tineret

Festivalul Internaţional de Teatru
pentru Publicul Tânăr (FITPT)

:

Teatrul Azi
adunat un fel de al trupelor de teatru pentru
copii şi tineret din lume" 2009;
"…manifestarea ieşeană a fost un eveniment
remarcabil, de ţinută artistică şi de succes la public"

2010; „În sfârşit s-a instituţionalizat şi la Iaşi
după multe alte încercări un festival internaţional de
teatru. (…) Asumându-şi cu fermitate condiţia de
reuniune , festivalul o şi respectă şi o
onorează.” , 2011; " a lui
Joel Pommerat, de la Avignon la Iaşi (…) o
exclusivitate naţională în deschiderea FITCT 2011!"

; "…regal de teatru" ,
2011; "Iaşul, capitala internaţională a teatrului pentru
copii şi tineret!" , 2011.
În fiecare an, FITPT are o nouă temă, pentru a-l

menţine proaspăt, surprinzător. De la o ediţie la alta,
adaug noi tipuri de evenimente, pentru a atrage publicul,
artiştii. Cine crede că a face un Festival înseamnă pur şi
simplu să inviţi nişte trupe şi spectacole, se înşală. Un
eveniment de altitudine înseamnă un concept, o idee în
jurul căreia să graviteze toate punctele din program. Noi
lucrăm cam cu zece luni înainte pentru fiecare nouă
ediţie.

Festivalul s-a născut în anul în care a debutat şi criza
economică, dar asta ne-a ambiţionat să găsim de fiecare
dată resurse alternative, să suplinim lipsa finanţelor prin
creativitate. Sunt şi lucruri care necesită obligatoriu

dream team
Suplimentul de cultură,

Ateneu,

internaţională
Cronica veche Scufiţa Roşie

Jurnalul naţional 2011 Adevărul

Ziarul de Iaşi

Deja, suntem la cea de a VI-a ediţie a festivalului,
timp în care, împreună cu Ioan Holban, aţi trecut prin
tot felul de tensiuni, de suspansuri şi emoţii inevitabile
la fiecare ediţie.Ce nepoţimărturisi în acest sens?

finanţare, care nu pot fi suplinite prin inventivitate. Ca
filosofie bugetară am adoptat strategia de a atrage cât
mai mulţi finanţatori, parteneri care ne-au stat alături
încă de la prima ediţie, alţii care ni s-au alăturat pe
parcurs. UNITER-ul a inserat Festivalul pe lista
manifestărilor sale încă de la a doua ediţie. Am adus
alături de FITPT institute culturale şi ambasade,
reprezentanţe culturale şi diplomatice.

Oltiţa, pentru fiecare ediţie ai încercat, evident că ai
şi reuşit, să aduci trupe din lumea întreagă, începând cu
cele din Statele Unite, cu teatre şi trupe particulare din
Europa de Vest şi de Est şi bineînţeles cele mai
reprezentative teatre de animaţie din România. Este o
muncă asiduă, care cere mult timp, efort, implicare,
profesionalism, cunoaştere, o colaborare şi un dialog
permanent cu lumea artistică de peste tot. Făcând parte
din interiorul teatrului, cunosc foarte bine faptul că, în
fiecare perioadă de vacanţă eşti prezentă în teatru
pregătind festivalul lunii octombrie. Cum reuşeşti să
faci faţă acestui ,,maraton” anual şi care este suportul
acestei efort?

Astăzi, când toate teatrele de animaţie din ţară, se
confruntă cu nenumărate probleme de ordin financiar,
Teatrul ,,Luceafărul” din Iaşi reuşeşte să menţină, la un
standard internaţional, FITPT-ul. Există anumite
,,secrete” ale acestei reuşite?

Eu cred în lucrurile făcute serios, cu pasiune şi cu
tenacitate! Am fost educată în spiritul lui ”dacă te-ai
apucat de un lucru, atunci fă-l foarte bine” ! Reuşitele
acestea înseamnă efort, da, dar fac ceea ce-mi place,
ceea ce ştiu şi am experienţă. Teatrul e o muncă de
ansamblu, iar FITPT reuşeşte şi datorită faptului că
întreaga echipă a ”Luceafărului”, de la portar la
directori, se implică şi îşi face treaba pe bucăţica lui.
Performanţă fără exigenţă nu se poate obţine, iar la noi,
în ”Luceafărul” ştacheta e destul de sus. Avem ambiţia
aceasta de a dori să fimceimai buni şi, iată, împreună am
reuşit. Fireşte, Ioan Holban şi cu mine dăm tonul,
gândim proiectele, găsim resursele, dar trupa ne este
alături, se identifică cu programul nostru artistic. În artă,
succesul este cel care motivează pe oricine, care te
împinge să te autodepăşeşti, să vrei să încerci lucruri noi,
stiluri de teatru diferite. Un artist care se plafonează,
care se mulţumeşte cu ceea ce ştie să facă la un moment
dat, care nu caută noi provocări se manierizează, devine
un fel de ”funcţionar” care vine la teatru ca la o rutină
zilnică.Asta nu e artă, e, celmult, unmeşteşug!Actoria e
o profesiune în care mereu ai ceva de învăţat, de
descoperit, de testat. De aceea, măcar o dată pe an
colaborăm cu regizori, scenografi, compozitori de cel
mai înalt nivel din afara teatrului, pentru a experimenta.
Aşa ajung unii actori, cei deschişi, ambiţioşi, la
performanţe. Aşa Dumitru Georgescu, colegul nostru, a
devenit Celmai bun tânăr actor laGalaHop în acest an !

Secretele sunt munca multă, iniţierea unor proiecte
originale, capacitatea de a atrage parteneri instituţionali,
de a găsi soluţii alternative,mii de telefoane, demailuri.

,

Emil Brumaru, poetul, al cărui text dramatic îl vom
prezenta în spectacol-lectură în festival, mi-a spus
”Măi, tu tot timpul eşti optimistă !” I-am răspuns: ”Păi
ce altceva pot face?” Nu sunt mereu optimistă, dar nu
renunţ prea uşor, caut de fiecare dată o variantă
alternativă. Renunţ greu la ce mi-am propus, o fac doar
când văd că numai amsoluţii.
FITCT-ul aduce anual la Iaşi producţii, nu numai,

pentru preşcolari şi şcolarii mici, ci
acest festival s-a transformat, de la an la
an, într-o adevărată sărbătoare
artistică, culturală şi educaţională
pentru întreg publicul ieşean. Urbea
locală se poate bucura, pe deplin, de
producţii teatrale deosebite ale
teatrelor bucureştene, şi nu numai şi de
actorii mult doriţi şi aşteptaţi de
publicul ieşean. Este greu, este uşor să
convingi actorii bucureşteni să joace pe
scena teatrului ,,Luceafărul”?

,

Când ţi-ai făcut renumele unei
instituţii serioase, care organizează un
Festival important, nu e chiar atât de
greu. Există şi avantajul că, eu fiind
critic de teatru, secrear general al AICT
secţia Română, prin natura profesiunii
vădmulte spectacole atât în ţară, cât şi în
străinătate, sunt la zi cu succesele, cu
tendinţele. Uite, de pildă, doamna
Dorina Lazăr, revine la Iaşi pentru al
treilea an consecutiv. Anul acesta vin
Teatrul Naţional Sibiu, Nottara, Act,
Teatrul Tineretului Piatra Neamţ. Vin
artişti precum Dorina Lazăr, Rodica
Mandache, Pavel Bartoş, Andi

Vasluianu, Emilia Dobrin, Cerasela Iosifescu, Ofelia
Popii şi mulţi alţii, sunt vârfuri ale teatrului românesc
actual.Am avut şi alte oferte, pe care nu le-ammai putut
onora, dinmotive de spaţiu şi timpal festivalului.

Orice partener la care apelezi vrea să vadă în ce
manifestare se implică, alături de cine se aşază. Când ai
argumente artistice şi organizatorice serioase, centrele
culturale şi ambasadele se asociază pentru un eveniment
consistent, de amploare. Însă pentru fiecare dintre aceşti
parteneri e nevoie de corespondenţă îndelungată, de
argumente, de profesionalism şi seriozitate. Noi
considerăm că dialogul cultural este vital pentru orice

Încă de la prima ediţie, este cunoscut faptul că aţi
colaborat foarte bine şi cu mare succes cu diferite
Ambasade şi Centre Culturale care au sprijinit diverse
trupe din străinătate. Personal, această idee a voastră
mi se pare minunat gândită şi binevenită. Cum reuşiţi,
ca da la an la an, să aveţi parte de colaborări şi
parteneriate din ce în ce mai diverse, cu cât mai multe
centre culturale?

TOMA HOGEA ŢA CÎNTECOLTIîn dialog cu
despre
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Pictura la Pătrăuţi

Cu pădurea, ctitoria ştefaniană şi casele vechi, ale
părinţilor şi bunicilor, sentimentul pe care îl ai la
Pătrăuţi este al unei aşezări pictate de demult cu

penel celest. L-au încercat, l-au trăit puternic şi artiştii taberei
de pictură din această vară. Şi fiecare cu talentul său, dar şi cu
un amestec de orgoliu şi smerenie, a încercat să-l
mărturisească în faţa şevaletului. Măsura acestei trăiri şi
mărturisiri a putut fi văzută şi preţuită, într-un prim segment,
pe pereţii holului de intrare în Palatul Administrativ al
Judeţului Suceava întâi la vernisaj, pe 4 septembrie 2013,
rămânând ca o vreme lucrările să mai poată fi admirate aici,
maimult ca o neaşteptată şi plăcută întâlnire, cum continuă să
fie şi sculptura care domină spaţiul, o maternitate a lui Ion
Irimescu.
Este vorba de 34 de picturi care aparţin de-acumMuzeului

Bucovinei, organizatorul taberei sub auspiciile Consiliului
Judeţean Suceava şi în parteneriat cu Filiala Suceava a
Uniunii Artiştilor Plastici din România şi, de asemenea,
finanţatorul acesteia. Ideea de început a unei frumoase
tradiţii, subliniată în cuvintele reprezentanţilor celor trei
instituţii, preşedintele Cătălin Nechifor (CJ), directorul-
general Constantin-Emil Ursu (MB) şi Lucia Puşcaşu,
preşedinta Filialei, entuziasmul, felicitările publicului au dat
aripi autorilor, care, în continuare, cu prietenii şi colegii, s-au
reîntâlnit într-o atmosferă mai caldă la Galeria de Artă ,,Ion
Irimescu”Suceava.
Cele câte două lucrări (ulei pe pânză) dăruiteMuzeului de

fiecare dintre participanţii la Tabăra de Pictură Pătrăuţi (5-17
august 2013) - sucevenii Cătălin Alexandru Chifan, Oana
Chinchişan, Anton Costîn, Ioan Coţofan, Oana Ruxandra
Hrişcă, Niculai Moroşan, Viorica-Ana Moruz, Mihai
Pînzaru-PIM, Puşa Pîslaru Ionescu, Lucia Puşcaşu, Dumitru
Rusu, Camelia Rusu Sadovei, Anghel-Vasile Siminiuc,
Constantin Ungureanu-Box şi invitaţii lor, Ion Grigore
(Bucureşti), Liviu Suhar (Iaşi) şi Dumitru Bostan (Piatra
Neamţ) reprezentând deja mult pentru cât poate să se
realizeze în perioada unei astfel de ,,campanii”, surpriza
bogăţiei de lucrări de la Galerie a fost reală, a fost mare. Spre
satisfacţia artiştilor expozanţi şi cu deosebire a Luciei
Puşcaşu, a cărei energie, perseverenţă şi, de ce nu,
devotament faţă de breaslă, au jucat un rol hotărâtor în
organizarea acestei tabere.
,,Şi încă nu au încăput toate!” a exclamat încântată Oana

Ruxandra Hrişcă, entuziasmată de atmosfera stenică şi de
seriozitatea cu care a fost valorizat răstimpul petrecut
împreună. Şi ea, şi Cătălin Alexandru Chifan mărturisind
simţământul (atestat de picturile de pe simeze) a ceva nou în
creaţia lor. Un entuziasm la fel de puternic a exprimat Lucia
Puşcaşu pentru ipostaza plein-air-ului, pentru frumuseţea
peisajului şi pentru tot ce poate să însemne pentru o inimă
deschisă credinţei şi istoriei neamului vecinătatea Bisericii
,,Înălţarea Sfintei Cruci” (1487), a celeimai vechi ctitorii a lui
Ştefan cel Mare păstrate în forma sa originară (cu geniala sa
,,Cavalcadă”), biserică aflată pe lista patrimoniului cultural
ocrotit de UNESCO. Nu numai Ion Grigore, vestit pictor de

biserici (şi pe schele, şi pe şevalet), a simţit nevoia transpunerii
în culoare a şansei şi bucuriei acestei vecinătăţi, ci şi Liviu
Suhar, Lucia Puşcaşu, Niculai Moroşan, Anghel Vasile
Siminiuc.
Cât despre pădure, pădurea în luminişul căreia se află

cabana Direcţiei Silvice Suceava care a găzduit Tabăra,
pădurea cu arborii, cerul, ceasurile şi florile sale, ea fost
regina inspiraţiei majorităţii artiştilor: Dumitru Bostan,
Camelia Rusu Sadovei (,,Copacul”), Dumitru Rusu
(,,Răcoare”), Ioan Coţofan (,,Luminiş”), Puşa Pîslaru (,,Picuri
de lumină”), Oana Hrişcă (,,Pădure în Pătrăuţi”), Niculai
Moroşan (,,Pinul”), Oana Chinchişan (,,Lumina dimineţii”),
Constantin Ungureanu-Box (,,Peisaj”), Anton Costîn
(,,Luminiş”). Bisericii şi pădurii alăturându-li-se lucrări şi cu
ceea ce Liviu Suhar numeşte generic ,,Un sat din Bucovina”,
creaţiile Taberei de Pictură de la Pătrăuţi pot fi privite şi ca o
monografie cromatică a acestui spaţiu deopotrivă aparte şi
reprezentativ pentru Bucovina. Şi ca un salut plin de respect şi
totodată prietenos (e în firea artiştilor să-L simtă aproape)
zugravului divin.
Graţie acestei expoziţii, în ciuda dimineţilor şi serilor

aspre de septembrie, cu zile nu o dată mohorâte, vara cu
pădurea sa verde, cu florile şi copacii la apogeul splendorii lor
continuă să lumineze şi să poleiască Suceava. Şi cum Mihai
Pînzaru-PIM i-a omagiat în/cu două portrete pe cunoscuţii
pictori Ion Grigore şi Liviu Suhar, să încheiem cu speranţa
directorului Constantin-Emil Ursu că şi lucrările Taberei
intrate în colecţiaMuzeului, şi talentul autorilor lor vor deveni
într-o zi obiect de studiu pentru elevii participanţi la expoziţia-
concurs ,,Din secretele marilor maeştri lumină şi culoare”,
care la această primă ediţie s-au aplecat asupra picturilor lui
Epaminonda Bucevschi, George Löwendal, Dimitrie Loghin,
Elena Greculesi şi Dimitrie Gavrilean. Nu înainte însă de a
reproduce răspunsul înţelept al micuţei Ana, fiică de artişti
plastici şi nepoţica celui care a fost deosebitul pictor Mircea
Hrişcă, la naiva întrebare privind expoziţia de la Galerie:
,,Care tablou îţi placemaimult?” ,,Num-amhotărât încă!”

ţară care se vrea europeană. Dacă stai comod,
somnolent, liniştit la tine acasă, fără să te ştie nimeni, ce-
ai realizat? Companiile străine, artiştii care vin văd că în
România sunt şi oameni normali, talentaţi, inteligenţi
care fac lucruri serioase, cu care au ce discuta.
Majoritatea străinilor care vin la FITPT, nici nu auziseră
de Iaşi, aproape toţi zic Laşi, neştiind ce înseamnă,
desigur ! Apoi văd că avem un oraş frumos, cu
patrimoniu, că teatrul merge bine, că arta spectacolului
devine ambasador al oraşului şi al ţării.

Doina CERNICA

Ce surprize noi ai pregătit publicului pentru acestă
ediţie?

Prinţul fericit

Natură
moartă cu nepot obez.

Capra cu trei iezi Jocuri în
curtea din spate

Felii

O ladă
Fata babei şi fata moşneagului

Surprizele sunt multe şi plăcute. Dimineţile vor fi
ale copiilor, serile, ale celor mari. Întrucât 2013
înseamnă 75 de ani de British Council în România şi
10, la Iaşi, vom începe pe 5 octombrie ”ziua british”, cu
prezenţa trupei Noisy Oyster din Marea Britanie şi cu
premiera după Oscar Wilde, în regia lui
Radu Alexandru Nica, scenografia Ioanei Popescu,
coregrafia lui Florin Fieroiu, muzica lui Vlaicu Golcea
şi dramaturgia Danielei Magiaru. Duminică, 6
octombrie, va fi ziua Teatrului Odeon, care va susţine
spectacolul pentru copii, în colaborare cu Asociaţia
”Clasic e fantastic”, şi comedia pentru cei mari

Teatrul Act va susţine două
spectacole pentru tineri şi adulţi, studiul gastronomic al
luiAlexandruDabija după şi

în regia unei speranţe a regiei
româneşti, Bobi Pricop. Ofelia Popii, Teatrul Naţional
Sibiu, va juca , spectacolul în care interpretează
şapte roluri feminine, creaţie care i-a adus un Premiu
UNITER. Teatrul Tineretului Piatra Neamţ va avea o
premieră la noi în Festival, deAlexandruDabija
după . Vom avea
spectacole susţinute de artişti din Germania, Teatrul
pentru Tineret Stuttgart, Olanda, Belgia, Italia, Rusia,
Cehia, Polonia. Vor fi expoziţii, lansări de carte, o serie
de spectacole-lectură, videomaping etc.

Ţinând cont de faptul că, eşti OMUL şi ARTISTUL
care ai creat, cel puţin din punct de vedere artistic, în
totalitate acest festival, există vreun gând care doreşti
să-l adresezi publicului ieşean?
Eu n-aş zice că sunt artist, expertiza mea e teoretică,

sunt teatrolog ca formaţie, dar dintr-un punct de vedere
poţi face şi din asta o artă. Publicului ieşean vreau să-i
mulţumesc pentru că ne e alături de fiecare dată, că
iubeşte teatrul şi valorizează ceea ce facem noi,
împreună, la ”Luceafărul”.
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RADU LUPU

Îmi ordonez câteva impresii când Festivalul a ajuns lajumătatea lunii septembrie. Meritul dintâi al
organizatorilor este că l-au păstrat ca director pe Ioan

Holender, şi îl vor păstra. Într-o ţară în care continuitatea e
floare rară, menţinerea în funcţie a unui om cu personalitatea,
experienţa, competenţa, deschiderea, fermitatea şi diplomaţia
lui IoanHolender rămânede admirat.
E bine că Daniel Barenboim a venit din nou, aşa cum la

câteva ediţii precedente a fost prezent Zubin Mehta. Chiar
dacă, de câteva luni încoace, Barenboim poate fi urmărit
aproape zilnic în programele postului „Mezzo” cu înregistrări
din etape diferite ale evoluţiei sale ca pianist şi dirijor,
contactul repetat cu un muzician în sala de concert este
fundamental pentru a-l cunoaşte. Şi dacă el l-a convins pe

sămai cânte înRomânia, gestul e important.RaduLupu
În epoca dominaţiei (necesare, să

recunoaştem) a marketing-ului, discreţia şi
refuzul de-o viaţă ale lui Radu Lupu de a
accepta canoanele mediei, chiar ale celei
profesioniste, bine intenţionate, nu-i
umbreşte cu nimic prestigiul. Tăcerea i-a
sporit misterul, unicitatea. Celălalt refuz, de
a se livra publicului cu ajutorul oricărui tip
de transmisiune radio-televizată, directă
sau înregistrată, poate fi (presupun, pentru
că nu am căutat niciodată să aflu motivul)
un mod de a impune celor interesaţi să-i
cumpere discurile ori să-l asculte aevea.
Oricum ar fi receptate, versiunile
concertelor de Beethoven, ale sonatelor de
Schubert (sunt doar două exemple) au purtat
mereu însemnele experienţei unice,
impresionante, imposibil de uitat.
Indiferent când au fost înregistrate, pe discurile „Electrecord”
din anii 1967-1968, pe discurile „Decca” memorând tot ce a
cântat din 1970 până în prezent, partiturile acestea lasă
impresia stabilă că Beethoven şi Schubert ies din epoca de la
1800, ies cu totul din timp. Muzica lor este, prin Radu Lupu,
de o stranie dualitate: ingenuă-înţeleaptă, desenul melodic
delicat sau amplu rămâne, se observă imediat, introvertit.
Puncte de atracţie ale Festivalului au fost lucrări

importante din istoria muzicii interpretate extrem de rar în
România. Marţi 10 septembrie, cvartetul a oferit o
versiune de mare profunzime a monumentalei creaţii „Arta
Fugii”. Cele 14 fugi şi 4 canoane compuse în 1749 de bătrânul

„Voces”

Johann Sebastian Bach în scop pedagogic, cu preţul vieţii
sfârşită după ultima fugă, sunt un experiment al variantelor
imaginabile de închegare a scrierii contrapunctice pe o
singură temă în re minor. Tonalitate şi idei melodice pătrunse
de evlavie şi smerenie. Nu poţi interpreta „Arta Fugii” la 30-
40 de ani. Muzica aceasta, indiferent de instrumentele care o
însufleţesc (clavecinul, orga sau orchestra simfonică pentru
care s-a învrednicit neuitatul dirijor ErichBergel) aşteaptă din
partea interpretului, dincolo de competenţa strict muzicală
ireproşabilă, înţelegere a vieţii, concepţiematură, înţeleaptă a
lumii, din care o anumită doză de umilinţă nu trebuie să
lipsească. După audierea la Iaşi, cu câteva zile mai devreme,
tot în versiunea „Voces”, a testamentului rămas de la Bach,
Filip Papa, violoncelist în cvartetul „Ad Libitum”, care a
sărbătorit recent 25 de ani de la înfiinţare, spunea pe un ton
admirativ: „O să cântăm şi noi «Arta Fugii» după 15 ani”. A
fost la Bucureşti, în sala Ateneului Român, o performanţă
tehnică, muzical-estetică pe care membrii cvartetului
„Voces” şi-au propus-o şi au izbândit-o în anul când au
împlinit patru decenii de existenţă.
Evenimentul interpretării capodoperei bachiene s-a

prelungit cu lansarea dvd-ului celui mai valoros şi longeviv
cvartet românesc de coarde. Realizată şi produsă deTVR Iaşi,
ediţia discografică reuneşte înregistrări-document din anii
1998, 2005 şi 2008:Cvintetul în faminor opus 34 de Johannes
Brahms şi Cvintetul în do major opus postum 163 de Franz
Schubert (interpretate cu participarea violoncelistului englez
Martin Lovett, membru al renumitului cvartet „Amadeus”, cu
care „Voces” a studiat în anii '80), Octetul în mi bemol major
opus 120 de Felix Mendelssohn (împreună cu
cvartetul„Gaudeamus”), Cvartetul nr 2 în sol minor, opus 22
şi Octetul opus 7 în do major de George Enescu (acesta din
urmă alături de cvartetul „AdLibitum”). Se cuvine precizat că

acest prim dvd al cvartetului „Voces” este, totodată, prima
producţie video oficială a unui cvartet de coarde dinRomânia.
Unul dintre cele mai interesante momente din primele

două săptămâni ale festivalului a fost concertul

(miercuri 11 septembrie, Sala Mare a
Palatului). Am aşteptat să ascult mai ales partea a III-a din
Suita „Miroirs” opus 43a de Maurice Ravel şi Poemul
simfonic „VoxMaris” deGeorgeEnescu.Nu ştiu cât de des se
cântă poemul enescian în străinătate, nu ştiu cât de des îl
programează Antonio Pappano în concertele orchestrei sale
dar, riscând repetarea unei idei binecunoscute muzicienilor,
voi spune că partitura compusă de Enescu este egală valoric
oricărui opus ravelian. Cred că dirijorul italian a înţeles, a
simţit comuniunea ideatic-stilistică a celor două lucrări

Orchestrei şi
Corului Dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dirijată
de Antonio Pappano

(datorată nu numai comuniunii imaginii care a inspirat
muzica: „Une barque sur l'océan” din Suita lui Ravel şi
odiseeamarinarului din Poemul lui Enescu). De aceea, au fost
interpretate fără pauză între ele, dirijorul făcând un mare
serviciu textului enescian, care ar trebui cunoscut la adevărata
sa valoare în lume, dar şi în România, unde, după cum se ştie,
Enescu e destul de rar prezent în programele filarmonicilor.

Alex VASILIU

" ,
" t ","

" sau (ce vamai plastica formulă) " r
sunt doar câteva dintre

etichetele flatante pe care, legitim, Festivalul "George
Enescu", proiectul de suflet al maestrului le-
a atras şi la nivel sentimental arhivat, prin cea mai recentă
ediţie a sa.
O ediţie despre care directorul său artistic avertiza,mai în

glumă mai în serios, că, şi-n urma
căreia, odată trase şi linia şi cortina, conchizi că da, trebuie să
fi fost. Un succes cu atât mai merituos cu cât a şi demonstrat
ce (mai) era de demonstrat: iubim instinctiv lucrurile
profunde şi ştim, adecvat stimulaţi, a ne resuscita emoţiile din
mustul conservării pe timp nelimitat. Că într-o ţară în care,
aproape fatalist, ne-am autoconvins, că arta cultă ţine de
elitism, iar satisfacţia şi spectacularul de show-uri insipide

Cel mai important brand cultural al momentului"
singurul eveniment artistic autentic depolitiza punct de
avid interes european ază
de lumină şi extaz intelectual "

va face Salzburgul gelos

IoanHolender,

dar pline de sclipici , există evenimente care te provoacă şi
refuză să te returneze realităţii altfel decât aproape ritualic
prins.
O ediţie, în fine, căreia e greu să-i sesizezi şi practic

imposibil să punctezi ce i-a lipsit (în afară poate de o sală
adecvată de concert europeană), care a spart tipare şi recordul
cifrelor previzionate, a bifat generos premiere, a inoculat
proiecte complementar-adiacente şi, în viziunea multora, a
frapat.Asumat! Cum? Prin decizia de-a vindeca, odată pentru
totdeauna, publicul român meloman de aplecarea sa spre
nostalgie şi lipsă de plan.
"

” a sunat replica
celui mai longeviv director de la Staatsoper din Viena, care a
pus în programcreaţia de gen, cu suflu comtemporan.

Teatrul muzical nu e un muzeu. Când priveşti prea
mult în urmă s-ar putea să rămâi blocat

Poate c-a fost nevoie de un deceniu, dar
strategia "cu risc ridicat" a funcţionat şi-n cele
din urmă balanţa s-a mişcat. Pe un taler, anul
1958, David Oistrah şi Yehudi Menuhin. Pe
celălalt , 2013 şi-un arsenal suprinzător şi
greu (chiar dacă mentorul său susţine că se
poate oricând întâmpla) de reeditat. Filmul
argumentelor e relativ uşor de elaborat.

festivalul s-ar putea
rezuma la: buget total, luni în
avans lotul biletelor aproape epuizat,
aproximativ de spectatori, dintre care
jumătate străini, de evenimente
programate, oraşe "rezervate" (Arad,
Bacău, Braşov, Cluj, Craiova, Iaşi, Oradea,
Sibiu, Timişoara şi Dorohoi), concerte de
muzică românească, recitaluri şi concerte
camerale, mari orchestre cu de

Descris în cifre,
39 000 000 lei 4

40 000
150

10

6
14

14 28
concerte, concerte "Enescu şi contemporanii săi",
spectacole de operă şi alte de balet. Toate în locaţii: Sala
Mare a Palatului, Ateneul Român, Opera Naţională din
Bucureşti, Aula Muzeului Naţional de Artă, Sala "Mihail
Jora" a Societăţii Române de Radiodifuziune şi Piaţa
Festivalului.

jocul devine incitant. Putem
pentru început integra acestui capitol lansarea site-ului şi-a
aplicaţiei speciale pentru Android şi Apple, menite a facilita
accesul în timp real, ieftin şi eficient la informaţiile şi
concertele Festivalului. Am marşa ulterior cu prezenţa
orchestrelor care a
prezentat varianta integrală aTetralogiei lui Wagner,

sau a companiei de
dans .Am consemna apoi, desigur,
debutul actorului român Victor Rebengiuc, ca narator (în
locul lui Marcel Iureş), alături de

în cantata "Gurre-Lieder" şi am
putea încheia, ca imagine de fundal, cu mixul cultural ce-a
conferit compozitorului român o companie de neuitat:
Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Benjamin Britten,
Schoenberg,Mahler şiBeethoven. L i s t a a r f i t o t u ş i
incompletă fără punctarea, poate, a celui mai inspirat proiect
auxiliar. Vorbim de , prin intermediul
căruia s-a asigurat proiecţia concertelor în sălile de cinema şi
s-a diversificat temporar "rostul" şi rutina unor locaţii
publice, prin integrarea unor elemente de artă urbană şi
vizuală. Concret, dacă Palatul de Justiţie a devenit sală de
concert, Biblioteca Centrală Universitară a deschis o Stradă
de C'Arte, timp în care Spitalul Colţea a găzduit instalaţia de
viori a unei artiste contemporane.

8 4
2 5

Cântărit în premiere,

Rundfunk Sinfonieorchester Berlin

Pittsburgh Symphony Orchestra, National Philharmonic
Of Russia, Wiener Akademie, Harmonius Chamber
Orchestra - Osaka, Camerata Salzburg

Vortice Dance Company

Corul şi Orchestra
FilarmoniciiGeorgeEnescu

Bucureşti Creativ
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Antonio Pappano

Teatrul
şi războinicii de pe facebook

Editorialul unui recent număr al revistei de
teatru este prilejuit de publicarea de
către UNITER a listei spectacolelor

selecţionate pentru a fi invitate la ediţia din acest an a
FestivaluluiNaţional deTeatru.
E vorba despre o listă făcută publică relativ târziu,

parcă mai târziu ca niciodată în istoria recentă a
Festivalului, prin istorie recentă înţelegând etapele
marcate de directoratele Marinei Constantinescu,
Cristinei Modreanu şi, respectiv, Alice Georgescu.
Directorate care, fără a fi perfecte, au, fără doar şi poate,
însuşirea de a fi scos manifestarea din zona
previzibilului, a impersonalului, a ternului în care s-a
plasat aceasta nu atât neapărat din vina precedenţilor
selecţioneri cât, mai degrabă, din cauza unei stări de fapt
reprezentată printr-un deficit de creativitate ce a marcat
teatrul românesc o lungă perioadă. Un deficit resimţit
încă şi mai acut cu cât el venea după vreo trei-patru ani
generoşi în mari spectacole, trendul descendent
trimiţându-şi primele semne de prin 1996-1997.
Marina Constantinescu a fructificat revirimentul şi,

profitând inteligent de o conjunctură economică şi
politică favorabilă, de plusul de interes arătat culturii de
guvernanţi, de concursul ce i-a fost acordat de ministrul
Adrian Iorgulescu, ambele concretizate într-o finanţare
ceva mai generoasă, a restructurat din temelii Festivalul.
L-a internaţionalizat, l-a europenizat, l-a scos hotărât de
sub tutela reminescenţelor , revenite
periculos în actualitate în perioada 2001-2004. Cel mai
proeminent cu ocazia ediţiei din 2001, girate de Dinu
Săraru, înscăunat, prin voinţa comună a lui Ion Iliescu şi
a lui Răzvan Theodorescu, director la Teatrul Naţional
din Bucureşti, în virtutea falsei ori supraestimatei sale
disidenţe din vremea directoratului de la Teatrul Mic. O
disidenţă cu voie de la poliţie şi cu nenumăratemeandre.
Cristina Modreanu a plasat FNT-ul sub însemnele

riscului. A izbutit să îi menţină componenta
internaţională, deşi mandatul ei începuse odată cu
declanşarea crizei. Aşa încât nu criza i-a jucat cel mai
mare renghi tinerei directoare, ci incapacitatea ei de a fi
receptivă la sugestii ori la critici. Socotind că nu i-au fost
îndeajuns apreciate eforturile, că cei ce nu o aplaudă
necondiţionat îi sunt automat duşmani personali,
taxându-i în nepotrivite intervenţii publice drept depăşiţi
din punct de vedere profesional, Cristina Modreanu a
declanşat războaie în critica românească, şi-a alcătuit
propriile oşti, a stimulat mercenariatul de opinie, toate
subordonate încăpăţânării în promovarea propriei
subiectivităţi.Acreat condiţiile unei nedorite şi nelalocul
ei lupte între clasici şi moderni, condiţii care s-au
decontat într-o oarecare măsură în cei trei ani ai
directoratului lui Alice Georgescu. Nu atât în ceea ce a
făcut Alice Georgescu, ci în comentariile prilejuite de
fapta ei.
Chiar înainte ca Alice Georgescu să îşi pună în

aplicare programul directorial s-a vorbit despre
cuminţirea, despre îmblânzirea Festivalului, despre
osificarea lui, despre plasarea acestuia sub însemnele
“confirmatului”. Cele zece zile consacrate anual FNT-
ului au fost privite drept zile în care publicul şi invitaţii
erau chemaţi să parafeze şi contrasemneze şi nimic mai
mult ceea ce fusese apreciat de selecţioner şi de cel mai
consistent (citeşte “conservator”) segment de
comentatori. Lucrurile nu au stat în realitate deloc aşa.
Numai că războinicii de serviciu nu au dorit să observe
realitatea.
Niciodată selecţiile operate de Alice Georgescu nu

au fost infailibile. Dar nici prilejuri de mari surprize
neplăcute, de catastrofe nu au fost. E drept, s-a plecat
masiv de la unele reprezentaţii, însă cel mai adesea
dezertările au fost determinate de imensele distanţe
valorice dintre ceea ce s-a putut vedea la sediu şi ceea ce
s-a văzut în deplasare. De vină nu au fost agresiunile
aduse organicităţii spectacolelor de “jocul în deplasare”
ori de diferenţele inerente de spaţiu de joc, ci realitatea că

Yorick

Cântării României

sunt directori care, îmbătaţi de succesul că o anumită
producţie a Teatrului condus de ei a fost selecţionată, uită
să mai programeze o reprezentaţie la sediu cu o zi sau
două înaintea deplasării la Bucureşti, aceasta ajungând în
Capitală după ce nu a mai fost jucată la sediu de mai bine
de o lună.
Silită de finanţarea tot mai precară şi tot mai nesigură

care nu-i permite să încheie contracte ferme; Alice
Georgescu a propus un concept de festival destul de
apropiat de felul şi misiunea ce i-au fost atribuite în 1990,
anul înfiinţării. FNT era menit, în viziunea lui Valentin
Silvestru, principalul să creator, să procedeze la o
recapitulare a ceea ce a fost mai bun în trecuta stagiune pe
scenele din Bucureşti şi din ţară, să surprindă evoluţii, să
evidenţieze tendinţe, să releve personalităţi creatoare.
Apariţia unui , deci a unei secvenţe anume dedicată
unui regizor ori unui actor proeminent e, cred, reflexul
acesteimisiuni.
Spuneam mai sus că editorialul din a fost

de publicarea selecţiei şi nu
comentării maimult saumai puţin critice a acesteia. Nu s-
a intenţionat crearea de liste paralele, nu s-a vrut să se
întocmească evidenţe ale unor posibile omisiuni. Cred că
Monica Andronescu, semnatara lui, a procedat nu doar
prudent, ci şi înţelept adoptând o asemenea atitudine.Mai
întâi pentru că selecţia trebuie comentată şi poate fi
comentată riguros numai după ce ea va fi validată de ceea
ce se va întâmpla la sfârşit de octombrie şi început de
noiembrie. Apoi fiindcă Alice Georgescu nu a avut încă
ocazia să îşi motiveze deciziile. Care par să fi fost drastic
condiţionate în primul rând de un buget încă aproximat,
departe de a fi sigur deoarece principalul finanţator,
Ministerul Culturii, nu a virat deocamdată către UNITER
banii necesari Festivalului. Bugetul pe care poate conta
FNT în acest an nu e unul ferm şi cert. Iar în România, cel
puţin în ceea ce priveşte cultura, numai ce-i în mână nu-i
minciună.Ministeriatul diletant al lui Daniel Barbu, jocul
de-a alba-neagra şi de-a uite-l, nu e! încurajat de
nepriceperea acestuia în managementul artisticului a
amplificat starea de nesiguranţă. În al doilea rând, sălile
de teatru din Bucureşti sunt insuficiente, puţine dintre ele
facilitând aducerea unormontări valoroase din provincie.
E nevoie de ajutorul conducerii Operei Naţionale care
trebuie să facă dovadă nu doar de bunăvoinţă, ci şi de
capacitatea de a-şi adapta propriul program de spectacole
necesităţilor FNT.

ne înştiinţează editorialul menţionat - ar fi
dorit să organizeze o mini-dezbatere pe tema selecţiei. A
renunţat la idee văzând comentariile pasionale şi
partizane postate pe nu neapărat de artiştii
fericiţi ori dezamăgiţi de selecţionarea/neselecţionarea
lor ori de plasarea spectacolelor realizate de ei în
feluritele secţiuni ale Festivalului. Ci îndeosebi de critici.
Eu aş zice mai curând de pseudo-critici sau de pr-işti
zeloşi care se travestesc în critici de teatru spre a-şi urmări
împlinirea nu numai a unor încăpăţănate şi limitate
deziderate estetice, ci şi a unor interese materiale. Unii,
puţini la număr, au făcut-o chiar în revistele mai mult ori
mai puţin culturale la care scriu, convocându-şi
comilitonii la interviuri orgolioase aranjate.
Poate că o dezbatere la cald nu ar fi fost deloc

profitabilă. Dar o discuţie mai amplă despre viitorul
Festivalului Naţional deTeatru care, de la ediţia din 2014,
va avea un nou director (încă necunoscut)mi se pare utilă.
Spun aceasta, deşi cred că are dreptate Horia-Roman
Patapievici atunci când în cartea
(Editura Humanitas, Bucureşti, 2007) opinează că la noi
“adevărul este al culiselor, politeţea - ipocrită şi
neangajantă - a scenei”.
Mai cred însă că nu ar fi deloc rău ca tocmai oamenii

de teatru, cei obişnuiţi cu scena, cu conflictul, cu ceea ce
înseamnă culisele să dea dovadă, în spaţiul acestei dorite
dezbateri, de capacitatea de a angaja un dialog normal şi o
polemică decentă. De puterea de a avea o bună, utilă,
chiar profitabilă politică a diferendului.
E oare prea optimist din partea-mi să sper că teatrul şi

dezbaterea despre viitorul FNT îl vor pune în inferioritate
pe războinic, pe omul care, aşa cum scria H. R.
Patapievici, e gata mereu să transforme diferendul în
conflict şi îl va aduce în prim plan pe “tipul de om care se
străduieşte să transforme orice conflict într-o negociere,
cel care nutreşte convigerea că orice problemă admite o
soluţie negociată verbal”?
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forte a rămas însă, cum era şi firesc, î
, pentru care Holender recunoaşte că nu a simţit nici o

clipă impulsul de-a negocia . Printre personalităţile care "l-au
făcut fericit" s-au numărat dirijorii ( laureat al
unui Premiu Grammy şi deţinător al distincţiei "Crucea de
onoare a Austriei pentru ştiinţă şi artă", respectiv

, pianiştii
, violoniştii

sau . Graţie lor şi celorlalţi
aproximativ 4 000 de artişti care au întregit distribuţia
Festivalului, succesul de casă a fost încă de la început unul
uşor de intuit, nu puţine fiind spectacolele care, pentru o
bucată bună de timp, vor rămâne în memoria afectivă a
publicului.
Un top ar fi subiectiv, desigur imparţial şi nu ştiu cât de

util. Un mozaic e mai aproape, cred, de imaginea care s-ar
preta.Diversitatea, încălcarea precumpănită a oricăror bariere
dintre baroc, modern, renascentism, balet ori dans
contemporan,musical sau recital au dat rezultatul scontat.
Unii îşi vor aminti de actorul

hollywoodian vestit deopotrivă pentru Oscar şi pentru
sarcasm în Comedia Infernală -

, şocanta poveste reală atribuită unui criminalul
austriac şi transpusă într-un musical de altfel tentant, cu arii
celebre şi Vivaldi, Haydn, Beethoven sau Mozart pe post de
semnatari.
Alţii vor pleda pentru compania portugheză de dans

şi controversatul ,
bazat pe reinterpretări vizuale şi adus pe scena Operei
Naţionale. Un spectacol în care antiteza dintre supunere şi
dominare s-a demarcat şi fericit mizat pe acordurile
compoziţionale pline de intrigă şi supans ale lui Serghei
Rahmaninov, Lou Reed sau Philip Glass. Deşi, apropo de
energie, nici de îndelung bisata n-ai cum uita ,
electrizanta compoziţie asupra căreia (se simte!)
cu sete s-a aplecat şi a fost executată perfect de profesioniştii

.
Aşa cum c vor gratula

, concertul
susţinut de faimosul organist american
sau regalul din 22 septembrie când, la Sala Palatului,
violonista a descătuşat un val de simpatie şi
magie impresionant, prin concertul ei prokofian, transformat
în veritabil vis , de către ,
sub bagheta experimentatului .
Şi-n fine, vor fi fiind, sunt convinsă, nu puţini aceia care

au rămas cu gândul şi poate, deopotrivă, cu inima la fascinanta
şi cu uşile Sălii Mari a Palatului închise, seară de deschidere.
Acordurile aumarcat seara care s-a lăsat,
cu suflete ce, se pare, beatudinar au levitat. Momentul secund
în interpretarea pianistului şi a

(dirijor nu doar l-a confirmat
deschis pe pianist, dar i-a şi adus apelative cu dichis. Să fii
numit sau
Fie că vorbim de aria de distribuţie a produsului muzical,

de virtuozitatea soliştilor, armonia orchestrelor, complicitatea
dirijorilor sau imaginaţia scenografilor, cert e că Festivalul
"George Enescu" trebuie să-şi revizuiască prin extindere,
după ediţia din acest an, segmentul de populaţie căruia i s-a
adresat.Asta desigur dacă el vreodată a existat.
Sub "bagheta" lui un lucru e clar: nu se

poate spune doar că muzica clasică are un viitor, ci că e unul
care se anunţă, la propriu, sonor. Pentru că da, arta creată
vorba domniei sale , e
molipsitoare şi va face, din fericire, mereu victime colaterale.
Festivalul, a primit, încă o dată, după
cum a titrat, girul de demers
internaţional: a difuzat spotul de promovare de-a lungul
întregului eveniment muzical, în timp ce

promite că va organiza, în 2016, o primă montare a
operei enesciene şi că, mai mult, vede în asta un proiect
primordial şi nu un gest de curtoazie fără final. O turnură a
lucrurilor, să-i spunem debut de voiaj special, ce pe Enescu l-
ar fi provocat şi încântat. Vorbim doar de compozitorul fără
stare, mereu gata de plecare , cu o casă construită parcă
predestinat lângă şine şi cufărul prea plin de muzică, gânduri
şi armonii divine ca sămai rămână loc de sine.

Vortice DanceCompany

.

Mit al lui Dracula

unoscătorii

suveran al claviaturii imperial

nu din calcul ci din convingere

gândit la scară largă,

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Mircea MORARIU



18 cronica veche

Aurel Brumă

Constantin Popa

:

: Sigur că este şi un deal al meu. O vale. Sunt
oarecum obsedat de evoluţia mea, că asta vrei să întrebi. Şi îţi spun şi
spun lumii că pe de o parte suntmulţumit demine şi, pe de altă parte, sunt
total nemulţumit de mine. Cred că, iarăşi partea părţilor, am folosit
Timpul judicios, cu folos, din timpul enorm pe care l-am pierdut şi mă
răzbun irosindu-l şi acum. Şi de câţi pumni de timp dispunem oare?
Puţin, enormdepuţin.
Da, există Dealul acela de după care am apărut, după care am intrat

pe un tărâmde livadă, de frumuseţe, de libertate: copilăria şi adolescenţa.
Iar aceste timpuri sunt fericite chiar dacă timpul nu era apt pentru fericire.
Oriunde şi oricum copilăria, adolescenţa presupun fericirea chiar în
mijlocul nefericirii. Eu declar printr-o superbă amnezie asumată că am
fost fericit.
Dar ce faci aici?Măaşezi în biografie?

-Mă suceşti, mă tot întorci. Ei bine, postându-mă pe partea pozitivă
a vieţii mele pot spune că nu-i puţin lucru ce mi s-a-ntâmplat şi că s-a şi
întâmplat. Dincolo de propria hotărâre, în afara acesteia,
este parte dintr-un lung şir de evenimente, de alte întâmplări pe care,
dacă ştii să le foloseşti... Eu cred că le-am folosit bine. Iar câteva au fost
de răscruce, radicale. Şi mă revăd ca proaspăt absolvent al şcolii medii
sanitare, de unde am ieşit cu rangul suprem de felcer igienist. Din păcate
promisiunea de la început, aceea că absolvirea îmi va asigura intrarea la
Medicină, fără examen, a fost un bluf. Şi aşa amajuns pentru patru ani la
Tg.Ocna. Iar acest timp a fost al primeimele, superbe iubiri.

- Şi a urmat o altă întâmplare, examenul la Institutul de Teatru şi
Film, întâmplare care a deschis poarta celorlalte întâmplări care au venit
şi pe care îndrăznesc să spun că le-am folosit cu inteligenţă, cu inspiraţie
care nu înseamnă, sigur, neapărat şi inteligenţă.Am terminat, amdevenit
actor şi am venit la Iaşi, la Teatrul Naţional, şi ce noroc, ce ameţitor fapt
să ajung aici.

.
- Era atunci peste Naţionalul din Bucureşti. Noi mergeam cu

spectacole în turneu iar colegii de acolo decideau: sunteţi pe locul unu în
ţară. O perioadă, fiindcă totul este în schimbare. Au trecut ei pe locul
întâi, apoi clujenii.

- ... Dorin Varga. Mulţi, dar nu toţi. Spre exemplu, marii actori pe
care i-am prins şi eu, Ion Lascăr, Ştefan Dăncinescu, Costică Cadeschi
au fost invitaţi să se ducă la Bucureşti. Şi nu s-au dus.Au rămas laTeatrul
Naţional din Iaşi ca să-i dea strălucire pentru totdeauna, să-i dea şansa
legendei.
Iaşul mi-a oferit contactul mult mai complex cu alte instituţii de

valoare, cu revisteleCronica,Convorbiri, Iaşul literar, Radio Iaşi. Pentru
Radio Iaşi încă am o consideraţie specială fiindcă, înainte vreme, s-a
dovedit a fi o instituţie excepţională. Acuma numai e sau e. Nu ştiu. Nu
înţeleg. Pe vremea noastră am făcut acolo o adevărată Academie de
Teatru. Teatrul lamicrofon e altceva decât cel de pe scenă. În scenă, când
rosteşti un text, un rol, ai parteneri care se văd, ai decoruri de care te legi,
spectatorii. La Radio nu ai nimic. Încât glasul tău, pauzele, inflexiunile,
trebuie să suplinească toate atributele vizualului.

- Da. Am fost foarte strâns legat de Radio Iaşi. Şi uite că o zic şi
direct: pentru a avea din nou personalitate Radioul ieşean ar trebui să
reînfiinţeze nişte emisiuni culturale. Poate că o fi un bun post de
informaţii, de comentarii politice, economice, ştiinţifice, dar dacă nu
este înnobilat de vocea şi de sufletul actorului este foarte puţin.

- Lucrurile stau oarecum aşa, oarecum altfel. Poezia a fost o
preocupare normală la vârsta adolescenţei şi pe care am abandonat-o, ca
orice om cu bun simţ. A trebuit să mă aştepte încă 30 de ani. Legat de
poezie şi de toate, inclusiv de cariera ca profesor universitar, explicaţia
este simplă: amavut nevoie demaimultemijloace de exprimare pentru a
mă comunica celorlalţi, pentru a mă reflecta în răspunsurile lor. Din
fericire cam toate au ieşit bine. Ştii cum se spune: Cine fuge după doi
iepuri nu prinde niciunul. Ei bine, eu am fugit după doi şi amprins trei.

-Afost un succes carem-a încurajat pentru piesele demai târziu care,
toate, şi cele dinainte de revoluţie şi după, sunt piese politice. Un teatru
politic, un teatru polemic şi, uite că-ţi spun ceva foarte intim: nici nu ştiu
dacă pot să scriu un altfel de teatru. Teatrul politic a consemnat poziţia
mea faţă de un regim (cel comunist) sau altul. În 1981 s-a jucat

la Iaşi în regia lui Dan Nasta. Şi uite o replică din piesă, din 1981:

Să aduni în propria ta viaţă nenumărate alte vieţi,
să îţi asumi varii momente ale existenţei umane, să fii şi cerşetor şi rege,
să zâmbeşti până te cufunzi în tristeţi tragice, incomensurabile, iată
doar câteva dintre dihăniile care smulg bucăţi din trupul vieţii unui om
care şi-a ales o profesiune de deasupra regilor şi a lumii, Actorul. Şi
poate că unul dintre puţinii reprezentanţi ai acestei mistuitoare
profesiuni care a reuşit să se echilibreze creativ prin dramaturgie,
poesie şi asumarea rostului dementor, esteConstantin Popa. Şi-i propun
aparent de-aiurea coşmarul de deal şi de vale. Şi iese de sub deal, de
după deal un pruncu?, de-aiurea ori chiar copilul dealului ori al văii. Ce
va fi cu el: Ce va ajunge? Şi sigur c-a existat un deal al copilului Costel
din familiaPopa.

- Nu neapărat. Mă gândeam la icoane, cele ale părinţilor. Şi nu ştiu
dacă ai reuşit să ai alături în clipa victoriei personale, să se bucure de
tine cum de un capăt al visului la care au ajuns greu şi cu enorme
sacrificii.

întâmplarea

- Aşezată această iubire pe spaţiul dintre Măgură şi Trotuş şi
BisericaRăducanu...

- Aţi ajuns la Naţional exect când se scria unul din capitolele
esenţiale ale istoriei sale. Timpul când, prin teatru, Iaşul se despovăra
de atributul provincialismului

-Unadin explicaţii a fost exodul, plecărilemultor actori de la Iaşi la
Bucureşti:CorneliuOmescu,ConstantinDinulescu,Costel Constantin..

-Plus că în radio erau nişte nebuni minunaţi care, alături de actori,
experimentau, experimentau şi iar experimentau evoluând. Atingeau
experimentul cu respect, cu maximă profesiune. Şi contabilizăm ceea ce
se poate adeveri prin fonotecă: Constantin Popa cântând; Constantin
Popa în arlechinăriile proprii divertismentului; Constantin Popa
exploatând tragicul unui rol.

- Poetul îmi este apropiat, recognoscibil, actorul asemeni. Dar
dramaturgul, latura aceasta s-a dezvoltat pentru un adaos de roluri,
stingerea unor nemulţumiri repertoriale?

- Iar dramaturgul a fost dublat de scenaristul propriei creaţii în
platoul filmic:Hora întreruptă.

Calul
verde

CRONICA ARTELOR

”

”. Îţi dai seama că era un curaj nebun, idiot.
Cummi-am închipuit eu c-o să se joace aşa ceva?
Şi uite că s-a jucat! (Întâmplările de care
vorbeam). Piesa a fost trecută de domnul
ConstantinMăciucă, şeful peste teatrele din ţară,
la capitolul .Adică s-a certat el cu
ea şi ea cu el. După revoluţie am scris alte câteva
piese care, tot aşa, îs rele de gură şi, deşi evoc
trecutul, mă hărţuiesc foarte tare cu actualitatea.
Mulţumesc lui Dumnezeu că n-am renunţat la
această violenţă a mea ca limbaj, ca idee, în legătură cu viaţa.
Fiindcă politicul e viaţă.

- Emai frumos un alb-negru pentru un panou de ăsta ca o gazetă
de peretemodernă.

-Documentul cere o anume sobrietate.

- Nu scap de explicaţii. Ei bine, dându-mi seama, prioritar în
calitate de poet, că nu am încă un orizont larg şi adânc, am decis să
mă ajut. Şi amdecis că ceamai bună instrucţie se poate realiza dintr-
un unghi filozofic. M-am înscris la Facultatea de filozofie, la fără
frecvenţă, unde am făcut şase ani şi am rămas de vreo trei ori
corijent împreună cu actorul Constantin Popa de la Naţional. Şi mă
întrebau unii de ce fac filozofia (insinuare pe aria parvenirii sociale)
iar răspunsul normal devenea, pentru ei, anormal. Păi filozofează
acasă, tuşau aceiaşi. Şi trebuia să le vorbesc despre limbajul propriu
domeniului, despre limitele tutoriale în acest demers. Şi abia spre
sfârşitul perioadei am construit răspunsul: Până a face filozofia,
bănuiam că-s prost. Terminând, am căpătat şi siguranţa acestui fapt.
Tot ce putem face este sămicşorămorizontul acesta limitat şi, în rest,
vorba lui Socrate: Ştiu că nu ştiu nimic! Examenul de licenţă l-am
dat cu o teză care se chema aşa:
Urmare firească, în teza de doctorat mi s-a părut normal să mă
nutresc din teatru, filozofie şi estetică într-o lucrare unitară:

. Am
abordat aceste teme în numele unei morale, a unei etici, în numele
adevărului. Şi, ca să nu fiu înţeles greşit, nu înseamnă că eu aş fi fost
un prototip al moralei sau al eticii sau al adevărului. Nu. Sunt un
militant pe acest câmp.Atât. Şi, sigur, comentând atât de des aceste
teme, acestea lasă urme şi în tine, nu numai în spectatori sau cititori.
Sunt urme. Şi mă bucur că astăzi pot să spun că dacă ştiu ceva clar
despre mine este că nu am trădat; şi încă una: că îi iubesc pe oameni
aproape la fel ca pe câini.

- Fără iubire nu poţi să fii un ombun.Nupoţi să fii un om întreg.

- Da. Fiindcă Actorul reprezintă cota, nivelul, modelul. Dar
înainte de comunism actorii nu se duceau la piaţă cu sacoşa, abia
ghiciţi după cartofi şi zarzavaturi. Şi nu pentru că ar fi fost mândri,
dar nu aveau voie să devalorizeze modelul, să încurce reperele
pentru ceilalţi. Şi nu că erau fuduli. Dar trebuiau să impună nu doar
reperul, ci încrederea în reper. Rămânea la latitudinea actorului să se
mişte în lume, să-şi caute personajele, structurile umane necesare
unui rol sau altuia.

- Aşa este. Îţi spuneam că mergeam des, cu spectacolele, la
Bucureşti şi peste tot. şi peste tot o unică apreciere: !
Regia însă aparţinea Soranei Coroamă. Crin pusese, tot atunci,

de Eugene O Neil. Excelent
regizor!

- Meseria de Actor este extrem de grea. Se încadrează între o
limită pur şi simplu ştiinţifică şi o alta, aparţinând necunoscutului.
Şi când spun asta mă gândesc la Laurence Olivier care juca Hamlet
la Londra. Într-o seară a ieşit din scenă, după final, bufnind şi
trântind, bolborosind şi mârâind şi parcă ascunzându-se în cabină.
Cei din culise, martorii unui spectacol de o forţă uimitoare,
regizorul, au rămas contrariaţi de starea actorului. Atent, să nu
deranjeze vulcanul, regizorul s-a dus şi l-a întrebat: De ce eşti
supărat? Ai jucat excepţional în seara asta! Răspunsul este cât
greutatea unui munte. ”Ştiu, a răspuns actorul, dar nu ştiu cum am
făcut. Nu ştiu.” Adică a trecut dincolo de ştiinţific, de raţional, de

Numai vreau să-mi fie frică. Mai dă-o dracului
de frică. Frică în casă, frică la WC, frică în
tramvai, frică la birou. Nu mai vreau să-mi fie
frică

teatru de cuplu

-Aveamo întrebare iscată de site-ul Teatrului Naţional, apropo
de violenţa, de duritatea manifestă a lui Constantin Popa în anume
conjuncturi. Şi uite că n-omai pundar constat că acolo, pe site, într-
o bună paradă color a actorilor, singurul în alb-negru este
Constantin Popa. Ca să fie aşa şi nu altfel, ca semnal pentru
încheietorul plutonului clasicilor etc, etc.

- E o atitudine, unmod de a decela între galeria ”clasicilor” în
respiraţie şi a celor care vin din urmă.

- Şi apropos de atitudine: actorul alege pentru doctorat, dintr-o
enormă listă de posibile subiecte, absurdul. Absurdul ca şansă de a
demonta falsul prin aparenta clovnerie a adevărurilor, personajul
asigurându-şi protecţia prin apartenenţa la o categorie specială de
personaj folic.

Raţional şi absurd laEugen Ionescu.

Teatrul
absurdului între revelaţie estetică şi necesitate filozofică

- Cineva spunea că un scriitor care nu iubeşte nu poate fi un
scriitor bun.

-Măgândeam la ce oameni buni şi întregi amatins în viaţamea.
Şi, de la distanţa măsurabilă prin respect, îmi vin în minte Miluţă
Gheorghiu, Gică Popovici, Adina Popa, Costache Sava şi alţii şi
alţii. Şi-i aşezam, ca pe nişte statui, în Piaţa Unirii din inima mea.
Oamenii aceştia circulau purtând în ei înşişi efigia Teatrului
Naţional. Ofereau gratuit, pentru cine avea ochi să vadă, modele de
expresie, de ţinută, de comportament. Unactor nu e un fieştecine.

- Constantin Popa şi rolurile sale. Nenumărate dar posibil şi pe
numărătoare. Mie nu-mi iese din minte spectacolul cu Becket.
Regia, dacă nu mă înşel, semnată de Crin Teodorescu. Rula pe
atunci celebrul film cu Peter O'Toole, Richard Burton ş.a. Era
altceva, mare şi în rece, pe când pe scena Naţionalului din Iaşi erai
transportat în epocă, deveneai tu însuţi, ca spectator, un personaj.
O realizare copleşitoare.

Jos, pălăria

Lungul drum al zilei către noapte '

- Rolurile. Pe o imagine suprarealistă, tot atâtea pietre de
moară, de polizor, concatenate şi care, mişcate în biografia
profesională a actorului pot să polizeze sau să ucidă.

proporţiile dematematică afectivă, proporţii care te fac să ratezi un rol sau să
treci dincolo de ce se poate închipui ca profesiune.

- Lipseşte care mi-a fost extrem de drag. Iniţial,
cândmi s-a făcut oferta, am refuzat: Nu am timp. Eu scriu, citesc, călătoresc.
Şi ea mi-a spus (hai s-o pomenesc fiindcă mi-i drag să-i pomenesc numele,
deşi nu mai există: Ada Gârţoman) deci Ada mi-a spus că, dacă vin la
facultate, voi avea timp mai mult. Şi fiindcă nu am înţeles sau poate nu
aveam minte suficientă să înţeleg problema timpului, de ruşine am spus da,
primesc. Nu ştiam mare lucru despre ce înseamnă profesor de actorie. Şi
după un an de zile, când Radu Beligan a primit Honoris Causa la Iaşi, m-a
întrebat: Ei, Costică, cum e ca profesor? Greu, dom' profesor. Şi ştiţi de ce?
Ştiu, Costică mi-a răspuns.
Dacă, în calitate de actor, poţi să-ţi permiţi să fii superficial (uneori

măcar), s-o ieimai în uşor, aşa, ca scriitor de asemenea,merge şi asta, merge,
ca profesor nu mai poţi să fii aşa fiindcă nu e vorba de consecinţele care vin
asupra ta ci de cele care se duc asupra altora. Orice superficialitate, orice lene
şi comoditate se răsfrâng asupra unor copii pe care îi trimiţi în viaţă
nepregătiţi.Nu-ţi poţi permite asta.

-Aşa mi-am şi asumat meseria asta, ca una de sacrificiu. Eu eram
conferenţiar şi, pe săptămână, aveam nouă ore. Asta era norma: nouă. Şi eu
făceam opt ore de repetiţie pe zi cu studenţii mei. Şi au luat şi cele mai multe
premii, inclusiv pentru cel mai bun spectacol... (Ce greu este să te stăpâneşti
să nu vorbeşti frumos despre tine!). Dar nu munceam doar eu opt ore, tot
atâtea munceau şi ei. Dar nu le-a părut rău. Sunt actori buni acolo unde sunt,
îşi văd de meseria lor, aici sau în străinătate. Dar este momentul să recunosc
că pedagogia m-a fascinat cu peste măsură. Dacă eram trist, poate chiar
fiindcă trebuia să mă duc la şcoală, când intram în clasă, între studenţi, eram
un alt om. Deveneam brusc vital, comunicativ, iubitor. I-am iubit foarte mult
pe studenţii mei cu un răspuns caremă emoţioează şi acum. Spuneau:

. Astea sunt victoriile. Omărturisire de aceasta este un
premiu uriaş, o notă specială de calificare profesională.

-Aproape că am şi căzut în două rânduri. Mă rog, mi-a plăcut asta să fac
asumându-mi poate şi inconştient orice consecinţă. E foarte frumos să vezi
că din efortul tău, din iubirea ta, din priceperea ta pleacă nişte coloane, nişte
oameni care se vor bucura de ce au învăţat de la tine.

- Ai atins notele grave ale partiturii sociale. Printre consecinţele pe care
le suportăm în urma comunismului, ca urmare a acestuia este tocmai
pierderea a ce se cheamămisiune. Oamenii numai ştiu ce este aceea m i s i u
n e. Ei ştiu, la maximum, dacă au un salariu bun şi nu-l au, ok, şi-şi fac o
anume dreptate: şi fură, delapidează, înşeală pentru a obţine atâta cât îl face
să fie ca celălalt. Dar în special faptul că oamenii nu sunt bine conduşi într-o
meserie.
Cum poţi să fii Învăţător, cuvânt scris cu litere tuşate,

? Cum adică? Tu nu gândeşti la copilul acela
care învaţă de la tine şi rugăciunea şi curăţenia şi respectul şi cuminţenia...

?

? Dar trebuie să înţelegi adevărul acesta. Pentru că oamenii de aceea
au venit acolo: să te vadă, să te asculte şi să plece acasă cu ceva care poate să-i
urmărească o zi, un an, o viaţă. Şi asta fiindcă s-au regăsit ideatic în ce au
văzut pe scenă şi li s-a comunicat descifrându-le propriile comunicări
indecis formulate.

- Totdeauna a fost aşa. Fărămisionarii de acum 3,4,5 1000 de ani, noi n-
am mai fi cei ce suntem astăzi.Am fi mult mai săraci, amorfi, cenuşii şi fără
expresie.

- Aforisme: Acolo sunt concentrate gânduri, frânturi,
meditaţii, concluzii, finaluri de experienţe, la care de 45 de ani încoace tot
scriu. Sper că n-a fost prea devreme să le public.

- Constantin Popa nu poate să mă contrazică dacă îl aşez între limitele
proprii stării de fericire. Nu este un sculptor care expune idei ci unul care
uimeşte prin operă. Dovezile, actele de notariat artistic se află în propriile
cărţi, în câteva Fonoteci de primă mână, în pelicula cinematografică.
Lipseşte ceva?

profesorul universitar

Responsabilitatea, nu?!

-Salvezi, zideşti, înalţi prin propriul sacrificiu.

Noi nu
vă iubim. Vă adorăm

- Ascult şi notez efortul şi victoriile lui Constantin Popa în efortul
colectiv de a face cu adevărat un Institut de Teatru la Iaşi mai ales în
condiţiile în care aici nu erau pedagogi de teatru, neactori, cei care aveau o
altă ştiinţă asupra paradigmelor umane, sociale, volitive, matematice ale
rolului. O combinaţie între iubitorul de teatru-criticul de teatru şi
psihopedagog. Din frică de a-i fi frică actorul şi-a asumat sacrificiul, un
anume eroism insuficient măsurabil prim pomenitele aproape opt ore de
muncă robace.

- Recunosc o aparentă criză (indusă) a profesiunii de actor: prost plătită,
cu prea multe şi nesigure câtimi de rol pe fondul unei politici repertoriale
deloc tasată de legităţi culturale şi mai puţin de cele economice etc, etc. Or
actorul, ca practician filosof al comunicării, ca profesionist al comunicării
este total absent din alte domenii unde ar putea să-şi completeze ”norma”:
la seminarii de comunicare de la ASE, de la Ştiinţe Politice, inclusiv la
iluzoriile cursuri facultative pentru parlamentarii în criză de alfabet sau de
fondpersonal de cuvinte.

cum poţi să fii
Învăţător dacă nu ai misiune

- Cum poţi să fii profesor universitar dacă nu ai misiune Ce fel de
studenţi or să fie aceia?
-Ce fel de actor poţi să fii dacă nu ai sentimentul că pe scenă eşti în

misiune

- Clar, concis s-a iscat între noi genericul acestui dialog: Constantin
Popa unmisionar al Cuvântului.

- Misionarii fără vocaţiamesajelor copleşitoare ies din categorie. Şi am
aflat că tocmai aţi scos de sub tipar o carte amesajelor.

Lumină din lumini.
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Melker GARAY

CRONICA MERIDIANE

Însemnările paracliserului
(fragmente)

Prozatorul Melker Garay s-a născut în 1966, la Tocopilla, Chile.
Avea patru ani când părinţii lui au părăsitAmerica de Sud, pentru a se
instala în Norrköping, Suedia.Aurmat studii de ştiinţe socio-umane,
fiind preocupat de teme filozofice şi religioase. Este membru al
Uniunii Scriitorilor Suedezi şi PEN-Clubului din Suedia. Primul sau
roman, (Însemnările
paracliserului) a fost tradus în franceză. O versiune în limba română
este în lucru.

Kyrkvaktmästarens hemliga anteckningar

După mine, nimeni nu a cunoscut atelierul secret al gândirii
teologilor. A fost atât de secret, de parcă nici nu ar fi existat; nici
nu poate fi imaginat un loc mai straşnic păzit... Cu toate acestea,
trebuie să fi existat, căci nicăieri nu i-ar fi putut trece prin minte
cuiva ideea oarecumnăstruşnică deRai!
Cum s-a ajuns la această idee, din motivele amintite, rămâne

învăluit înmister, dar cineva s-a gândit, poate, că n-ar fi lipsită de
sens următoarea întrebare:
-Ce-ar fiDumnezeu fărăRai?
Aparent inofensivă, aceasta întrebare a avut ca urmare faptul

deloc neglijabil că omul a intrat în Raiul din Creaţie. Cum s-a
putut întâmpla, nu este clar, dar se poate admite că în acele
timpuri nu exista nici un risc în lansarea conceptului deRai.
Nu se ştie dacă aceste fabricări teologice, mai ales acelea

aspecte legate de partea practică a lucrurilor, n-au întâmpinat
împotrivirea contemporanilor. Ce-ar fi trebuit să spună, de
exemplu, celor care nu erau primiţi înRai?
Unii teologi trebuie să fi avut profunde nelamuriri în privinţa

proiectului, în ansamblul său, dar, cumun lucru decurge din altul,
soluţia introducerii noţiunii de Iad s-a ivit de la sine. Dacă a fost
bine sau nu, e discutabil, dar rămâne cea mai înfricoşătoare
soluţie acceptată vreodată de ungrupde teologi.

Paradiset/ Raiul

Sanningen/ Adevărul

Nota:
Dialogul demai jos se poartă între şi .Nu ştiu cine sunt aceste
două personaje misterioase. M-am gândit c faceau parte dintre cunoscuţii
unchiului meu sau din viaţa parohiei, dar nu exist nici un indiciu în acest
sens. Par mai degraba inventate. Poate c unchiul meu se folosea de aceste
discuţii imaginare pentru a-şi pune ordine în propriile gânduri, în timp ce
lucra în cimitir, printremorminte (

* Thomas Melker

n.a.).

ă
ă

ă

Marilena Lica-Maşala, cu scriitorii Melker Garay (dreapta) şi Marius Chelaru (centru)
la Londra, cu ocazia lansarii volumului , decembrie 2012.Ivor Porter, Last Interview

Librăria Cărtureşti-Verona din
Bucureşti a găzduitmarţi 3 septembrie,
orele 18:00, lansarea volumului

, de Carmen
Sylva, ediţie îngrijită de Gabriel
Badea-Păun şi prefaţată de Principele
Radu al României. Evenimentul a fost
pregătit şi moderat de reprezentanta
editurii,MirunaMeirosu.
Volumul a fost prezentat de

Georgeta Filitti, Irina-Margareta
Nistor,Adrian-Silvan Ionescu, Gabriel
Badea-Păun şi ASR Principele Radu,
în prezenţa editorilor Irén Arsene, Maria Desmirean, Ioana Chiriţă,
Crenguţa Rontea, Mihnea Gafiţa, Grigore Arsene. În public am
remarcat două prietene, Micaela Ghiţescu, traducătoare, şi Steluţa
Istrătescu, prozatoare.

este un florilegiu rezultat din alegerea unor
poeme şi aforisme, de către Gabriel Badea-Păun, din mai multe
volume editate în timpul vieţii primei regine a României, Elisabeta,
care a domnit alături de soţul ei, Carol I, timp de 45 de ani (1869-
1914), fiind încoronată pe 10 mai 1881: ,
Paris, Calman-Lévy, 1888, , traduse de Ilie Ighel
Deleanu, Bucuresci, 1897, , traduse de A.
Toma, Bucuresci, Editura librăriei Socec & comp., 1897,

, de Elena
Poenaru, Bucuresci, 1904, şi ,
traduse deGeorgeCoşbuc, Bucuresci,Minerva, 1906.
La această listă bibliografică mai putem adăuga

de George Bengescu,
Bucuresci, Editura Socec & comp., 1906,

, ediţie, prefaţă şi cronologie de Gabriel Badea-Păun, Bucureşti,
Editura Eminescu, 1998, şi

, de Gabriel Badea-Păun, traducere din limba
franceză de Irina-Margareta Nistor, Bucureşti, Editura Humanitas,
2003, 2007 (a doua ediţie revăzută şi adăugită).
Poemele din volum sunt traduse în limba română de George

Coşbuc, Ilie Ighel Deleanu, Şt. O. Iosif, Elena Poenaru, iar cugetările
deDoina JelaDespois.
Remarcabila eleganţă editorială a volumului, bogat ilustrat cu

fotografii, unele fiind aflate de Gabriel Badea-Păun, îngrijitorul
ediţiei, în arhiva A.S.S. Principelui Carl zu Wied, graţie arhivistului
Principelui, dr. Hans-Jürgen Kruger, precum şi în colecţiile
particulare ale lui EricBuseyne şiTomKinter.

Fluturi sărutându-se

Fluturi sărutându-se

Les pensées d'une Reine
Poeziile unei Regine
Carmen Sylva - Versuri

Poesii
traduse şi publicate cu înalta autoritate a M.S. Reginei

Valuri alinate, poezii de Carmen Sylva

Din viaţa
Majestăţii Sale Elisabeta, Regina României

Carmen Sylva, Versuri
alese

Carmen Sylva, uimitoarea Regină
Elisabeta a României

Fluturi s rutându-seă

Ousmane DIARRA
Poet, prozator, romancier, povestitor malian. În copilărie, citea, în
satul natal, Bassala, situat în brusamalian , c rţi trimise prin Crucea
Roşie. Licenţiat al Şcolii normale superioare (limbi moderne) din
Bamako. Autor de literatura pentru copii. A debutat în 1994 cu
nuvela . Gallimard i-a publicat doua
romane remarcate de critica literara, (Bourse de la
découverte, Fundaţia Prinţul Pierre d Monaco), 2006, et

(aflat în prima selecţie a Premiului Renaudot), 2007. Prezent
la Salonul deCarte de la Porte deVersailles, Paris,martie 2013.

ă ă

é

Tous les moutons du monde
Vieux lézard

Pagne de
femme

Noapte rea fãrã stele
Fãrã lunã
Noapte rea fãrã sfârºit
Fãrã speranþã
Broaºtele râioase se ascund
Pe fundul bãlþii seci
Fãrã viaþã
Vor muri desigur
Pãsãrile zboarã
Ca vântul
Fãrã viaþã
Vor muri desigur
Vor muri
Între cer ºi pãmânt
Iar stârvurile lor ºi al meu
Vor recãdea precum o frunzã moartã
Pe acest imund pãmânt

Paris, aprilie 2013
Pagină realizată deMarilena LICĂ-MAŞALA

E frumoasã þara mea
Fãrã flori la balcoane!
Dar, poame calde,
Apoi femei, apoi prunci,
Cu inima mare cât mânia mea,
Însãmânþeazã pãmântul
ªi cerul
Cu visele lor de fericire.

E frumoasã þara mea,
Fãrã flori prin grãdini!
Dar în râsul ars
De durere,
Mare cât inima mea,
Femeile ºi pruncii
Seamãnã pacea
ªi nãdejdea...

runc
Mama îmi spunea
Sã aduc perle
Perle de stele
Pentru gâtul tãu de lebãdã
Perle
Cum ochii tãi
Frumoºi frumoºi
Prunc
Îmi iubesc mama
În fiece clipã
Cu zâmbetul sãu
De perle
Mã apãrã
De omul
Genune

P

O simplă discuţie despre adevăr.*
- Ştii Melker... Sunt atât de fericit că am găsit adevărul!
- Adevărul?
- Adevărul despre viaţă.
- Unde l-ai găsit?
- În Biblie, fireşte!
- Putem găsi adevărul acolo?
- Melker, adevărul lui Dumnezeu este consemnat în Biblie.
- Adevărul lui Dumnezeu?
- Da.
- Ei bine, nu cred.
- Melker, ar trebui să ne bucurăm de faptul că Biblia ne oferă
adevărul.
- Dacă citesc Biblia, Thomas, găsesc în ea sensul vieţii?
- Biblia e plină de sfaturi înţelepte.
- Thomas, chiar aşa stau lucrurile?
- Da.
- Dar, spune-mi Thomas, nu-i aşa că putem interpreta Biblia în
mai multe feluri?
- Poate... dar aceasta nu ne împiedică să găsim în ea adevărul.
- Dar ce adevăr poate fi interpretat în mai multe feluri?
- Melker... este vorba de a interpreta corect cuvântul Bibliei.
- Şi cum să facem ca să-l interpretăm corect?
- ...
- Thomas, nu-i aşa ca teologii interpretează textele diferit? Pe
care dintre ei să-i credem?
- ...
- Cum să ştim Thomas, care interpretare este cea bună ori cea
greşita?
- Ai încredere, Melker.
- Încredere... Ce vrei să spui?
- ...
- Thomas, ce putem face cu un adevăr pe care nimeni nu ştie
cum să-l interpreteze?

- Uneori adevărul e ascuns.
- Ascuns... de ce?
- Aşa stau lucrurile, Melker.
- Lucrurile?
- Aflarea adevărului cere timp.
- Cât timp?
- Uneori luni... alteori decenii.
- Decenii... e prea mult.
- Viaţa e lungă.
- Crezi?
- Da, cred.
- ...
- Unii, Melker, găsesc adevărul când ajung la bătrâneţe.
- Da... dar nu ar fi mai bine dacă l-ar găsi mai devreme? Ca să
se bucure puţin?
- Adevărul există... trebuie doar găsit.
- Dar Thomas, cum să ştim că adevărul despre care vorbeşti este
corect?
- Oh, te rog, Melker! Din câte ştiu, aşa a zis Dumnezeu.
- Ce-a zis Dumnezeu?
- Că adevărul există.
- Şi asta înseamnă că este adevărat?
- Da, fireşte.
- Care va să zică, dacă Dumnezeu crede că e adevărat, e
adevarat?
- Ce e drept e drept... vorbim totuşi de Domnul.
- Dar, Thomas, dacă nu aş crede toate acestea... m-aş înşela?
- Dupa parerea mea, da.
- Dar, dacă ceea ce spune Dumnezeu e adevărat... cum am putea
să verificăm că este cu adevărat?
- Nu e nevoie.
- Nu?
- Dumnezeu e Dumnezeu, totuşi.
- Şi Dumnezeu este demn de încredere?
- Fireşte.
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CRONICA IDEILOR

nebunul cu colţi de argint

Lunatic, romantic, călător în lumi inaccesibile,
geniu pustiu, profet al sfârşitului de lume, beat
de un adevăr ştiut doar de el, alergător pe

magistrala alcoolului spre transcendenţe multicolore,
revoltat împotriva sistemului, minoritar reprimat, vector al
diferenţei, victimă a bioputerii, nebunul pare să iradieze o
lumină fascinantă pentru artiştii şi filosofii lumii occidentale.
Este lăudat, cântat şi zugrăvit în culori care îl fac pe orice om
întreg la cap să se simtă complexat. Nebunii ajung împăraţi,
scriu poeme, sunt mărturisitori ai lui Iisus, inventează noi
curente în artă, conduc companii de succes şi au cele mai
multe fotografii în manualele şcolare. McMurphy din

şi fantomaticul Phaidros din
, ambii „nebuni frumoşi”, sunt

printre cele mai iubite personaje din literatura secolului XX.
Filme cu un succes enorm la public precum
(1955), (1960), (1971),

(1999) sau (2000) au drept personaje
principale sociopaţi sau psihopaţi. De unde această fascinaţie
a culturii noastre pentru nebuni?

Dacă ar fi să-l credem peWilliam Blake, înţeleptul este
un nebun care a ştiut să persevereze; dacă ar fi să ne luăm
după Schopenhauer, nebunia este un vis lung, un vis capabil
să surclaseze orice realitate. Cei mai mulţi oameni instruiţi
cred că geniile, savanţii, marii artişti şi sfinţii sunt ceea ce
sunt şi pentru că au o doză de nebunie. Aşadar, atributele
ataşate nebuniei sunt, de obicei, pozitive: consecvenţă,
romantism, visare, excentricitate, originalitate. Din păcate,
acestea sunt stereotipuri, sunt fragmente de falsă cunoaştere
colectivă cu privire la nebunie.Atunci când suntem nevoiţi să
recunoaştem şi partea întunecată a nebuniei o facem tot
stereotipic, punând semnul egalităţii între nebun şi individul
legat în cămaşă de forţă, cu părul vâlvoi şi cu spume la gură.
Într-o logică de tipul „ori e albă ori e neagră”, doar acesta este
recunoscut clar ca fiind nebun. Cuvintele folosite de obicei
pentru a-l desemna sunt „sonat”, „dilimache”, „dus cu
sorcova”, „sisi”, „tralala” sau „cu probleme la mansardă”.
Există un fel de sfială în a nu amesteca şi contamina cuvântul
„nebunie” cu înţelesurile celui de „boală”. În plus, toată
această terminologie populară, dincolo de izul glumeţ,
trădează şi o crasă ignoranţă în privinţa bolilor mintale.
Evident, pentru a afla ceva despre natura şi polimorfismul
nebuniei ar trebui să citim câteva cărţi de psihiatrie. Există
sute de titluri accesibile, scrise de celebri psihiatri tocmai
pentru a face cunoscută, la modul şt i in ţ if ic ,
înspăimântătoarea lume a nebuniei. Aflăm din astfel de cărţi
că ceimaimulţi dintre nebuni nu sunt violenţi înmod explicit,
că nu fac spume la gură, că nu e obligatoriu să aibă părul
vâlvoi. Adică, după criteriile îmbrăţişate de cei mai mulţi, nu
pot fi consideraţi nebuni. De pildă, psihopaţii educaţi sunt
delicaţi, carismatici, cu o sensibilitate (raţional) cultivată
pentru artă, au masterate şi doctorate, reuşesc să se angajeze
în companii multinaţionale sau în universităţi şi fac, deseori,
cariere de invidiat.Au toate calităţile omului model al zilei de
astăzi. Cum să-ţi poţi da seama că un astfel de om poate fi
specia cea mai periculoasă de nebun? Trebuie să fii avertizat
cum „funcţionează” şi să-l poţi observa o perioadă lungă de
timp în împrejurări cât mai variate. Lipsa de conştiinţă, lipsa
de simţire pentru suferinţa aproapelui, faptul că se foloseşte
mereu de oamenii din jur ca de nişte piese de şah, minciunile
de o sofisticărie greu de urmărit de o minte obişnuită,
parazitismul său delicat, transformă un psihopat într-un
nebun aproape indetectabil. Minciunile sale se pot concretiza
în „inovaţii” sau soluţii corecte economic, dar care nu ţin cont
de factorul uman, în cărţi „ştiinţifice”, în articole publicate în
„revistele de specialitate”, astfel că nebunia sa ajunge să fie
luată drept dovadă de normalitate academică sau corporativă,
piesă grea de dosar în vederea ocupării unui post superior.
Lipsa lor de conştiinţă înseamnă un lucru foarte simplu:

. Nu au frâne interne şi nu pot ţine
cont de suferinţa pe care o pot provoca aproapelui prin
acţiunile lor. Sunt bombe neexplodate ce se plimbă libere
printre noi. Datele existente în SUA estimează că 4% din
totalul populaţiei prezintă tulburări de tip psihopatologic (o
persoană din 25); prin comparaţie, cancerul de colon, o boală
despre care se discută mult mai mult şi care îngrozeşte pe
oricine prin simpla pronunţare a acestei sintagme, este
prezent la 0,04% din totalul populaţiei (o persoană din 2500).
Aşadar, incidenţa cancerului de colon este de o sută de orimai
mică decât cea a psihopatiei. (Martha Stout,

, Editura Trei, Bucureşti, 2010, pp.21-23). Chiar dacă
aceste date ar fi exagerate şi, în realitate, doar o persoană din
100 ar avea tulburări de tip psihopatic, consecinţele negative
pentru calitatea vieţii fiecăruia dintre noi, dar şi pentru
mecanismele comunitare sau economice, ar fi incalculabile.
Misha Votruba şi Vaclav Dejcmar, realizatorii filmului
documentar (2011) au încercat să estimeze

Zbor
deasupra unui cuib de cuci Zen
şi arta reparării motocicletei

Rebel fără cauză
Psycho Portocala mecanică Tinereţe

furată AmericanPsycho

sunt
în stare de absolut orice

Psihopatul de
alături

I am Fishead
Gerard STAN

gradul în care directorii executivi psihopaţi din marile
companii au contribuit la declanşarea crizei economice din
2008. Merită văzut acest film pentru a înţelege cum ţesutul
economic al lumii actuale poate fi infectat de
iresponsabilitatea psihopaţilor. De acţiunile unor nebuni ce
rămânmaimereu aproape invizibili.

Nici paranoicul care semanifestă prin delir sistematic de
interpretare, de persecuţie sau erotoman nu este mai uşor de
identificat. Fără a avea capacităţile intelectuale diminuate,
putând să se achite impecabil de sarcinile de la serviciu,
paranoicul suferă de un fel de o inflamaţie cognitiv-
emoţională izbucnită în jurul unei idei false. Când delirul se
organizează în jurul unei idei non-bizare, ce oglindeşte un
aspect al realităţii, faptul că are un şef drăguţ, de pildă,
bolnavul construieşte o naraţiune fantezistă cu un grad destul
de mare de verosimilitudine. Raţionamentele sale aparent
corecte, coerente, lipsa altor comportamente stranii,
interpretările nuanţate şi detaliate, modul ordonat de a trăi al
paranoicului nu ne duc, de obicei, cu gândul la boala mentală
şi la nebunie. Cel care face obiectul fixaţiei unui paranoic cu
greu le poate demonstra celorlalţi că nu el este în neregulă, ci
celălalt. Doar atunci când comportamentul său delirant este
dus la extrem, semnele de boală încep să fie luate în seamă de
o terţă parte. Paranoicul se răzbună, hărţuieşte, pedepseşte.
Cine a fost obiectul geloziei, „iubirii” sau urii unui paranoic a
simţit cu adevărat ce înseamnă a fi hărţuit, ştie cât de greu este
să demonstreze nebunia hărţuitorului. Apariţia unui astfel de
personaj în viaţa ta te poate determina să rupi definitiv
contactul cu specia umană.

Acestea sunt doar două exemple de boli mentale grave,
greu de detectat, care ne pot transforma viaţa într-un calvar,
chiar dacă nu suntemnoi cei bolnavi. Ceea ce ne împiedică, de
obicei, să vedem nebunia este presupunerea falsă că toţi
oamenii funcţionează aşa cum funcţionăm noi înşine. Putem
găsi simptomele bolilor mintale în cărţile psihiatrilor. O
minimă informare în această direcţie ne-ar scuti uneori de
prieteni, colegi, de iubiţi sau iubite, de şefi sau preşedinţi care
ne vor face viaţa un iad. Dar lucrul pe care nu-l putem învăţa
din cărţi este modul de a face faţă emoţional contactului sau
relaţiei cu un nebun. Putem asimila o informaţie despre
simptomele şi comportamentele anormale, dar nimic nu ne
poate pregăti să interacţionăm şi să rămânem neafectaţi de
contactul cu un nebun. Cum poate fi pregătită o mamă să
accepte un fiu schizofrenic care îi spune în perioadele de criză
că este un demon ce trebuie ucis? Cum poate face faţă cineva
faptului că sufletul său pereche, omul în care vedea adunată
toată lumina lumii, este un psihopat carismatic, un profitor
lipsit de orice sentiment, o fiinţa care l-a parazitat şi apoi l-a
aruncat la tomberon? Cum mai poate trăi printre oameni
victima hărţuirii unui paranoic după sute de email-uri,
telefoane primite la miezul nopţii, mesaje către colegii de
serviciu, reclamaţii la poliţie, procese etc.? La ce mântuire se
mai poate gândi bunica deposedată de pensie lună de lună de
către nepotul alcoolic, devenit psihotic? Poate că
degringolada emoţională prilejuită de contactul cu boala
mintală derivă din faptul că raţiunea nu poate înţelege şi
accepta pe deplin nebunia. Michel Foucault credea că opusul
raţiunii nu este iraţionalul sau inconştientul, ci nebunia.
Iraţionalul are legile şi regularităţile sale, care pot fi aduse la
lumină, care pot fi înţelese raţional. Dar nebunia, în esenţa sa,
se sustrage unei înţelegeri raţionale complete. Tocmai de aici
sentimentul de stranietate absolută pe care îi oferă întâlnirea
cu un nebun autentic. Disperarea trăită este disperarea raţiunii
care nu se regăseşte pe sine în celălalt; este disperarea omului
care nu regăseşte unOm în cel ce părea un semen al său.

Nebunul nu este nici frumos, nici romantic, nici visător,
nici un revoltat pentru o cauză nobilă. Exotismul său
ontologic indiscutabil nu justifică figura sa culturală de „băiat
cool”, persecutat pe nedrept. Dacă normalitatea noastră de zi
cu zi este gri, şchioapă şi are unmilion de defecte, nu ar trebui
să facem din nebunie un fel idol, un fel de refugiu al
normalităţii, o alternativă sexy. Drama umană, suferinţa celor
atinşi de nebunie este cumplită, greu de imaginat de cei aflaţi
„pe tuşă” (chiar dacă există categorii de nebuni care se simt
destul de bine în pielea lor). Lupta pe care o au de dus
psihiatrii are uneori accente eroice. Dar suferinţa nebunului
nu ar trebui să ne împiedice să zărim în el golul lăsat de lipsa
raţiunii empatice, ipostaza sa de mistreţ hămesit. Suferinţa sa
nu trebuie să ne facă să uităm suferinţa celor traumatizaţi pe
viaţă de contactul sau de traiul în comun cu un nebun. Nu ar
trebui să ne facă să neglijăm consecinţele negative ale
nebuniei pentru societate şi economie, care, chiar dacă sunt
imposibil de calculat precis, nu sunt deloc neglijabile. Înainte
să scrieţi următorul poem închinat nebuniei, să staţi de vorbă
cu o mamă ce a reuşit să scape din mâinile furioase ale fiului
abia întors de la balamuc. Poate vă răzgândiţi.

O excursie rapidă prin
epocile filosofiei ne
arată că subiectul
n e b u n i e i a f o s t
permanent în atenţia
gânditorilor. Aşa cum
bine au remarca t ,
fiecare la vremea sa,
De sca r t e s , Hege l ,
Foucault sau Derrida,
demersul ra ţ ional ,
propriu constituirii unui
discurs filosofic plenar,
trebuie să se raporteze
permanent la limitele
s a l e , n e b u n i a ,
i r a ţ i o na l u l , b o a l a

mentală sau dezordinea sufletească fiind doar câteva dintre
numele invocate. Nume periculoase, temute chiar, dar nu
mai puţin incitante. Cum este relativ uşor de bănuit, munca
de clarificare întreprinsă a produs rezultate remarcabile,
însă nu a rezolvat niciodată definitiv problema: noi teritorii
sunt permanent descoperite, şi nu avem răgazul de a ne
adapta suficient de repede instrumentele pentru a produce
o hartă decentă.Maimult, parcă într-un elan ludic, nebunia
ne surprinde mereu prin plasticitatea sa, şi de fiecare dată
formele ei neobişnuite vin să ne semnaleze că încă nu am
înţeles tot ceea ce este de înţeles. Parcimonioşi şi grijulii,
vrem să o prindem în categorii solide, bine desenate, care
să stea cuminţi, la locul lor, în cadrul unui
sistem.Constatăm însă, miraţi sau chiar iritaţi, că nebunia
îşi duce jocul mai departe, camuflându-şi intenţiile şi
mizele în expresii ale normalităţii, ascunzându-şi substanţa
în mintea şi inima noastră, adâncind adesea misterele care
o înconjoară. Să discutăm, în cele ce urmează, câteva dintre
sursele acestormistere.
Înainte de orice, să ne amintim că nebunia este un

cuvânt. Nu unul simplu, însă, şi iată-ne feriţi, la adăpost de
stereotip, dar şi de suprasimplificare, ci unul teribil de
complicat de pliurile sale multiple, fiecare în parte
marcând o sumă de date, de practici, de comportamente,

fiecare trasând o istorie şi deschizând o interpretare.
Trebuie să ne imaginăm acest cuvânt în manieră
wittgensteiniană, ca pe un ghem format din mai multe fire
diferite, între care există anumite asemănări, dar asemănări
parţiale. Putem, oare, indica cu uşurinţă asemănările care
există între nebunia maladivă, constatabilă medical,
nebunia „nebunului întru Hristos”, nebunia nocturnă a
lunatecului, a visătorului, a poetului romantic, nebunia
controlată a farsorului, episoadele singulare de tulburare
pe care le avem fiecare dintre noi sau nebunia inspirată,
divină? Misterul nebuniei divine îl interesează pe Platon,
de pildă, care în propune o analiză a formelor
sale. Acestea, consideră el, se manifestă fie în direcţia
creaţiei poetice, fie în cea a profeţiei, fie în cea a
îndeplinirii ritualurilor sau în dragoste. Departe de a fi
dăunătoare, aceste forme produc o veritabilă plusvaloare
socială. La fel ca un şaman siberian, poetul sau profetul
intră într-o stare de graţie, greu accesibilă semenilor săi şi,
inspirat, se întoarce alături de ei, oferindu-le semne
proaspete, soluţii sociale salvatoare sau tămăduiri. În
manieră similară, îndrăgostitul devine nebun, deoarece
fiinţa sa intră pe o frecvenţă mai înaltă, superioară, nobilă
a trăirilor (acesta este, probabil, motivul pentru care îşi
pierde şi simţul realităţii, dar şi al proporţiilor). Ca orice alt
cuvânt, cuvântul „nebunie” ne fascinează, dar, în chiar
clipa rostirii sale, ne induce în eroare şi ne obligă să ne
înhămăm, încă o dată, la munca descifrării semnificaţiilor:
la drept vorbind, orice eliberare, orice ieşire de sub vrajă
începe cu o revelaţie semantică.
Să ne amintim, în acelaşi timp, de dimensiunea socială

şi politică a definirii nebuniei, de care a vorbit cu atâta
pasiune Michel Foucault. Succesiunea epocilor istorice
înseamnă, totodată, şi un destin diferit pentru problema
înţelegerii nebuniei, de la toleranţa înfricoşată şi
preocupată a Renaşterii (pentru care starea tulburată a
conştiinţei nu constituia doar un pericol, ci putea fi un izvor
de creaţie sau măcar de visare), până la regimul strict al
epocii clasice. Astfel, nebunia se vede canonizată,

Phaidros

nebunia i misterele saleş
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construită atent, prin oameni şi structuri, cu scopul vizibil
de creare a criteriilor de distingere între omul sănătos şi cel
tulburat. Omul tulburat, nebunul trece de la situaţia de a fi
perceput printr-o grilă mistică la situaţia în care devine
obiect al refuzului societăţii, al represiunii, al
marginalizării prin izolarea în instituţii specializate. Dacă
în Evul Mediu sau în Renaştere se păstrase ceva din
înţelesul platonician al nebuniei inspirate, în secoleleXVII
şi XVIII avântul raţiunii impune o distanţă clară: bolnavul
psihic real sau închipuit, bezmeticul, prostituata,
marginalul în general trebuie identificaţi, marcaţi şi
înlăturaţi din societate. Se reia astfel, un scenariu mitic al
centrului (Mircea Eliade), dar în care, de data aceasta, nu
nebunia şamanului este întemeietoare pentru grup, ci
raţionalitatea. Nebunia devine ex-centrică, veninoasă,
blamabilă. Această perspectivă ne revelează nebunia ca
fiind o metaforă utilă, pe care -ul, prin forţa
sa dominatoare, a impus-o şi activat-o înmodalităţi extrem
de eficiente: atunci când ai pus bine la punct un sistem
ideologic (conturat din punct de vedere medical, juridic şi
carceral), poţi juca jocul politic cu o mână sigură,
adversarii ştiindu-ţi, deja, de frică. Demersul lui Foucault
îşi găşeşte linii de continuitate în activitatea multor autori
care au elaborat o critică a psihiatriei, în special a
dimensiunii sale abuzive, Thomas Szasz fiind probabil cel
mai cunoscut, dar şi cel mai controversat exemplu.
Problema nebuniei se adânceşte atunci când luăm în
atenţie disputa dintre criticii psihiatriei şi susţinătorii ei.
Deşi progresele biologiei şi ale neuroştiinţelor ne

îndepărtează sensibil de poziţia radicală a lui Szasz, există
extrem de multe argumente puternice atât în favoarea
seriozităţii condiţiilor de diagnosticare pentru o largă
majoritate a afecţiunilor, cât şi pentru întemeierea
taxonomiilor introduse rămânând suficient de multe zone
gri, ceea ce echivalează, după Szasz, cu tot atâtea pericole
pentru libertatea individuală. În strânsă legătură cu această
dispută se află dezbaterile filosofice contemporane legate
de substanţa şi funcţionarea minţii umane (cauzare,
conţinut mental, intenţionalitate, stări mentale, problema
determinismului). Atât timp cât nu avem răspunsuri clare
la aceste aspecte, este de presupus că o bună parte din
misterul nebuniei va persista.
Dincolo de dimensiunea istorică a nebuniei în fapt, o

istorie politică a conceptualizării şi aplicării sale trebuie
remarcată din nou constanta raportare a raţionalităţii la
nebunie. Nebunia însoţeşte raţiunea şi îi împrumută
adeseori structurile: mulţi nebuni sunt sistematici în
alcătuirile lor, coerenţi şi consecvenţi. Mai mult, ei
dublează aceste calităţi cu o certitudine a propriului
scenariu, cu o siguranţă a articulării credinţelor lor. Este
vorba despre un profund act de a crede în propria versiune
a realului, cum nota, printre alţii, şi Shoshana Felman. Şi,
în acest din urmă caz, cum mai distingem între un om
normal şi unul care trăieşte într-o permanentă iluzie? Cum
separăm ontologia stabilă de cea rătăcită? Cum ne mai
întemeiem, în cele dinurmă, certitudinile?
Despre certitudinile noastre, ale lumii noastre aşa cum

o ştim, ne avertizeză şi înţelepciunea neo-testamentară:
credinţa prea mare în propria perspectivă e nebunie, dacă
este să o privim din punctul de vedere al divinităţii, în timp
ce înţelepciunea de dincolo, cea autentică, i se pare omului
înrădăcinat în această lume ca fiind, la rândul ei, o formăde
nebunie. Personal, prefer să acordmaimultă atenţie primei
observaţii. Nu este doar sănătos, ci şi eliberator să priveşti
cu suspiciune şi cu umor propriile scheme şi proiecţii: dacă
ne luămmult prea în serios, riscămsă înnebunim.

establishment

CRONICA IDEILOR

Dacă ne-ar fi spus cineva cu 20 de ani în urmă că într-o bună zi
toate mişcările noastre de pe stradă, din mijloacele de transport sau
din instituţia în care lucrămvor fimonitorizate permanent, nu l-am fi
crezut. Trăim deja şi vedem, trăim cu toţii şi „gustăm” din efectele
generate de ,,fiara omniprezentă”.

Pentru a-i prosti pe oameni, determinându-i să renunţe de
bunăvoie la dreptul elementar la intimitate, s-au inventat o
sumedenie de probleme ce pretind că ar afecta serios siguranţa
cetăţeanului. Ca şi cum majoritatea am fi infractori sau nişte
primitivi recalcitranţi, cu bâtele în mâini, gata de agresiune. Înainte
de a se arunca în ,,braţele ocrotitoare” ale autorităţilor, luând de bun
tot ceea ce acestea le servesc, orice om ar merita să reflecteze la
unele întrebări: în realitate chiar există ameninţări care să justifice
măsuri ce lezează drepturi fundamentale ale oamenilor? Spre ce fel
de societate ne îndreptăm atunci când cedăm libertăţile individuale
dedragul asigurării unei pretinse securităţi?

Efectele negative ale măsurilor de tip Big Brother sunt multiple.
Psihologii au inventat un nou termen, ,,efectul de cameră”,
explicând consecinţele inhibitorii evidente asupra psihicului uman
ale camerei de supraveghere care neurmăreşte tot timpul.
Prezenţa unei astfel de camere induce diferite sentimente

ciudate, ce ne afecteză echilibrul interior şi comportamentul:
sentimentul de a fi o ,,victimă”, sentimentul de culpabilitate, de a fi
urmărit, de a fi un ,,infractor”, senzaţia de neputinţă etc. Este ca şi
cum ţi se induce mereu ideea ,,sunt cu ochii pe tine, nu îndrăzni”.
Vrând-nevrând te simţi, înmodcu totul nejustificat, ,,la furat”.
De asemenea, prezenţa camerei de supraveghere afectează

voinţa individuală, sensibilitatea sufletească, libertatea individuală
şi libertatea de expresie. Şi în plan spiritual sunt resimţite anumite
efecte nefaste, de exemplu, puterea de concentrare în rugăciune
tinde să îşi piardă din intensitate atunci când eşti supravegheat. (Nu
ne-armira ca într-o bună zi să vedemcamere şi în biserici, justificate
prin pretexte elucubrante.)
Mulţi dintre noi, instinctual, avem tendinţa să evităm în măsura

în care este posibil locurile sau străzile unde sunt amplasate camere
de luat vederi, simţindu-ne mai în siguranţă atunci când suntem
,,nesupravegheaţi”.
Vă prezentăm în continuare rezultatele unui studiu asupra

efectelor generate de prezenţa camerelor de supraveghere, realizat
prin chestionarea unor eşantioane reprezentative de populaţie, din
maimulte oraşe ale ţării:
- camera este un intrus în intimitate şi blochează funcţiile spontane
creative;
- camera e privită ca un ,,spion”, în spatele ei aflându-se cineva care
t e urmă reş t e ş i - ţ i inves t i ghează compor t amen tu l ;
- din cauza camerelor de supraveghere trebuie mai mereu să fii
,,atent” asupra a ceea ce spui şi faci;
- în prezenţa camerei oameni au tendinţa de a deveni furioşi,
simţindu-se controlaţi;
- prezenţa camerelor induce senzaţia de a fi controlat, chiar dacă
acestea nu sunt supravegheate în permanenţă deo fiinţă umană;
- datorită camerelor de luat vederi oamenii au tendinţa de a nu se
manifesta liber, de a nu fi ei înşişi;
- prezenţa unei camere într-o sală de examen scade puterea de
concentrare a celor examinaţi (existând chiar păreri că Ministerul
Educaţiei ar trebui acţionat în instanţă pentru ,,prejudiciul” de
intimidare şi violare a intimităţii umane sau violarea intimităţii
copilului fără acordul părinţilor).

Să luăm un exemplu: în Huşi, oraş cu o infracţionalitate minimă
şi cu un procent mare de jandarmi, poliţişti, SRI-şti şi poliţişti de
frontieră, explicat prin poziţia sa la graniţa imperiului UE, de curând
s-au introdus un număr semnificativ de camere de supraveghere.
Acest proiect însumează peste un milion de euro, şi asta într-un
orăşel cu ceva peste 30.000 de locuitori. (Ne putem imagina la ce
sume astronomice s-ar ajunge dacă ar fi montate camere de luat
vederi, la aceeaşi scară, în Bucureşti sau în oraşe mari din ţară.)
Aceşti bani se puteau infuza în domenii cu adevărat importante
pentru siguranţa şi confortul oamenilor din localitate în domeniul
sănătăţii, în învăţământ, domeniul public etc. şi ar fi putut acoperi
necesarul pentrumaimulţi ani.
În plus, oare era chiar atât de necesară în

oraşul Huşi montarea camerelor de
supraveghere, având în vedere că salariul mediu
al cetăţeanului de rând ce lucrează la Fabrica de
Încălţăminte este de 500 lei şi 2-3 tichete de
masă pe lună, foarte puţini ajungând să câştige
suma „exorbitantă” de 7-800 de lei?! Cu atât mai
mult proiectul camerelor de supraveghere ne
apare ca fiind o revoltătoare risipă de bani. În
ochii cetăţenilor se aruncă ideea că sumele
alocate sunt bani proveniţi din fonduri europene,
însă în realitate aceasta este o mare păcăleală.
Acei ,,bani europeni” sunt de fapt tot banii

Efectul de cameră

Cine sunt cei care au cele mai mari interese în
implementarea camerelor de supraveghere?

noştri, fiind rezultaţi din ,,cotizaţia” anuală către UE sau ,,dijma” de
aderare şi participare la „treburile” importante ale uniunii.
În general, din punct de vedere financiar, în spatele unui astfel de

proiect sunt mai mulţi beneficiari şi comisionari. Aranjamentele
învârtite de aceştia le aduc în buzunar câştiguri importante, povenite
din banii publici. Totuşi, pe lângă aceasta, există un alt interes major,
cutremurător: intenţia de supraveghere permanentă a fiinţei umane,
pentru a o transforma treptat într-o unealtă docilă, subordonată şi
controlată total de aşa-zisa elită conducătoare.
Unele reclame pentru camerele de supraveghere, vehiculează un

slogan interesant: „Supraveghează-ţi afacerea…”. Privit dintr-un
anumit punct de vedere, el ne apare ca un veritabil mesaj criptic ce
vehiculează intenţia perfidă de supraveghere generală a populaţiei:
de fapt oamenii sunt afacerea celor puţini şi puternici, care deţin
resursele financiare, şi folosesc tehnnologia în detrimentul
cetăţeanului de rând, punându-şi în aplicare într-un mod insidios
planurile criminale.
De altfel, camerele de supraveghere reprezintă o ,,anticameră” a

următorului pas în controlul populaţiei: implementarea de cipuri în
trupul uman.

Departe de a asigura securitatea cetăţenilor, camerele prezintă
riscuri importante. O problemă delicată este legată de cine şi în ce
scop foloseşte înregistrările video. În funcţie de interesele de
moment, de ce anume se doreşte să ajungă în atenţia publicului,
anumite înregistrări, care pot fi chiar ,,îmbogăţite” sau rupte din
context pot fi utilizate pentru a discredita pe cineva, pentru a-i obţine
tăcerea sau chiar pentru a-l înlătura din puncte cheie. Aici intră şi
înscenările. Vedem mereu cum unii politicieni sau persoane cu
funcţii importante sunt şantajate cu diferite înregistrări, însă
asemeneametode pot afecta viaţa privată a fiecăruia dintre noi.
Pe de altă parte, imaginile filmate pot fi distribuite on-line, prin

intermediul internetului, astfel încât orice haker (plătit sau nu), poate
avea acces, în oricemoment la informaţia dorită sau cerută.
Implementarea camerelor de supraveghere în incinta şcolilor şi

chiar în sălile de clasă sub pretextul siguranţei elevilor, de fapt îi
expune pe aceştia la riscuri majore. Dorinţa unor părinţi de a se
asigura că odraslele lor sunt la şcoală, urmărindu-i on-line, poate fi
speculată deminţile criminale. Niciodată nu putem avea certitudinea
că doar părinţii vor intra pe site-ul respectiv. Astfel, traficanţii de
droguri, traficanţii de carne vie, pedofilii, criminalii îşi vor putea
alege în voie victimele, „on line”, aşteptându-i la timpul potrivit, la
locul potrivit. Vor afla toate mişcările copiilor, îşi vor da seama de
necesităţile fiecăruia, ştiind astfel cum să acţioneze şi cum să-i atragă
cu uşurinţă în capcană.
Un alt pericol este reprezentat de reţelele traficanţilor de organe

pentru transplant. Aceşti „oameni fără Dumnezeu” vor viza
înregistrările camerelor de supraveghere, acestea oferindu-le
oportunităţi pentru a-şi pune în aplicare planurile diabolice, de „a-i
ajuta” pe cei bogaţi să-şi înlocuiască organele bolnave, în schimbul
unor sume mari de bani. Cu ajutorul imaginilor oferite de camere,
vor putea să îşi pregătească loviturile, aleagându-şi victimile tinere
cu unpotenţial donator sănătos şi acţionând în conjunctura potrivită.
Însă pericolul cel mai mare, care ne afectează pe toţi în egală

măsură, dar despre care nu se suflă nicio vorbă înmainstreammedia,
este intenţia demanipulare şi control total al fiinţelor umane de către
elitele conspiraţioniste mondiale, pentru care de altfel s-a şi demarat
acest proiect internaţional de supraveghere globală prin camere de
luat vederi.

Dacă majoritatea problemelor pe care le-am semnalat pot fi
evitate fiind foarte atenţi şi prudenţi, în ceea ce priveşte controlul şi
manipularea populaţiei situaţia estemult mai complexă. Pentru a ieşi
din plasa ţesută de cei care conduc din umbră, fiecare fiinţă ar trebui
pentru început să-şi dea seama de viitorul teribil ce i se pregăteşte, de
modul pervers şi insidios prin care libertăţile, drepturile
fundamentale individuale şi chiar viaţa îi este furată de cei care deţin
cu adevărat puterea. Însă atâta timp cât omulmodern estemai atent la
telenovele, la moda impusă de standardele nonculturale, trăind
superficial şi nesănătos, îi va fi foarte greu să-şi exercite
discernământulul.

Aspectele pe care le-am prezentat în acest
articol sunt un semnal de alarmă pentru a ne da
seama că în realitate suntem manipulaţi perfid,
fără scrupule şi este necesar să ne trezim din
starea de inerţie înainte de a fi prea târziu. Este
necesar să manifestăm discernământ şi să luăm
atitudine astfel încât să nu le dăm posibilitatea
elitelor consipraţioniste să ne aducă în condiţia
de sclavi obedienţi, pe care o pregătesc pentru
majoritatea oamenilor de pe planetă.

Alte riscuri implicate

Stă în puterea noastră să oprim continuarea
proiectelor de supraveghere a populaţiei

Camerele de supraveghere:
“atac” la intimitatea umană

Vicu MERLAN



22 cronica veche

CRONICA MERIDIANE

Sub bolta de stele,

ANTOINE...
...apasă maneta uşor şi avionul se înalţă deasupra norului, puf

de nea în negrul nopţii de vară. Copilot, Micul Prinţ, abia plecat
de lângă Floarea lui cea capricioasă, aşteaptă tăcut trecerea
vremii. Pământul i-a plăcut, dar neaşteptata călătorie sub stele îl
fascinează, îi taie respiraţia învolburându-i gândurile adunate în
lungile după-amiezi petrecute pe singurateca lui planetă
rătăcitoare prin infinite universuri. Primele cuvinte se înfiripă
între cei doi fără de veste:
-Îmi place de tine, Antoine. Taci atât de prietenos, iar când îţi

spun cevamă asculţi ca şi cum ai avea aceeaşi vârstă cumine. Nu
toţi oameniimari au răbdarea ta.

.
-Da, ai dreptate. Pe cele şapte planete vizitate până acum, am

întâlnit doar câte un singur om: un rege, un beţiv, un om de
afaceri, un vanitos, un lampagiu, un geograf. Nici unul dintre ei
nu au înţeles ce le spuneam...

.
MiculPrinţ oftă delicat şi continuă:
-Mă bucur că sunt cu tine, dar dejamă întristez la gândul că ne

vomdespărţi. Niciodată nu te voi uita.

.
-Asta i-am spus şi eu dragei mele flori.Am avut noroc s-o am

înpreajmamea.

şi
t.

-Oare?Tu ai iubit vreodată vreo floare chiar dacă te supăra?

să
!

Micul Prinţ fixă un timp hubloul, apoi se întoarse spre
Antoine:
-Floarea mea mi se pare cam încrezută. Îşi deschide colorat

petalele numai atunci când o complimentez. Chiar dacă numerită
întotdeauna.

.
-Aşami se pare şimie...Dar sunt atât de singur pe planetamea.

Ea îmi ţine tovărăşie, ampe cinemă supăra, ampe cine împăca.
.

Cu faţa destinsă deodată,Micul Prinţ hohoti:
-Şi sunteţi atât demulţi pe Pământ!De ce nuvă împrieteniţi?

-Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii. Dar puţini
dintre ei îşimai aduc aminte

-Oamenii mari nu pricep singuri nimic, niciodată şi e
obositorpentru copii să le tot dea într-una lămuriri

-E lucru trist să-ţi uiţi un prieten. Nu oricine a avut un
prieten

-Când cineva a îndrăgit o floare cum numai una se află în
milioanele milioanele de stele, lucrul acesta e de ajuns
pentru ca el , privind-o, să fie ferici

-Nu trebuie să-ţi pui niciodată mintea cu florile. Trebuie
doar să le priveşti şi le miroşi(...) Florile sunt atât de
ciudate

-Vanitoşii nu audniciodată decât laudele

-Singur te simţi şi printre oameni

-Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Ei cumpără

lucruri de gata, de la neguţători.Cum însă nu există
neguţători de prieteni, oamenii numai au prieteni. Dacă vrei
să ai un prieten, îmblânzeşte-mă(...) Dacă vii la voia
întâmplării eu niciodată nu voi şti la care ceas să-mi
împodobesc sufletul

-N cunoaştem decât ceea ce îmblânzim.(...)pentru că
limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă-n
miezul lucrurilor.

-E de preţ(...) fiindcă eu am udat-o cu stropitoarea.
Fiindcă pe ea am adăpostit-o eu sub clopotul de sticlă.
Fiindcă pe ea am ocrotit-o eu cu paravanul. Fiindcă pentru
ea am ucis eu omizile(în afară doar de câteva, pentru fluturi)
Fiindcă pe ea am ascultat-o cum se plângea, ori cum se lăuda,
ori câteodată chiar şi cum tăcea.Fiindcă ea eFloareamea.

-Numai timpul cheltuit cu floarea ta face ca floarea ta să
fie atât depreţioasă

-Devii răspunzător de-a pururi pentru ceea ce ai
îmblânzit

-Copiii îşi cheltuie timpul cu o păpuşă de cârpă, şi ea
devine astfel foarte preţioasă.

-Lucrul celmaipreţios rămânenevăzut...

.
-Înţeleg că ar trebui să-mi îmblânzesc, să-mi cunosc mai bine

Floarea.
u

-Dar tu îţi cunoşti floarea bine?E importantă pentru tine?

-Tot aşa am făcut şi eu! Când o voi revedea îi voi spune şi eu
cât este de preţioasă, dar , crede-mă, nu înţeleg ce înseamnă cu
adevărat cuvântul „preţios”. Cumpoate fi o floare preţioasă ca un
diamant?
Antoine surâse. Micul Prinţ mai are multe de învăţat, să-i

explice e lucrul celmai nimerit acum:

.
-Înţeleg asta. Dar tu îi oferi timpul tău, o îngrijeşti, o iubeşti şi

vine o furtună, un fulger şi gata, dispare. Eşti vinovat că ea numai
este?

.
-E prea complicat. Mai bine voi căuta la voi, pe Pământ,

jucării.Amvăzut o fetiţă sărutând o păpuşă. Cred că era preţioasă
pentru ea.

-Încep să înţeleg. Însă ceva mă nedumereşte. Viaţa voastră, a
oamenilor, e foarte scurtă. Cum puteţi şti ce anume e mai preţios
pentru voi? Pe ce să vă cheltuiţi scurtul răstimp petrecut aici?

-Şi atunci voi trebuie să-l căutaţi, să-l descoperiţi...Vă ajută
prietenii?
Antoine nu răspunse imediat. Se gândea privind neţărmurita

ploaie de stele din jur zâmbind trist. Când se întoarse spre Micul
Prinţ să-i răspundă, scaunul copilotului era gol.

* Antoine de Saint-Exup ry a apărut pentru prima oară în 1943éMicul Prinţ,

Povestea lalelei

În transparenţa de cristal a unei vaze în unghiuri drepte tăiată,focul mocnit al unei lalele arde într-o creangă de liliac. În
spate, cărţile se înşiruie răbdătoare... Florile noastre, clipa de

spontană bucurie şi sincer zâmbet, îşi au ascunse între filele lor
poveştile, unele modeste, altele ţesute în neaşteptate aventuri şi
patimi traversând secole...
Prin aprilie 1553, nobilul Ghislain de Busbecq a ajuns la

Constantinopol ca reprezentant al împăratului Ferdinand I al
Austriei la curtea lui Soleiman Magnificul. Grandoarea, opulenţa,
otomanii ţintuiau culmile istoriei doar, îi erau cunoscute nobilului
european. Aşa că nu l-au impresionat într-atât cât bogăţia
multicoloră de flori, necunoscute lui, revărsată din balcoanele şi
ferestrele oraşului. „Cum se numesc splendorile astea de flori?” nu
şi-a stăpânit încântata curiozitate noul ambasador. „Tulipan,
tulipan, domnule”, desluşi Ghislain de Busbecq cuvântul repetat de
ghid. Acesta pronunţase de fapt „tulpent”, ceea ce în limba turcă
înseamnă „turban”.Vrăjit de graţioasa frumuseţe a florii, diplomatul
s-a interesat de originea ei.Aaflat că în grădinile imperiale otomane
a fost adusă din Persia şi Afganistan, că numele i se datorează
formei, asemănătoare cu a turbanului oriental. Întorcând mereu

capul după prospeţimea ei vegetală, viu şi variat colorată, el s-a
hotărât să ducă bulbi la Grădina botanică imperială din Viena, unde
ştia că vor fi îngrijiţi cumultă dragoste.
Şi totuşi ţara în care unduiesc acum câmpuri întregi de lalele nu

este Austria, ci Olanda, ţară harnică, cucerită de locuitorii ei, metru
după metru, din apele mării. Cine a dus vrăjita floare, cu mlădioasă
tulpină, în Ţările de Jos, nu se ştie cu siguranţă, părerile fiind încă
împărţite. Asupra unui amănunt sunt cu toţii de acord: „moda”
exuberantei flori, tiranică precum orice modă, a apărut o dată cu
sosirea botanistului Clusius care a părăsitViena cu bogata sa colecţie
de lalele pentru a se stabili în Olanda, în grădinile Universităţii din
Leyde. Ce l-a determinat pe pasionatul botanist să părăsească
ordinea liniştită a bogatei grădini vieneze? Încă un mister dintre câte
se ascund în file de istorie. Dar, potrivit ultimei versiuni a
specialiştilor, primul bulb „olandez”, plantat în 1593, a înflorit în
1594. Şi toată ţara l-a admirat, dorind, firesc, să cumpere, să cultive
florile cu petale de mătase. Dar Clusius refuză să-şi vândă minunile
lui orientale. Refuz prompt pedepsit de hoţii vremii, aceştia furându-
i întreaga colecţie, lalelele botanistului lipsit de noroc luând drumul
grădinilor botanice sau regale. Dar nu numai al lor, ci şi al celor mai
bogaţi burghezi olandezi, căzuţi în patima „tulipomaniei”. Seduşi ori
nu de farmecul lor, ei îşi repectau înaltul rang ocupat în societatea
vremii numai dacă se puteau lăuda că au câţiva bulbi din rara floare,
căreia botaniştii nu încetau să-i caute forme şi culori noi. Preţul
bulbilor creşte vertiginos. Se speculează necugetat, precipitat, averi
uriaşe se înalţă şi cad. Apare şi o nouă îndeletnicire: vânătorii de
lalele. Ei străbat Turcia, întregul Orient apropiat, căutând noi şi
preţioase varietăţi. O irizaţie citron strălucind în petala roşu burgund
naşte valuri de uimire admirativă, un delicat pliseu tivind rozul unui
potir aprinde speranţa îmbogăţirii peste noapte. Unii se ruinează
chiar. Un burghez din Amsterdam îşi vinde casa pentru a acoperi
costul unui singur bulb! La mijlocul secolului al şaptesprezecelea,
nebunia acestei adevărate epidemii atinge apogeul. Ardoarea şi
necugetatele fapte ale hoţilor, dar şi ale aventurierilor sau ale fanilor,
nemaiputând fi stăpânite, în Olanda se interzice pur şi simplu
comercializarea buclucaşei flori. Au avut vreodată câştig de cauză
legile în faţa nebunei dorinţe de îmbogăţire a oamenilor?Nu în cazul

fermecătoarei lalele care îşi lărgeşte nestingherită aria de răspândire.
În Franţa declanşează aceeaşi nestăpânită patimă, un ponderat
cugetător ca LaBruy remărturisind deschis că a căzut în sclavia noii
mode, devenind şi el amator de lalele.
După o scurtă perioadă de relativă scădere a febrei „lalea”,

floarea de poveste revine, cam pe la mijlocul secolului
nouăsprezece, în actualitate. Şi din nou vânătorii olandezi de lalele
invadează Orientul. Aduc noi specii, apar noi hibrizi, toţi căutând
floarea absolută, unică, orbitoare în frumuseţea ei trufaşă. Reluându-
şi locul prim în trend, normal, cererea ei creşte. La fel şi preţul. În
1889, Casa Krelage, înfiinţată încă din 1830, prezintă la Paris
primele lalele „Darwin”, botezate astfel cu acordul fiului
naturalistului. Încrucişată cu „Tulipa fosteriană”, „Darwin” va da, în
1936 abia, primul hibrid modern. Astăzi se cunosc peste 4000 de
varietăţi, amatorii cu greu putându-se hotărî în momentul alegerii
asupra formei sau culorii.
De-a lungul timpului fascinanta lalea a obsedat şi artiştii, ea

devenind un motiv constant întâlnit în naturile moarte olandeze. În
Turcia, graţioasa ei imagine acoperă pereţi demoschee sau de palate,
de fântâni, covoare şi marchetării recompunând în delicate linii
emblematica floare a prosperităţii otomane. Oraşul Iznik, celebru
pentru ceramica produsă aici, o reproduce pe farfurii, castroane,
ceşti etc. Detaliu incontestabil al luxului şi prosperităţii, în Olanda
imaginea ei apare sub cele mai felurite forme în casele celor foarte
bogaţi: pe frontoanele căminelor, în picturi murale, brodată pe feţe
de masă sau tapiserii. Pictorii transpun cu excesivă fidelitate până şi
petele neregulate şi transparente, proprii unei viroze specifice a
florii. Apar vase cu mai multe „deschideri” numite „tuliper”,
devenite adevărate bestseller-uri în decorarea interioară a
locuinţelor secolului al nouăsprezecelea.
Delicată frântură din Frumosul care ne înnobilează existenţa,

laleaua ne luminează şi nouă zilele însorite de primăvară, paradisul
ei românesc regăsindu-se în frumoasa piaţă centrală a Piteştiului,
într-o miraculoasă sarabandă coloristică, gata să alunge, pentru
multe clipe, greul şi urâtul din ochii şimintea noastră.

é
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Nelogoditele tăceri

FAPTU ‘DIVERS

. Am primit pe adresa redacţiei,
prin bunăvoinţa doamnei Carmen Acsinia, din Canada, câteva
numere succesive din , „primul ziar local al
comunităţii româneşti din Kitchener, Waterloo, Cambridge, Guelf şi
London”, distribuit gratuit de şapte ani. În afara anunţurilor
publicitare, în cele şaisprezece pagini sunt consemnate momente
deosebite din viaţa românilor trăitori în Canada: de pildă o vizită la
Laboratorul Energiei Vântului, Wind EEE(Wind Engineering
Energy and Environment) unde copii de vârste diferite, însoţiţi de
părinţi, au cunoscut o nouă disciplină inginerească sau participarea la
un Festival Multicultural, organizat în preajma Zilei Copilului,
acesta însemnând nu numai cântece, jocuri, concursuri, tombolă, ci şi
o excelentă ocazie de înfiripare de noi prietenii legate în dulcele şi
încă neuitatul grai românesc. În aceeaşi publicaţie am întâlnit
numeroase referinţe culturale, esenţiale pentru suflet şi minte atunci
când între tine şi locul în care te-ai născut şi crescut numeri mii de
kilometri. Este prezentată cartea unui român din Kitchener, Dumitru
Ichim, ale cărui poezii adunate sub titlul au
apărut şi în limba albaneză, la editura Rozafa, Prishtine. O „carte de
suflet” din care sunt citate şi versurile: „Lumina nu-i lumină/ ci doar
un grai uitat,/ încetul cu încetul,/chemând întru a fi” pe calea de
întoarcere a fiinţei la origini, acolo unde sălăşluieşte „suflarea lui
Dumnezeu”.

, cu sugestivul motto „De la lume adunate şi-
napoi la lume date”, este „primul săptămânal românesc din Canada”,
apare la Toronto, editat de Radu şi Violeta Iatan. Răsfoindu-l, aflăm
că, dacă nu îşi împart timpul între două sau trei job-uri, românii noştri
pot alege unul din spectacolele oferite de Stagiunea Teatrului
Românesc în Canada, organizată de Asociaţia Rocade, susţinută de
ICR. Unul dintre spectacole a fost „Meşteşugul Vieţii” , montare de
mare succes a Teatrului Bulandra, reprezentată în Sala Kobayashi a
Japanese Canadian Cultural Centre din Toronto, în sensibila
interpretare a Danei Dogaru, Răzvan Vasilescu şi Dan Astilean.
Artişti răsplătiţi, la coborârea cortinei, cu aplauze prelungite, însoţite
de sincere şi repetate „Bravo”. Unul dintre spectatori şi-a mărturisit
emoţionat mândria de a fi român, asta întrucât aşa simţea în acel
moment de graţie, când „Actorii au fost uimitori, mari talente”,
mândrie însoţită de o duioasă, caldă nostalgie anevoie de stăpânit
când trăieşti departe, departe: „M-am simţit ca în România, când
mergeam la teatru...O seară de neuitat!”
În aceeaşi publicaţie am citit că Asociaţia Arta din Kitchener

organizează concursul „Cel Mai Bun Elev Român”, finalizat cu trei
premii de 50 de dolari fiecare. Desigur, suma este modestă, dar, lucru
ştiut, competiţia naşte valoarea. Pentru a aprecia singuri ce rezultate
poate avea un asemenea act educaţional, notez, pe scurt, fişa unui
concurent de clasa a doua din localitatea Hamilton, Alexandru
Atănăsoaei: la şcoală a obţinut numai noteA, nivelul 4(ce diferite pot
fi sistemele de notare de la un continent la altul, de la o ţară la alta!),
manifestă înclinaţii spre ştiinţe, preocupat fiind cu deosebire de viaţa
insectelor, ia lecţii de pian, participă la concursuri de atletism,
câştigându-le, joacă fotbal de la trei ani, iubeşte şi înotul, face parte
dintr-o echipă de dansuri populare româneşti, merge şi la colindat cu
surioara sa Maria şi, fapt admirabil, demn de toată lauda pentru
familia în care s-a născut şi creşte, vorbeşte şi scrie perfect
româneşte. Asta în timp ce „vedete” pe sticlă îşi uită, doar după
câteva luni petrecute aiurea prin lume, românamaternă, vorbind-o cu
stranii accente.
Nu ştiu dacă cele două publicaţii astâmpără dorul de casă al celor

care au ales Depărtarea pentru a-şi realiza şi trăi viaţa, dar sigur
păstrează vie limba română, constituindu-se drept o punte de legătură
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* MOZAICUL, revistă de cultură, fondată la Craiova în 1838 de
Constantin Lecca (serie nouă, nr.7-8/2013) se impune prin
echilibrata arhitectonică a structurării tematice, capabilă să
acopere o apreciabilă arie culturală, dar şi prin paginarea de o
aleasă ţinută grafică. Aflată în deschidere, dezbaterea

adună nume de scriitori şi critici literari din
generaţii diferite (Constantin Arcu, Iulian Boldea, Ruxandra
Cesereanu, Gabriel Coşovei, Constantin Cubleşan, Horia
Dulvac, Gheorghe Glodeanu, Irina Petraş, Luca Piţu, Adrian
Dinu Rachieru) Dintre opinii, ne oprim la cele ale lui Paul
Aretzu, convins că romanul rezistă pentru că „Poţi experimenta
iubirea, moartea, durerea, trecerea timpului, suferind pe termen
scurt”, cititul devenind „o bună şedinţă de psihanaliză”. După un
intermezzo liric şi variate
prezentări de carte, interviul cu medicul Eugen Petcu, care a
impus în universităţile de medicină din Noua Zeelandă şi
Australia studierea unei noi discipline, „Anatomia artistică”, „un
proiect foarte complex, ce implică o îmbinare ametodelor clasice
de învăţământ cu cele mai moderne tehnici de reprezentare
vizuală”. La rubrica , un important moment de istorie
literară: „actul de moarte” al lui I.L.Caragiale, înregistrat la
Berlin Sch neberg, în 24 iunie 1912. Autorul preia şi sinistra
„glumă de cioclu” a lui Anton Bacalbaşa, acesta anunţând în
„Adevărul” din 15 noiembrie 1893, moartea lui Nenea Iancu.
Bogate pagini de poezie şi proză, românească şi străină, întregesc
acest număr atractiv, excelent ilustrat cu reproduceri după
incitantele picturi ale Tamarei Lempicka, supranumită „regina
Artei Deco”, de curând expuse de Pinacoteca pariziană de lângă
biserica Madeleine. Semnat Florin Colonaş, articolul dedicat
misterioasei artiste, cu viaţă de roman bestseller, se bucură de o
minuţioasă informaţie, oferind şi o prezentare a expoziţiei „Art-
Nouveau, revoluţie decorativă”, deschisă în prelungirea
expoziţiei Tamara Lempicka, unde, surpriză de zile mari,
vizitatorul descoperă un afiş al mai puţin cunoscutului român
Michel Simonidy(1872-1933). Fost elev al lui TheodorAman, el
a studiat la Şcoala Naţională şi Specială de Arte Frumoase din
Paris, realizând o serie de afişe pentru ziarul „Le Figaro”, precum
şi portrete ale unor personalităţi ale vremii (Sarah Bernhard,
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Din jurnalul unui teleman
Televiziunile noastre dau dovadă de lipsă de

profesionalism; sau măcar de fantezie: într-o seară, ştirile
s-au ocupat de cazul băiatului acela de

numai patru anişori, ucis de cîini. Toată compasiunea
noastră, dar în lume s-au mai petrecutără şi alte
evenimente, ţaţo!
Ca să numai vorbesc că timpde o săptămînă, seară de

seară, era reluat subiectul la toate posturile tv. Încep să
cred că avem televiziuni care se adresează, prioritar,
viitorilor sinucigaşi, ori celor aberant de veseli, ca să-i
potolească !
Compasiunea nu ţine loc de , bre

te(mbe)leaşti!...
***

Nu putem uita, desigur, Roşia Montana. Cu grevele
care au împlinit două săptămâni. Cu guvernanţii indecişi
şi protestatari infatigabili. Caz situat între Scyla şi
Charibda, nerezolvabil.
Sau nerezolvabil întru liniştirea ambelor tabere...

Imprevizibil final.
***

Ca să nu mai vorbim de alt caz care ne-a sastisit: cel
al preoţilor care au sfinţit o casă, apoi au pângărit-o, cu
ajutorul unei prostituate. Nasol, jos prea nesfinţilor!
Sau poate feţe-feţele bisericeşti au zis s-o

pângărească, spre-a fi chemaţi din nou la sfinţire şi-a
încasa parale de două ori. Ar fi o motivaţie, nu?!...
Meschină, dar decât imorală...

***
Reclamele care aumonopolizat canalele tv naţionale,

vara aceasta, au fost dedicate berii. Ba erau atât de multe,
încât când o vedeai pe Catone recomandând , aveai
un stupid sentiment de...p rospeţime amesajului!...
Şi culmea, toate mărcile de bere aveau un atu: dacă te

uitai sub capac, câştigai , fără discuţii, omaşină.
Morala? S-a întâlnit hoţul, cu prostul.

Mai nou, am aflat şi că berea blondă ar fi , în
timp ce aia brună . Riscantă publicitate! S-ar
deduce că berea blondă nu-i şi ea gustoasă... ori că surata
brună nu-i uşoară?!
Încep să stimez marca aceea de bere care nu promite

maşini, ci numai „un gust puternic şi amărui”...
***

Fireşte, ca toţi microbiştii-patrioţi, am văzut şi eu
meciurile Naţionalei. Faptul în sine depăşeşte, cred, aria
sportului: am aflatără, ÎN FINE, cine ne e mai prieten ...
Dintre turci şi unguri.
Vaurma...

Pro Tv

viziune

Bonux

uşoară
gustoasă

numai

sigur

Bogdan ULMU

DTP: Filaret IURNIUC

IsadoraDuncan, Take Ionescu, Carol I, Regina Elisabeta ş.a.) Tot
el a semnat şi picturile murale de la Palatul CEC de pe Calea
Victoriei, fapt ce înseamnă, potrivit optimismului lui Florin
Colonaş, „că suntemmultmai bogaţi decât credem!”
* LETTRE INTERNATIONALE

Suplimentul de CULTURĂ

(V.B.)

(nr. 86, ediţia română,
primăvară/vară, 2013) nu mai costă 5 lei ca atunci când apărea
sub auspiciile ICR, condus de Patapievici, ci 10 lei, ceea ce nu
ştiu cât schimbă starea financiară a elegantei publicaţii. Oricum,
revista se bucură de prestigioase colaborări, impunând un sumar
axat pe problematici ale istoriei recente, ale actualităţii europene,
ale noii societăţi informaţionale în care inteligenţa artificială se
duelează din ce în ce mai serios cu cea umană, cu neaşteptate
practici rituale în ciberspaţiu. „Biblioteca Lettre Internationale”
include fragmente din câteva cărţi în curs de apariţie la editura
„Humanitas Fiction”. Dintre propuse ne oprim
la cea trimisă de Mihail Râlkin, referitoare la „excesele ruseşti”
contemporane, drept expresie a metamorfozei luxului ţarist în
boom-ul consumului ostentativ al oligarhilor apăruţi după 1992.
„Lettre Internationale” ocupă un loc binemeritat în biblioteca
noastră, nu numai prin densitatea şi varietatea ideatică, ci şi prin
profesionalitatea punerii în pagină, prin remarcabilele ilustraţii,
între care cele semnate de Tudor Banuş, grafician de excepţie,
fascinează privitorul.
* , „primul magazin cultural din
România”, se dovedşte o publicaţie dinamică, ancorată direct în
actualitatea culturală. În nr. 409/14-20 septembrie 2013, Bedros
Horasangian radiografiază empatic Festivalul Internaţional
„Enescu”, subliniindu-i, repetat, unicitatea şi excelenţa din acest
an, când de organizare s-a ocupat, pentru a doua oară,
inimitabilul Ioan Holender. Bogată în evenimente majore,
toamna aceasta ne mai aduce, la sfârşit de octombrie, încă două
festivaluri, FNT şi îndrăzneţul FILIT ieşean, anunţate şi de
„Suplimentul de CULTURĂ”, care, în continuare dezbate în
combative pagini de răspicată, clară opinie ultimele probleme
superspinoase ale României: câinii comunitari şi RoşiaMontană
(Alex. Savitescu, Florin Lăzărescu, Radu Pavel Gheo. În afară de
comentarea avizată ale unor evenimente cinematografice, o notă
singulară, de garantat succes la public, îl prezintă şi inserarea
unor fragmente din viitoare apariţii Polirom.
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Ne-a păr sit luând drumul cel fără de-
ntoarcere scriitorul Onu Cazan. Nu-l vom mai
vedea, în colţ de cetate suceveană,
întâmpin ndu-ne cu veşnicu-i zâmbet cald şi
blând. Dintr-o zi de septembrie, a rămas doar în
cărţile sale.
Onu Cazan a fost un prozator unic în felul

său. Sub aparenţa simplităţii narative, se ascund
găselniţe psihologice ori fine analize
sociologice. Parcurgând paginile povestirilor
sale descoperim un univers nebănuit, căci e o

subtilă pendulare între realul ce-ţi apare şi cel care se piteşte în cotloane
de subtext. Semnul de întrebare ce ţi se anină la sfârşitul lecturii e semnul
profunzimii. Izbitor de simple, personajele sale te prind în mreje
nebănuite, descoperind trăsături abisale care cer analiza atentă.
Sigur că ne luminează mai bine calea spre lectura acestei proze

prezentareape care i-o faceAlexŞtefănescu:
“O mitologie a lăuntrului, inedita şi inconfundabilă, stă la temelia

lumii pe care, prin volumele de proză publicate, o conturează Onu
Cazan(...)
Născut la 15 octombrie 1928, dar durând în afara convenţiei numită

timp, aidoma unora din personajele sale, aparent insignifiante, dar
atotputernice în a desluşi, nu pretinde nimic de la vremelnicia noastră şi,
tocmai de aceea, greu vom prinde de veste cât anume îi datorăm cu
adevărat.”
Autor de proză scurtă, absolvent al secţiei de actorie a Institutului de

Teatru “I.L.Caragiale”, Onu Cazan a debutat în 1966, în revista
“Tribuna”, cu un grupaj de schiţe. A colaborat la numeroase reviste
româneşti de cultură. Este autor al volumelor

Onu Cazan marchează literatura română prin originalitatea prozelor
sale a căror stranietate pare uneori descinsă dinMirceaEliade.
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În faţa uşii, Confidentă în
parcul oraşului, Pană de cauciuc, Invitaţia a fost refuzată cu plăcere, Nu
trebuia s-o sărut pe Iulia,Dihorul din grădina lui Laur.

Anca OPRESCU

NE-A PĂRĂSIT UN ZÂMBET

Luni, 23 septembrie, pe la ceasuri de tainică seară, sala
„Aurel Băieşu” a Muzeului „Ion Irimescu” din Fălticeni s-a
dovedit a fi neîncăpătoare pentru doritorii de taifas spiritual şi
îndulciri cu bunătăţi culturale. Lansarea cărţii

, volum îngrijit deArhim. Timotei
Aioanei şi Cătălin Ciolca, apărut în deosebite condiţii grafice
la Editura Doxologia Iaşi, cu binecuvântarea IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a adunat prezenţe dragi
şi mărturii emoţionante, la o întâlnire cu adevărat de suflet,
moderată cu har şi dar deConstantinHrehor.
Darurilor de vorbe li s-a adăugat darul de cântec al

compozitorului Viorel Munteanu (care a sensibilizat sala în
calitatea mai puţin cunoscută de ... recitator din versurile lui
Lucian Blaga), un microrecital de lieduri închinate
sărbătoritului, susţinut cu măiestrie profesională de Mihaela
Grăjdeanu, soprană laOperaRomână din Iaşi, acompaniată la
pian de Doina Grigore, lector la Universitatea de Arte
„GeorgeEnescu”.
Şi sărbătoare a fost, inimă lângă inimă şi cuvinte din

cuvinte: Gheorghe Dăscălescu, directorul minunatului
muzeu fălticenean, doamna Doina Cernica, pictând în nuanţe
calde portretul prietenului, Eugen Dimitriu, purtându-şi
tinereţea celor 90 de ani cu sprinteneală şi scânteieri
intelectuale; părintele consilier Gheorghe Brădăţan, evocând
largi spaţii spirituale.
Nu puteau lipsi de la această întâlnire doamna Mioara

Gafencu, profesoara de română şi îndrumătoarea primilor
paşi ai scriitorului Grigore Ilisei la cenaclul Liceului „Nicu
Gane”, precum şi Bogdan Grigoriu, fost director al aceluiaşi
prestigios colegiu, matematician care caută încă funcţia care
să uneascămulţimile de amintiri şimărturii...

Divanul cu
prieteni. Grigore Ilisei 70

Urările au înflorit pe buzele tuturor, aşternându-se ca o
binemeritată mireasmă: Carmen Veronica Steiciuc,
preşedinta Societăţii Scriitorilor Bucovineni, dorindu-i lui
Grigore Ilisei să ajungă la minunaţii ani ai fălticenene,
maestrul Ion Irimescu, doar una sută şi doi...
În mod firesc s-au prenumărat printre vorbitori şi cei care

au zămislit gândul cărţii şi l-au dus până în faptă: Arhim.
Timotei Aioanei şi poetul Cătălin Ciolca, prieten de-o viaţă.
Evocări, amintiri, lumini şi inerente umbre, zâmbete printre
lacrimi fugare, şimulţi alţi binecuvântători...

a fost prezentă la această sărbătoare prin
cele patru semnături cu greutate din volumul lansat (Nicolae
Turtureanu, Aurel Brumă, Ştefan Oprea, Mircea Radu
Iacoban) şi prin vocea Mihaelei Grădinariu, care a reliefat
darul foarte rar al lui Grigore Ilisei, acela de a-i pune pe
ceilalţi în lumină...
Un , o întâlnire meşteşugită a

căutătorilor de echilibru spiritual.
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