
“(...)Experienţa paradoxurilor şi cea a sublimului, amonstruosului şi a ceea ce înfricoşează în celmai
înalt grad, recunoaşterea „în sine-lui” şi a ceea ce este cu totul altul, fanatismul omului teoretic („absurd
de raţional”, cum îl numea Nietzsche) şi al celui care pierde simţul oricărei limite a sinelui propriu,
transformarea legii în opusul ei şi miracolele de tot felul, pentru amenţiona doar câteva din cele analizate
în cuprinsul cărţii, toate acestea nu sunt cazuri izolate ale vieţii şi ale gândirii, ci sunt fibrele subterane
care compun textura vieţii omului.”
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Dan Hăulică:

“ ( . . . ) p l ă c e re a ,
partea de seducţie
estetică e întotdeauna
de nedespărţit de o
d i m e n s i u n e d e
i n t e l i g i b i l i t a t e
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De ce nu şi
“Apocalipsa după Stalin”?
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Generalul Presan corespondează cu Lenin...
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Pictură de René Magritte

“Rezultă, din mai toate scrierile
profesorului, că istoria e nespus de
complicată şi aporetică, susceptibilă de
abordări multiple şi refuzându-se până la
urmă unei înţelegeri absolute, fără rest.”

Un parcurs
ego-istoric:
PAULCORNEA

“(...)ecoul limbii vechilor cazanii
se regăseşte în scrierile mele şi cred
că, la început, nu a fost un proces chiar
deliberat. Acest lucru exista în fiinţa
mea, în făptura mea. Se amestecase cu
sângele meu, cu carnea mea...
Respirasem acest aer în casa tatălui
meu, în bisericile unde a slujit şi unde
eu mergeam şi rosteam ,
rosteam . Duceam cădelniţa.
Duceam căldăruşa cu busuioc alături
de alţi copii în cetele acelea vestitoare
de Kiraleisa înainte, de Bobotează, cu
alte vestiri dinainte deCrăciun”.

Tatăl Nostru
Crezul

“Noi toţi simţim nevoia
de a povesti...”

VERSURI
Liliana ARMAŞU

(pag. 11)

(pag. 15)

Gerard STAN, Ioan-Alexandru GRĂDINARU, George BONDOR, Corneliu BÎLBĂ

despre “PRIVIND ALTFEL LUMEA CELOR ABSURDE”

superioară. A înţelege nu vine după
plăcerea privirii, ci sunt date împreună.
Ştiţi, se spunea în atelierele clasicismului, pe
vremea lui David: să faci întâi adevărat şi
după aceea nobil. Ei, nu aşa, nu funcţionează
aşa lucrurile - cine vede nobil, vede de la
început. Nobil prin prezenţa unor concepte
care să aşeze la o anume elevaţie aportul
concret al artistului.”

Viorel SAVIN

MERIDIANE
Marina VLADY
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Frontul şi fronda literaturii fără frontiere
Ca la carte

Îmbinarea artelor

Despre Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere
(FILIT), evenimentul care, la finele lui octombrie, a făcut ca
toate drumurile (literare) să ducă spre Iaşi, oraşul care candidează
la titlul de capitală culturală europeană, s-a vorbit, pe drept
cuvânt, mult. Între timp gongul de final a bătut, luminile s-au
stins, corturile s-au strâns, mulţimile s-au disipat şi, chiar dacă
flancat de entuziasmul acelor zile şi nopţi, a venitmomentul post-
climax, de prefigurare a învăţăturilor şi concluziilor: optimiste,
pertinente, fragmentare, la cald, la rece şi incendiare, permanente
sau intermediare, cu sau fără accente de culoare, profesioniste şi
amatoare, unele aproape mi(s)tice şi-n fine, aşa cum celor mai
mulţi dintre noi ne place, strict... logistice. Dacă te întrebi, de ce?
trebuie să recunoşti că un bilanţ aliniind ca atare circa 10000 de
persoane participante, 170 de voluntari, 200 de figuri
reprezentative ale literaturii şi traductologiei autohtone şi
mondiale şi peste 90 de evenimente ofertate, incluzând muzică,
lecturi, dezbateri expoziţii de fotografie şi artă plastică sau
lansări de carte un astfel de bilanţ e suficient de spectaculos încât
să dea pe spate paginile oricărui jurnal de ştiri mai mult sau mai
puţin simandicos.
Dacă adaugi şi "amănuntele" civilizate ca: transportul gratuit

tur-retur din întreagaMoldovă şiBucureşti, locaţiile diversificate
(amfiteatre şcolare, aule universitare, Casa de Cultură „Mihai
Ursachi", Casa Dosoftei, Biblioteca Centrală Universitară sau
Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri") pulsând asemeni unor
arteremenite să conducă dinspre sediul central - - spre
corpul întregului oraş sau riscul etic asumat de Dan Lungu şi
echipa sa, acela de-a fi doar organizatori, nu şi invitaţi în propriul
festival, efortul trebuie nu doar aplaudat, ci bisat. Iar afluentul
celor câteva răutăţi inerente (c-ar fi existat unele manifestări
scoase decât altele, o penurie de prenume feminine in
cuprinsul antologiilor de carte, o seară a Hertei M ller ştirbită
calitativ de un moderator neînstare să facă faţă unui partener de
dialog spumos; limbaj licenţios şi nepotrivit în licee -- vezi
"dosarul" ŞtefanAgopian sau infiltrarea chiar a unui spion rus(!)
printre participanţi, menit să destabilizeze ideea de Uniune
Europeană (în persoana controversatului Savastie Baştovoi)
trebuia, dacă nu stopat la sursă, cel puţin temperat.
Una peste alta, tabăra organizatoare s-a declarat încântată iar

calificativul “Fantastic!” acordat de Dan Lungu, cu acordul vădit
al invitaţilor, pe scena Naţionalului ieşean, în deschiderea Galei
de final, a parafat subtilul proces demonitorizare derulat.
Iubit de Dumnezeu (ce toamnă!) dar şi de ce să n-o spunem?

- de finanţe, demersul literar nu putea ieşi, privit din orice parte,
decât... ca la carte. Una pe capitole bine structurate, pragmatice
sau, dimpotrivă, uşor sentimentale, dar care au fuzionat firesc,
aproape instinctiv, după principiul „punct ochit punct lovit".

Literatura e cel mai adesea un act individual, de orice parte a
baricadei te-ai afla, iar lecturile publice nu au, de cele mai multe
ori, doza necesară de spectacular. Festivalul acesta nu putea altfel
exista (sau poate da, dar fără succesul scontat) decât aşa cum a
fost ticluit -- ca un tot unitar. Din acest punct de vedere, rolul
a a fost unul majoritar, iar speranţa directorului
Filarmonicii „George Enescu”, Bujor Prelipcean, aceea că
"îmbinarea artelor ar fi benefică pentru toţi", s-a confirmat.
La FILIT, literatura a îmbrăţişat excentric eleganţa Indiilor

Galante, spectacolul trofeu montat „ca la Paris" de Andrei
Şerban; a vibrat optimist pe acorduri de operă, operete, musical-
uri şi voci de copii; a taxat cu ironie şi umor (fin, temperat sau
maliţios) realitatea aşa cum doar un artist complet precum Ada
Milea putea; a mizat pe inflexiunile duale ale jazz-ului când a
venit vorba de-o ; a împrumutat chipurile
tributarilor ei printr-o expoziţie de cum a descris-
o autorul, Mircea Struţeanu; s-a confesat şi reimprovizat prin

vizual de studenţii Facultăţii de Arte
Plastice si Design; a dat de înţeles că posedă deopotrivă ochi şi
urechi indicate de a devenit erudit obiect de schimb sau,
în cazuri fericite, de contract în cadrul -ului; a privit spre
miezul propriei utopii graţie peliculelor rulate la cinematograful
de artă şi s-a lăsat stârnită de întrebările aplicate şi inteligente
,după cum repondenţii înşişi aveau să le definească, venite din
sfera noii şi greu de mulţumit generaţii, fie că vorbim de studenţi
sau de liceeni.
O generaţie care, apropo, n-a rămas oarbă precum personajul

Omar şi nici insensibilă la farmecele stilistico-epico-literare ale
, laureata juriului liceenilor pentru

. Un premiu pe care scriitoarea
şi deopotrivă omul de televiziune (ce a deplâns în mod repetat
trecerea în culise a canalului TVR Cultural) l-a „suflat”
contracandidaţilor nominalizaţi cu:

CasaFilit

mai în faţă

diacentelor arte

Noapte albă a poeziei
peisaje umane,

Basme ReConstruite

Alecart;
Bookfest

Danielei Zeca Buzura Cea
mai îndrăgită carte a anului 2012

Ochiul căprui al dragostei

ü

noastre Luiza Textoris
Cronicile genocidului Toate bufniţele

"Orice carte are
un destin al ei. Şi-l alege şi-l poartă cum vrea. Zece ani mi-am
propus să câştig publicul cel mai efervescent şi-anume tinerii. Mi
s-a întâmplat asta deodată, scriind o carte".

Antonio Patra? Doris
Mironescu Alistair Ian Blyth

Şerban Alexandru, Liviu Antonesei, Călin
Ciobotari, Nichita Danilov, Dan Doboş, Radu Pavel Gheo,
Vasile Iancu, Grigore Ilisei, Cătălin Mihuleac, Adrian G.
Romilă, Dorin Spineanu, Valentin Talpalaru.

NicolaeTurtureanu.
Constantin Acosmei, Radu Andriescu, Liviu Antonesei, Michael
Astner, Şerban Axinte, Emil Brumaru, Mariana Codruţ, Daniel
Corbu, Nichita Danilov, mai tânărul Matei Hutopilă, Cassian
Maria Spiridon şi LucianVasiliu

...Paşilor pierduţi Salonului

Principele Radu al României
Trei poduri peste

lume

O voce pentru Fonoteca de aur: Ştefan Bănulescu

Anuarului Uniunii Artiştilor Plastici din România Filiala Iaşi,
Varujan Vosganian

Jocul
celor o sută de frunze şi alte povestiri

Serile Filit, Noaptea albă a poeziei
lectura publică Mircea Dinescu,

Emil Brumaru Ileana Mălăncioiu

.

(Mircea Cărtărescu), (Corin Braga),
(Radu Aldulescu), (Filip

Florian). Un premiu care a determinat-o DZB, în emoţia
momentului şi-a ultimei seri FILIT, să exclame:

La FILIT, literatura ieşeană a trecut la fapte, lansând o primă
bază privată de date prin cele doua antologii, de proză (editată de

) şi, respectiv, de poezie (editată de
), în traducerea admirabilă a lui .

Ambele antologii au alăturat nume familiare spaţiului public
ieşean. La proză:

În volumul dedicat
celor „meniţi să supravieţuiască într-un oraş al poeziei" l-am
descoperit cu entuziasm şi pe "creatorul de intimitate şi elegiacul
sensibil", cum a fost portretizat aproape plastic de către editorul
Doris Mironescu, poetul Îi ţin companie:

.
La FILIT, literatura a dovedit că are viitor, dincolo de orice,

provocator ca zestre, trecut. A dovedit-o prin lansările care au
depăşit arealul şi de carte, luând cu
asalt spaţii interconectate. Gama variată a propunerilor editoriale
a dat lansărilor un farmec şi-omiză aparte. În a doua zi de festival

a ales Ateneul Tătăraşi, spre a
trimite către publicul ieşean metafora celor
, în fapt trei tipuri de tranziţie experimentate: de la un

mileniu la altul; de la lumea comunistă la una democratică; de la
condiţia de actor, la cea de membru al Familiei Regale. Editura
Doxologia a optat, la finalul unei mese rotunde, pe problematica
traducerii de pagină religioasă, prezentând şi o carte în audio-
format: (în
ediţia lui Grigore Ilisei). În aceeaşi ordine de idei, în timp ce
Galeriile Fundaţiilor Regale (BCU) au găzduit lansarea

omul politic a pledat pentru varianta
(îmbunătăţită?) a sa de scriitor cu premii şi patalama prin

, un volum al neliniştilor,
incertitudinilor şi traumelor încă nerezolvate, despre care ieşenii
s-au interesat în spaţiul cald al Librăriilor Cărtureşti.
Prin FILIT literatura, dar mai ales spaţiul ieşean s-a

autosesizat. S-a deschis spre lume, a ieşit din carapace, a avut în
fine, după un lung sezonde amorţire, curaj.

Unii cu logistica, după cum deja am afirmat.Alţii cu topurile,
pentru că într-o lume competitivă, domnule, aspectul ăsta tre' să
fie scurt pe doi şi clar. N-am să las nici eu lectorul în suspans şi
preiau notele conform cărora
şi avându-i drept invitaţi pe

şi au fost liderii de audienţă
oficial încoronaţi. Există, apoi o categorie, căreia mă afiliez
motivat, al cărei răspuns prompt la întrebarea virtuală: ce anume
a făcut evenimentul de neuitat?, a fost: Da, acesta e
ingredientul care a făcut diferenţa.Vorbim de unmix delicat între
relaxarea de care amintea şi Dan Lungu, datorată organizării
minuţioase şi din timp demarate, fluidul de energie pozitivă pe
care-l puteai la unmoment dat simţi printre degete şi înşiruirile de
scaune, orologiul Palatului, care avea darul de-a calma spiritele
încinse cu orice muzicală oră exactă, lumina caldă de toamnă,
gradul de cultură al auditoriului, subterfugiul întrebărilor şi
personalitatea răspunsurilor.
Răspunsuri, dileme, păreri, propuneri, divulgări şi divagări

pe

Spaţiul ieşean

Cu ce am rămas?

atmosfera

Inserţie de... subiecte la
intersecţie

VarujanVosganian

IoanaPârvulescu

Filip
Florian

RuxandraCesereanu

Sadie Jones
JanKoneffke

Cristian Tudor Popescu:

Savastie Baştovoi:

Gabriela Adameşteanu: „

FilipFlorian:

Varujan Vosganian:

Petru Cimpoeşu:

Sadie Jones:

De ce să scrii?

Cum se scrie o carte?

Scrisul te ajută să rămâi viu.( )
N-am scris aceste romane din întâmplare, ci pentru că a

călători în timp a fost mereu o obsesie de a mea, pe care am putut
s-o potolesc doar prin scris. Voiam să regăsesc nu regulile
formale ci politeţea de adâncime şi sacrificiul pentru viitor din
vremurile respective. ( )
Prima carte e cel mai naiv vis. Primul roman înseamnă

împlinire, următoarele plăcere. Lumea este plină de poveşti. Ele
nu sunt ale unui autor anume ci ale lumii întregi. Trebuie să le
scrii. Numai sfârşitul sfârşitului nu va putea fi povestit. (

)

( )
De dragul amintirilor

Cuvântul e un exerciţiu pentru creier. ( )
Ador jocul dintre realitate şi ficţiune. ( )

“Am avut omare problemă cu actul
de a scrie. L-am considerat profund nebărbătesc. Un bărbat
adevărat munceşte, transpiră, face copii, mănâncă ciolan cu
fasole, nu scrie. Această operaţie e posibilă dacă în tine există
ceva slab, vulnerabil, nu vreau să zic feminin. Dacă te apuci să
scrii, apare altă problemă. Până când creezi regia paginii, ai o
problemă cu tine însuţi, încerci să îţi găseşti tonul adevărat în
raport cu tine. Capacitatea oricui de a seminţi este uriaşă. Primul
reflex al creierului este de a punemăşti, deşi eşti singur cu tine.”

“Scriu pentru oameni concreţi. Pe unii îi
pun să citească manuscrisul şi le urmăresc gesturile, emoţiile,
reacţia. Dacă le vine să plângă unde îmi venea şi mie să o fac ştiu
că am făcut o treabă bună. Scrisul are nevoie de precizie, să nu
fim asemeni politicienilor pe care nu ne-am săturat să-i ascultăm
vorbind despre nişte hârtii, despre nimic!

”
Jumătate e creativitate, jumătate e

mecanică.”
“Dacă am două, trei idei în stare de amiciţie,

aştept să se întâmple cumva, ceva. Nu continui textul dacă nu îmi
place. Inspiraţia e alta de la o zi la alta. Scriu nu prin competiţie
cu alţi scriitori, ci cu hârtia albă. ”

“Concluziile omoară arta. Aşa îl
îndepărtezi pe cititor. Finalul trebuie să îl ţii sus. Dar dacă ai zece
personaje în carte, fiecare poveste, a fiecăruia dintre ele, trebuie
terminată.”

În linişte, în tăcere şi anonimat, cu o
apariţie la 4-5 ani.”

“Scrisul este un proces misterios: întii un

“

Cărţile nu trădează, aveţi încredere în prietenie şi în special în
dragoste. Eu scriu şi pentru alţii, dar îmi şi caut identitatea. Bine,
asta nu înseamnă că stau aici, în faţa dumneavoastră, şi nu ştiu
cummă cheamă sau ce am făcut până acum, dar spun că mă caut
pentru că numi-am găsit încă toate părticelele. Eu scriu pentru că
am ce căuta şi ce găsi. Mereu va fi acolo, înăuntru, o mică debara
sau o uşiţă care duce spre o parte din mine pe care n-o cunosc
încă.

. Mi-am făcut într-o zi curat în dulap
pentru că trebuia să arunc hainele vechi. Am dat peste o jachetă
care mersese cu mine la numeroase evenimente, cum ar fi
Revoluţia Garoafelor din Portugalia. Mi-am retrăit, odată cu ea,
toate amintirile şi aşa se face că în versurile mele au apărut
elemente care fac trimitere la acel moment şi la alte trăiri. (

)
Funcţia curativă a unei cărţi. Am scris
într-un context nefericit, pe care am reuşit să îl depăşesc

prin ficţiune. Poţi ilustra subiecte dramatice şi să constaţi că
pentru cititor ele rămân detaşate, calde, dar şi ironice.(

)
Scrierea unei cărţi echivalează cu o împrospătare a fiinţei, cu

detaşarea de complexulmorţii. ( )
Ura poate fi unmotiv serios de a scrie, iar cartea - unmod de a

administra această stare. ( )
Cărţile sunt imperfecţiuni perfecte.( )

Taina omului este
lucrul cel mai de preţ pentru un scriitor. Iar dacă nu reuşeşti să o
înţelegi, nu are rost sămai scrii nicimăcar trei cuvinte. Căci, dacă
percepi chimia sufletului, ştii cum să i te adresezi.

Manuel Rico
Dăruieşte-ţi zi de

vacanţă

Gabriela
Adameşteanu

VarujanVosganian

Aris Fioretos
IoanaPârvulescu

despre care în fond s-a vorbit, paradoxal, cel mai puţin post-
festival. Un aspect care merită înainte de orice punct final,
revigorat, cu atât mai mult cu cât s-a iniţiat involuntar un proces
deosebit de interesant: acela că, dincolo de locaţiile diverse şi
invitaţii, după un tipic sau altul asociaţi, s-a prefigurat din piese
mici, un mozaic unitar, bazat pe revenirea aproape ritmică în
discuţie a unor subiecte, să le numim cu statut preferenţial. Fără
alte prezentări, simpla lor devoalare e, cred, rezumatul cel mai
potrivit a recomanda drept pozitivă această primă ediţie FILIT.
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Raluca SOFIAN-OLTEANU

instinct, apoi o poveste şi abia după, un personaj.”
“Multe poezii au plecat cumine prin genţi şi au

crescut încet, încet.”
“Literatura e un loc pe care îl tatonezi, de

care te apropii cu teamă. Uneori intri ca în zona tarkovskiană şi în
jurul lui ridici schele şi construieşti clădiri, unele interesante
altele de-a-dreptul sofisticate.”

Aveam un asistent la medicină care ne citea din Baudelaire.
Atunci am început să-i descopăr pe Dostoievski, Tolstoi, Gogol
şi am rămas curentat. ( )
Mie îmi place să pescuiesc, să culeg ciuperci, dar nu îmi place

să dau cu sapa. Cam aşa e şi cu cititul. Trebuie să îţi placă. Cititul e
o vrajă, care dacă te prinde, e bine, ai numai de câştigat.(

)
Cititul duce la cultură iar prin cultură ne salvăm. Cititul este

un îndemn la cea mai adecavată formă de comunicare,
dialogul.( )

iteratura te ajută să creezi o lume a ta. Gândiţi-vă că, atunci
cândveţi trece prinmomente grele pe care nimeni nu vi le doreşte,
va trebui să aveţi o lume a voastră! Exact ca-n cunoscutele versuri
ale luiMihaiUrsachi: „Un omdinTecuci avea unmotor / dar nu i-
a folosit la nimic”. Frumuseţea tocmai de aici vine: că i-a folosit!
Citiţi, oameni buni, nu dăunează sănătăţii. ( )
Omul e făcut din cărţi. ( )
Literatura se infiltrează în societate împrumutându-i propriile

argumente.(

În proză nu pot fi numai curajoasă.
Este vorba şi de arhitectură, de construirea propoziţiilor, a
frazelor, de îmbinarea cuvintelor şi deci trebuie să fii şi sculptor.
În poezie, prima mea misiune este să fiu eu cea autentică.
Desigur, folosescmăşti, dar numai din punct de vedere scenic.”

Poezia e însă cu totul altceva, se scrie în
pierdere, consumăviaţa.”

Poezia e ceea ce-ţi rămâne în minte după ce ai
uitat tot ce ai citit. Exact ca în muzică: ţii minte un vers, două, o
strofă, un refren

Poeţii adevăraţi sunt ca pomii fructiferi,
nu poţi să faci pere o perioadă şi apoi să treci pe piersici că se
cautămai bine.”

Ce mai rămâne din ludicul, erosul, ironia poetică în urma
traducerii? Nimic. Chiar nu sunt invidios că nu sunt tradus, ar ieşi
altceva decât amscris.( )

Aveam un volum intitulat care a stat
cenzurat timp de trei ani. Se credea că prin acest titlu încerc să
transmit că poeţii nu pot zbura! Cei de la cenzură vedeau aluzii
peste tot. ( )
E doar omistică bazată pe superstiţii.Mulţi scriu prost dar fac

gălăgie.(
Limba engleză nu garantează un număr mare de cititori.

Paradoxal înAnglia se preferă traducerile.(
Nici unui cititor occidental nu-i pică bine la stomac ura şi

toată încărcătura negativă pe care „traiul” comunist ţi le transferă.
Asta vine din strădania de peste şaptezeci de ani a unui imperiu,
de a institui prostia ca normă! Da, ironia asta amară nu i-ar putea
face să aplaude pe occidentali, aşa cum o fac cei din sală. E ceea
ce specialiştii în comunicare numesc . E ceea ce
oamenii, în cuvinte normale, înţeleg prin . Sau

. Depinde de care parte a cozii de la alimentară te afli. Una
dintre principalele probleme e cultul familiei. Aici, în zona
noastră post-sovietică, nimeni nu-şi poate reface complet
arborele genealogic. Şi asta pentru că individul n-a fost preţuit
niciodată. Cel puţin, în ultima sută de ani. Dar trebuie, cu orice
riscuri, să încerci, pentru că poţi afla şi lucruri neplăcute. Eu
însumi amo istorie dramatică: un bunic a fostmare tartor stalinist,
a trimis la moarte oameni, iar doi dintre fraţii săi s-au stins în
lagărele sovietice.(
Trecutul la nivel colectiv se vede altfel. Implică o atare

detaşare care denaturează drama umană.(

Lupta cu cenzura a născut multe momente suprarealiste. Uite
unul... Personajul principal: Emil Brumaru. Sinopsis: poetului
ieşean îi apare, cu foartemare întârziere, volumul de poezii

. Cauza - două versuri: „De dimineaţă până seara /
Visez la şoldul tău Tamara...”. Tamara era, credea înţeleapta
cenzură, Tamara Dobrin, o temută activistă de partid, aflată în
funcţii foartemari, câteva decenii la rând.( )
Lumea noastră nu este o lume a îngerilor. (
Geografia nu mai contează. Este redusă la un singur punct. O

parte din realitatea noastră o întâlnim oriunde dar în proporţii
diferite. În artă primează geografia interioară. )

Manuel Rico:

Ovidiu Nimingean:

Emil Brumaru

Filip
Florian

VarujanVosganian

DenisaComănescu
Florin Iaru

Florina Ilis)

Emil Brumaru: “

Florin Iaru: “

Mircea Dinescu: “

Emil Brumaru

Fluture de pandişpan

Emil Brumaru

PetruCimpoeşu)

Sadie Jones)

meta-text
experienţă comună

gulag

AndreiKurkov)

Gabriela
Adameşteanu)

Ruina
unui samovar

Florin Iaru
IleanaMălăncioiu)

(NichitaDanilov

Cum rămâne cu cititul?

Proză versus poezie

Poezia, intraductibilă?

Europa de Est: comunism, frondă, cenzură
şi frontiere?

L

.”

Ruxandra Cesereanu: “

La Festivalul de la Paris am fost invitaţi să vorbim despre
poezia dizidentă. Nu există aşa ceva. Dizidenţa este act
cetăţenesc, poezia creaţie. Oricum nu e cazul să vorbim despre
comunism ca despre lumea cealaltă
Am suferit dar am şi trăit, dovadă că suntem vii şi acuma.

Comunismul a fost şi subiect de bestseller iar unii dintre cei care
nu au publicat atunci o fac acum la târguri internaţionale la care
altfel n-ar fi avut acces nici în vis
Lumea cărţilor nu are legătură cu frontierele.Când dai peste o

carte bună, nu te mai interesează cine a scris-o. Sau unde... Te
îndrăgosteşti de autor, nu de cetăţean.(
Te deranjează ceva? A existat rezistenţa prin cultură dar eu

cred în corecţia prin umor sincer, naiv saumuşcător.( )

Graniţa este un termen central în istoria
românilor, care au avut multe dificultăţi în acest sens. Cartea
noastră încă trece graniţa fraudulos, clandestin, ca rod al unei
acţiuni de comando. În '76 făceam armata la grăniceri, chiar aici,
la Iaşi, şi atunci am aflat că grănicerul e în permanent război cu
vecinii.Acum, facem «contrabandă» cu cartea şi tot într-o situaţie
de «război» suntem.Din fericire, avem voluntari, traducători care
fac asta din plăcere, din pasiune, din inconştienţă poate

Piaţa cărţii e de aşa natură că toate statele
sprijină, cofinanţează, subvenţionează traduceri din literatura
naţională. Editorii francezi, de exemplu, nu preamerg pe ideea că
trebuie acoperite goluri din literatura unei ţări, în spaţiul editorial.
Ei publică o carte pentru că este bună, pentru că autorul are
perspective extraordinare sau pentru că poate fi vândută. În fond,
editura este un mecanism privat, nu te poţi duce cu o listă de
autori.”

ICR este defunct. (
Editurile nu-şi asumă riscuri. Unii editori chiar spun: Mă

interesează cartea asta, dar ce subvenţie avem? Păi, nu avem... Şi
nu o publică ( )
Ar fi bine să se desfiinţeze subvenţiile, pentru că au creat un

precedent: fără subvenţii, editorii nu publică o carte nici dacă le
place. ( )
Problemele sunt diferite, în funcţie de piaţa de carte, pentru că

ce se aplică pentru Franţa nu se aplică pentru Germania. Cartea
românească trebuie reprezentată profesionist, e nevoie de o
susţinere foarte serioasă din partea editurilor româneşti, care să-şi
promoveze autorii în străinătate, aceasta incluzând prezentări ale
autorilor foarte bine realizate de traducători profesionişti. Nu
avem agenţi literari care să se ocupe foarte serios de scriitorii din
România, deci traducătorii rămân singurele canale foarte bune de
transmitere a literaturii române. Astfel de întâlniri ar putea
schimba esenţial lucrurile, pentru a schimba idei despre cum
abordezi o editură, cum convingi editorul să acorde finanţare
pentru o anume carte, cumopromovezi.

Cinematografia mi-a adus noţiunea
de ritm şi demontaj în activitatea de a scrie.”

“Ecranizarea e doar satisfacţie de venit.”
Din proprie experienţă pot spune că e un

avantaj. a fost contractată cândva. Filmul nu s-a
mai făcut dar banii i-am cheltuit demult.”

“ este în lucru la
BBC.Totuşi faima îşi are preţul ei. Numai priveşti cu aceiaşi ochi
o carte după ce a fost ecranizată şi imaginea actorului mulată pe
cea a personajului. Cât priveşte autorul, expunerea este minunată
şi inconfortabilă în acelaşi timp.”

Fac televiziune pentru că suntmai bine plătit decât ca profesor
universitar. Am trăit totuşi cultura resentimentului. E ca în patul
lui Procust. Eşti etalonat şi apoi confundat.Televiziunea nu e
realitate ci o proiecţie deformată a ei. (
Multămuncă patriotică.(
De ce am devenit gazetar? Mi s-a părut imposibil să mai stau

şi să scriu cu ceaiuri sau alte lichide în faţă, aşa cum făceam
înainte de 89, ca scriitor. Totusi, meseria de scriitor nu presupune
să te mânjeşti cu sânge, noroi şi rahat, cum este meseria de
jurnalist.
Eu vin din alt film. Regretul ţine de faptul că televiziunea nu

m-a lăsat să mă ocup de nişa tematică de care iubeam să mă ocup.
Practic ce am construit e acum în culise. Televiziunea e un
fenomen ernegofag. Nu funcţionează combinaţia cu literatura şi
totuşi n-aş fi fost prozatorul de azi fără exerciţiul televiziunii.

Presa se sinucide şi nici literatura nu se simte prea bine.

Diferenţa dintre scriitor şi jurnalist e o problemă de empatie
unul faţă de poveste celălalt faţă de subiect.Unul e scriitor de
ficţiune celalalt comentator al realităţii.
Nu e un raport net de excludere atâta vreme cât nu le confuzi.

.(IleanaMălăncioiu)

.(MirceaDinescu)

VarujanVosganian)

Florin Iaru

Alistar IanBlyth)

leanaM.Pop

JanWillemBos

(CorinaBernic)

François Weyergans: “

FilipFlorian:
Petru Cimpoeşu: „

Sadie Jones:

Stelian Tănase)
Florin Iaru)

(Cristian TudorPopescu)

(DanielaZecaBuzura)

(StelianTănase)

(JanKoneffke).

Ce zic traducătorii despre asta?

Probleme de subvenţie

Câtă literatură e în cinematografie?

Ce e tele-preso-literatura?

Simion Iiftnicul

The outcast/ Proscrisul

Florin Bican:

Laure Hinckel: “
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E nocivă pentru că-ţi mănâncă timp, dar nu e un sacrificiu. Dacă
nune-ar plăcea nu ne-amduce.
Presa este plină de subiectivitate azi. 50 de posturi-50 de

realităţi.
Înainte de 89 am considerat că presa scrisă distruge scriitorul.

După, mai toată generaţia politiza şi după revoluţie s-a creat un
vid, iar noi eram necompromişi. Ciudat e nu răspundeam
cererilor societăţii
Trăiască veniturile! Cu conştiinţa vedem noi ce mai

facem...(
Astăzi, se mizează pe un succes facil, publicul râde la glume

proaste, iar orice spectacol este aplaudat, indiferent de valoarea
ce o propagă.

“ Urare către prietenii scriitori: să nu
ajungeţi niciodată în manualele şcolare! S-ar putea ca trăirea
autentică să fie înlocuită de câteva receptări deformate.”

“ Nu trebuie să fii pus să citeşti şi apoi
descusut în legătură cu asta. Misunea unui profesor bun e să te
stârnească. Altfel rămânem la lectura de pedeapsă şi nu de
plăcere.Tehnic vorbind în programă există o ruptură macabră
între clasici/ literatura contemporană.”

Poezia nu se răstălmăceşte, după
binecunoscutul „canon” didactic care îi alungă pe elevi din a citi
literatură: „Ce a vrut să spun aici poetul?” „Poetul a vrut să spună
exact ce a spus!”. Punct. Restul e, vorbă tâmpită!”

Presimt că se vorbeşte din nou limba literaturii.
Scenarii de film şi jocuri video. Joc al hazardului

Încă se citeşte.
Sunt lucruri ce doar prin tipărire pot fi adecvat transmise. Va

rezista.

La început eu doream, ţineam
morţiş, să fiu poet, nu poetesă, să am ceva masculin în operele
mele, dar de la un timp am simţit ca nu mai contează, am început
să mă simt bine să fiu eu.În cazul femeilor-scriitoare, există
reacţii acide când vine vorba de anumite tehnici considerate a fi
tabu. Criticii se uită să nu introduci sentimentalisme, să nu te
confunzi preamult cu personajele.”

Gânduri normale, sincere, unele mai puţin sofisticate decât
altele care ar putea, deloc timid, candida la starea de graţie a
maximei, gânduri care vin să legitimeze continuitatea acestui
demers. Cert este ca Iaşul are un festival "berlinez" ca structură şi
"parizian" ca atmosferă, (ceea ce e de bine!), provocat a-şi
consolida în anii ce vin propriul şi indubitabilul profil. Planuri
sunt. Ideile mai vin... O parte dintre ele au prins deja contur în
declaraţiile scriitorului şi directorului de festival, Dan Lungu:

"
N-am putea aşadar decât conchide: şi cu şi fără aspiraţia

curajoasă de-a vedea în 2021 Iaşul, Capitală Culturală
Europeană, atâta timp cât îşi păstrează echilibrul şi nu pretinde
vise monopolizante avide, FILIT e genul de sărbătoare a oraşului
din care merită să faci un scop în sine. Şi-n ceea ce-l priveşte,
viitorul sună bine!

(CristianTeodorescu)

(Filip Florian)

.(Stelian Tănase)

Cristian Teodorescu)

(IoanaPârvulescu)

GabrielaAdameşteanu:

Petru Cimpoeşu:

Ion Mureşan: “

(Florin Iaru)
.(Petru

Cimpoeşu),
(JanKoneffe)

(CristianTeodorescu)

Gabriela Adameşteanu: „

„95%din lucruri le vompăstra pentru că e păcat să schimbi ceva
dacă merge. Poate modificăm data şi-l facem la începutul lui
noiembrie ca să putem prinde acei scriitori premianţi Nobel care
în luna octombrie ţin cursuri de scriere creativă în Statele Unite.
Şi aş mai vrea să dau drumul la o serie de evenimente care să se
întâmple pe parcursul anului dar tot în numele FILIT-ului. Mă
refer la lecturi publice şi la rezidenţe pentru scriitori, traducători
şi mediatori culturali pentru că eu aş vedea festivalul întinzându-
se pe tot anul, cu un punct de vârf în octombrie.

Programa şcolară

Care este viitorul cărţii?

Scriitor nu e tot una cu... scriitoare?

Ce va fi?

Daniela Zeca BUZURA,
laureata juriului liceenilor
pentru cea mai îndrăgită carte a anului 2012
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intersecţii

Nicolae PANAITE Concert Sir Neville Marriner (Festival Enescu, 2013)

întâlniri de destinPalmaresul academic al profesorului Paul Cornea,
istoric şi teoretician literar de mare prestigiu, a
sporit de curând cu o nouă carte de referinţă:

,
(Polirom, 2013), carte de , în formula practicată
deja în dialogurile cu Octavian Paler şi Ileana Mălăncioiu.
Finalitatea cărţii e definită preambular ca una tinzând a relata
„principalele secvenţe” biografice ale autorului sub
comunism. O carte de amintiri, elaborată în siajul altora de
acelaşi tip, în care autorul împarte cu un interlocutor, ajuns la
rându-i o personalitate de marcă, răspunderea pentru temele,
ideile, accentele din cuprins. Iniţiativa s-a produs, ni se
spune, „într-un ceas de preocupare şi nelinişte a cugetului”,
cu vreo trei ani în urmă, nu fără unele ezitări în privinţa
formulei, dar într-un ceas bun, pesemne, din moment ce a
rezultat o carte admirabilă ca aceea la care ne referim.
Titlul e aproape rankean ( ), în tradiţia

unei istoriografii în care jocul dintre şi a fost mereu
productiv Ţinta principală, ideea directoare e fixată din
capul locului: „A-mi destăinui experienţa crucială a vieţii, şi
anume: militantismul în slujba utopiei şi dezangajarea
survenită, cu greu, prin dezrădăcinarea crezului tinereţii şi
recâştigarea normalităţii”. Un asemenea gest se impunea, ca
acţiune în sine, dar şi spre a preveni pe cei mai tineri contra
seducţiei unui „program care, în ciuda tuturor evidenţelor
negative şi a demascărilor, e departe de a-şi fi irosit
potenţialul atractiv”.
O atare nelinişte, produsă de experienţe analoage, a mai

fost rostită de spirite afine, precumF. Fejtö, F. Furet, I. Ianoşi,
L. Kolakowski, Em. Le Roy-Ladurie, Czweslaw Milosz,
nume notabile dintr-o serie de intelectuali ce au cunoscut
marginalizarea şi persecuţia, aproape sincron, făcând apoi
analize şi confesiuni menite a sugera eventuale soluţii de
viitor. În cazul de faţă, Paul Cornea şi Daniel Cristea-Enache
au convenit să-şi împartă responsabilitatea pentru ideile şi
nuanţele din text, pentru subiectivismul lor inerent, ca şimiza
acestui „interviu aprofundat”, în care răspunsurile devin
oarecum„capitole de carte”, fără ambiţii autonome.
În deplină simetrie, postfaţa subscrisă de interlocutor

subliniază rostul acestui „dialog substanţial cu un intelectual
de prim ordin, provocându-l să vorbească (să scrie) despre
timpurile prin care a trecut şi despre experienţa sa
fundamentală”, pusă în relaţie cu altele şi cu un context
geopolitic nespus de contradictoriu. Nevoia de figuri
exemplare, de modele, la care noile generaţii să se poată
referi cu folos, apare, aici, dialogic, fără a se ignora
„complexul de determinări, limitări, obstacole, dificultăţi şi
păreri pe care a fost obligat să le înfrunte, să le depăşească şi
să le poarte”. A rezultat, se poate spune, „o rememorare
scuturată de inesenţial şi structurată ca o autobiografie şi o
radiografie rece”, în doi timpi: „al personajului care a fost
Paul Cornea” şi „al protagonistului care a devenit”,
neîncetând să fie şi ca autor un model, capabil să scrie şi în
condiţii anevoioase, cu aceeaşi pasiune pentru idei şi acelaşi
panşant parenetic, dezvăluind „acea concentrare reflexivă pe
care un mare profesor a ştiut să o transmită, prin cursuri şi
prin cărţi”.
Am vrut mai demult să scriu ceva despre Paul Cornea,

eminentul profesor, literat, teoretician al culturii, exeget al
modernităţii româneşti şi al spiritului modern în ansamblu,
dar am ezitatmereu.Numă simţeam în stare să emit un text la
înălţimea impusă de opera sa, ca şi de valoarea omului,
întotdeauna generos, afabil, stimulativ. L-am întâlnit prima
dată la o sesiune de comunicări, în capitală, spre finele
anilor'60, amândoi preocupaţi de istoria presei, îndeosebi de
M. Kogălniceanu (a şi reeditat critic ), personaj
ocupând un loc proeminent şi în monografia sa

, rămânând până acum o preocupare
constantă, ca exeget şi editor al corespondenţei. Ne-am
întretăiat paşii, ocazional, la Biblioteca Academiei, ca şi în
fosta capitală a Moldovei, totdeauna cu o neascunsă bucurie.
Ea se degajă şi din cele câteva scrisori pe care mi le-a trimis,
de-a lungul anilor, pe seama unor volume de interes comun şi
demne de un ecou mai larg. Uneori, am vorbit la telefon, cu
acea bucurie a dialogului semnalată şi de alţii , cu dorinţa
expresă de a ne regăsi iarăşi faţă contra faţă.
Întâlnirile cele mai fecunde sunt, de regulă, cele pe calea

lecturii, iar în acest caz, opera profesorului constituie o sursă
inestimabilă, care a sporit mereu de-a lungul anilor, odată cu
extinderea domeniilor de interes şi a modalităţilor de
expresie. Ultima, , produsă cumva
„înainte de a stinge lumina”, cum ni se spune din capul
locului, conţine o mărturie amplă, coerentă, asupra devenirii
şi activităţii proprii, aşadar despre „situaţia unui intelectual
angajat, din sânul unei minorităţi etnice, care s-a confruntat
mereu cumari probleme”. Nevoia de „claritate identitară” l-a
apăsat mereu, ca o condiţie a împlinirii, însă şi ca mod de
expresie în lumea din jur. Se poate citi astfel, în filigran, o
complexă, tensionată, dramatică istorie a lumii noastre, de la
ultimul război până la implozia regimului comunist.
Perspectivele se schimbă, odată cu biografia personajului, cu
tot contextul ambiental, de la consideraţiile de geopolitică la
cele privind lumea românească postbelică, organizaţiile de
tineret (elevi, studenţi etc.) în care a activat, funcţiile

Ce a
fost, cum a fost de vorbă cu Daniel Cristea-Enache

entretiens

Wie es eigentlich…
ce cum

.

Propăşirea
Originile

romantismului românesc

Ce a fost, cum a fost

1

îndeplinite în sfera culturii, timp de peste două decenii,
activitatea nespus de rodnică la catedră, ca filolog cu
preocupări sociologice şi ample deschideri spre acele
„sciences de l'homme” ce formau deja, la Paris, o „casă”
aparte,model preţios pentru „umanioarele” de oriunde.
Cuminunată pertinenţă, Paul Cornea a sesizat undeva că în

disciplinele umaniste trebuie să alegem mereu „între un palier
anecdotic şi unul explicativ, între o viziune şi o viziune

, între speţă şi individ de o parte, specie şi totalitate de
alta ”. Dilema cercetătorului e definită, sub acest unghi, de
opţiunea sa pentru unicitatea irepetabilă sau pentru ansambluri
bine articulate, pentru diferenţă sau pentru globalitate difuză,
pentru a folosi expresiile aceluiaşi exeget. Un faimos etnolog a
ştiut să formuleze aceeaşi dilemă spunând că „alegerea relativă
a istoricului nu se face niciodată decât între o istorie care ne
învaţă mult şi explică mai puţin şi o istorie care explică mai
mult şi ne învaţă mai puţin ”. Paul Cornea a decis să explice şi
să înveţe, totodată, chiar şi atunci când se considera un captiv al
sistemului, iarmisiunea asumată devenise foarte anevoioasă.
Desprinderea de ideologia comunistă (autorul îi spune

abandon) a fost un proces îndelung şi penibil, care a durat până
în 1968, an fatidic, nu doar pentru memorialist, ci totodată
pentru numeroşi militanţi de stânga, sensibili încă la vocea
internaţionalismului proletar. Jucase un anume rol, destul de
vizibil, în diferite eşaloane ale puterii, situaţii în care a făcut
„tot binele de care eram în stare, fără să-mi dau seama însă că
mă roteam pe o spirală a răului”, slujind o cauză „perversă şi
corupătoare” (p. 142).

şi , marcând faza de început a
vieţii sale mature şi respectiv ieşirea din „joc”, sunt termenii la
care memorialistul, abil „provocat” de preopinent, face mereu
apel, spre a defini „timpul trăirii” şi pe cel al confesiunii sale
din anii târzii. Interesant e că profesorul Cornea aşează
momentul angajării partinice sub semnul unei anumite
fatalităţi, impuse de contextul socio-politic al perioadei
postbelice, care nu prea lăsa loc la alternative. O spune singur:
„Angajamentul comunist al adolescenţei şi tinereţii mele nu a
fost o alegere, ci mai degrabă o fatalitate” (p. 267), una ce îşi
alimenta resursele din mers, până la încheierea „ciclului”
istoric, ale cărui date esenţiale se regăsesc în „retrospectiva
analitică” din cuprins. Nota lor distinctivă, personală, e
neîndoielnic moderaţia, sesizabilă din faza entuziast-
romantică şi ajunsă un reper ineluctabil în anii maturităţii
creative.
Presiunea politicului l-a făcut un timp să exerseze tăcerea,

apoi să-şi schimbe registrul exprimării de sine, „trecând de la
cronică şi eseu la studiul de istorie literară şi de la
contemporaneitate la paşoptişti”, epocă ce avea să rămână
oarecum în centrul activităţii sale, ca sursă de modele, teme,
idei. O întreagă istorie, complexă şi aporetică, se degajă din
rememorările sale, stimulate ingenios de un interlocutor ce se
întâmplă a-i fi fost student şi a-i călca apoi, profesional, pe
urme. A rezultat, din dialogul lor, ţesut cu răbdare, un „covor”
cu desen lizibil şi reconfortant pentru oricine îi contemplă
sinuozităţile.

e o tentativă salutară de a explica un
parcurs biografic şi social dinspre stânga eşichierului
ideologic, analizat anume de pe la mijlocul anilor '30 până azi,
când autorul se apropie de nonagenat. El recunoaşte, în această
retrospecţie dificilă, că a trăit „iluzia comunistă”, cam în felul
descris de F. Furet, până când a constatat dezacordul dintre
proiect şi realitate, prea categoric pentru a nu impune o reacţie
de recul în profesie, ca într-un „exil interior” (p. 42), unicul
posibil în condiţiile unei dictaturi atât de aspre. Poţi oare să nu
optezi deloc, să rămâi cu totul izolat într-un sistem totalitar?
Mitul nazist a cedat locul altuia, mitului comunist, care însă nu
s-a dezvăluit ca atare decât târziu şi dramatic. „Într-un
totalitarism de tip stalinist, conchide memorialistul, nimeni nu
scapă inocent, doar morţii nu sunt obligaţi la compromisuri”
(p. 42). Însă moartea, sacrificiul suprem nu poate fi o soluţie
când e vorba de o comunitate polimorfă şi supusă la presiuni
aşa de mari. Formula eroică, adoptată de unii contemporani,
admirabilă în absolut, e totuşi ineficientă în concretul unei
istorii nespus de vitrege.
Istoria, în fond, cu nesfârşite aporii şi complexităţi, e

domeniul de care Paul Cornea s-a simţit cel mai aproape, cu

micro
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UN PARCURS
EGO-ISTORIC:
PAUL CORNEA

După o aruncătură cu pietre sfinte, adunate în locul
icoanelor, rămân urmele lăsate, urme care-şi arată formele
şi pe chipurile făptuitorilor. Sunt semne şi înfăţişări în
adăugare la elemente ce înfăptuiesc bestiarul cuiva.
Lacrima ce cade poate să ajungă şi pe faţa celui de lângă

noi sau să se usuce pe obrazul celui care plânge pentru
pierdere sau câştig, de durere sau de bucurie. Un fir de nisip
intrat sub pleoapă aduce o rapidă stare de disconfort, ce nu
încetează până când intrusul nu este găsit şi extras. Dacă şi
acele scoici, care sunt „fabrici” de perle, ar putea elimina
firul de nisip din corpul lor, nu am mai avea preţioasele şi
căutatele perle produse pe cale naturală. Prin îndelungată
durere, scoica secretă în jurul bobului de nisip o substanţă
ce-i atenuează oarecum suferinţa. După un timp, din acest
proces combinativ, al nisipului cu lichidul secretat de
glandele scoicii, se obţinmult doritele pietre preţioase.
Îmi place să cred că aceasta este noima cărţii de versuri

„Poeme de nisip”, semnată deAdi Cristi, Editura 24: ORE,
Iaşi, 2013. Poetul se aseamănă cu un beduin prin văile şi
piscurile aride şi puţin prietenoase ale verbului. Arşiţa nu-i
astâmpără curiozitatea cunoaşterii. El priveşte spre nişte
borne freatice şi spre un orizont pe care vrea să ni le redea cu
dorinţi nebănuite pentru a-şi desfăşura înzestrarea de
virtuos spadasin al cuvântului. Astfel, ca în prezenţa unei
tainice flăcări, îşi dezmorţeşte mâna scriitoare. Semnele şi
înfăţişările obţinute balansează între fierbinte şi rece, dulce
şi amar, întuneric şi lumină, vindecare şi durere. Poetul, deşi
nu simte nisipul fugindu-i de sub picioare, nu este afectat de
destabilizare şi nu are de gând să se întoarcă; el călătoreşte
printr-un ţinut al extazului în alternanţă cu agonia, având
optimismul bine temperat, ca un nemulţumit pelerin al
visului. Din sfială şi bravură, din temeritate şi suspin,
poezia este ca o scrisoare pusă sub uşă, ca un nour vaporos,
ce poate aduce primenire dar şi diluviu: „

”
Scrisul l-a dus, adus şi condus peAdi Cristi spre drumul

Emaosului său, cu ramificaţii spre roman, articol de ziar şi
poezie. Opinia mea este că expresivitatea sa îşi găseşte
amplitudinea în şi prin poezie. Pentru acest autor, versul
este lamura scrisului său şi, se înţelege, a karmei sale. Dacă
cineva, în cunoştinţă de cauză, l-ar provoca să conceapă un
poem pe o anume temă, sunt sigur că ar găsi în autorul

pe unul dintre puţinii scriitori de la noi
care ar trece această probă cu evidente rezultate. Referitor la
afirmaţia mai sus amintită, Adi Cristi face parte din familia
deloc numeroasă a poeţilor cu aceeaşi stilistică, ce l-a
particularizat şi l-a făcut recognoscibil pe celebrul Mircea
Ivănescu: “

”
Se cuvine să amintesc, pentru cei care nu ştiu, că, la

vremea debutului său ( , Editura Albatros, 1983,
lector Gabriela Negreanu), despre oazele cu “spini
înfloriţi”, despre apele de odihnă dar şi despre vertijul
lecturii textelor a scris mai multe episoade, în revista

, cunoscutul prozator, EugenBarbu.
Poezia scrisă azi de Adi Cristi este o rezultantă a

regăsirilor şi pierderilor lăuntrice, în confluenţă cu
subiectele aride, banale sau şocante, ce le oferă prezenţa şi
căderea în lume. Emoţiile reci şi fierbinţi copleşesc, dar şi
destabilizează, adaugă, dar şi risipesc. Odată cu lectura,
descoperim că bucuriile răpuse generează puţine întrebări,
răspunsurile trec, precum mirajele, prin faţa ochilor,
naufragiind în urmă câte un plâns: „

”
Atât timp cât vom avea prejudecăţi, anevoios ne va fi să

eliminăm „străinătatea” ce-o purtăm, care poate să ne
despartă de o întâlnire cu o frumoasă carte de poezie: „

”

Am promis să bat
un cui în perete / pregătind lovitura să fie exactă /
Nimeream mai mult peste degete / decât în floarea cuiului
pus la perete / Am promis să bat un cui în perete / trezindu-
mămai apoi adâncit pe sub var / tabloul cu flori şi-a pierdut
interesul / de când am intrat, ca un cui, în perete.

Poemelor de nisip

Te-a trezit poemul meu / cum te mai trezea
maică-ta / pentru şcoală / coborând tăcută din pat / Te
împiedici de somn / şi de versurile mele aruncate / peste noi
/ ca o mână de petale / Poemul se spală pe dinţi şi pe ochi /
intrând cu tine împreună / în baie / acolo unde, pe cântar / te
aud furioasă cum exclam: / - Să-ţi fie poemul de cap!! M-ai
îngrăşat / cu o nouă nemurire, / fără să fi mâncat ceva de
sabat.

Play-back

Săptămâna

Suntem / mai mult /
decât putem ţine minte / şi mai puţin / decât avem nevoie să
ştim / Un copac pe umerii mei / creşte / cum mai creşte
speranţa / în urma morţii / ca un foc renăscut din tăciuni //
provocând furtuni în deşert / peste urma paşilor tăi aduşi
înspremine / acolo unde pietrele sfinte au cerut / azil politic
/ sau doar intrarea într-un /Azil de pietre bătrâne

Am
scris pe nisip, cu nisip, în nisip / rănind deşertul până la
suflet / cu sufletul meu întins peste trup / cum întinsă ai fost
în faţa valurilor / ţinute minte / Am scris poemele libertăţii /
doar pe nisip / atât cât poate să ţină / scurgerea pustiului
printr-o clepsidră / fir cu fir, poem cu poem / tăcere după
tăcere / Am scris pentru cine ar îndrăzni să citească / ceea
ce inima este în stare să strige: /Doamne, atinge-mă.

Poeme de nisip
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luminile şi umbrele ei.
Încrederea în putinţa de a
r e c o n s t i t u i o r i c â t d e
fragmentar trecutul justifică
efortul mereu reînnoit al
istoricilor. „În pofida tuturor
dificultăţi lor, care mai
degrabă o stimulează decât s-
o deprime şi s-o elimine din
joc, istoriografia continuă să
rescrie istoria, ajungând
treptat la un consens pe
chestiuni factuale. Dar, deşi
rămâne doar la controverse
aprig disputate pe teren
interpretativ, ea păstrează

totuşi vie speranţa de a reuşi, măcar punctual, să rectifice în
mod plauzibil imaginea pe care ne-o facem despre acea
frântură a trecutului care ne interesează. Impostura îşi
manifestă prezenţa pretutindeni, dar nu totul e impostură.
Fiecare îşi clamează subiectivitatea, dar asta nu înseamnă că
totul e subiectivism”. Prezenteismul se cuvine limitat prin
„comprehensiune curată şi empatie” (p. 52).
O salutară empatie, în raport cu istoria ca disciplină a

cunoaşterii, se degajă din ansamblul creaţiei sale. Dar ea
constituie în acelaşi timpun îndemn la concreteţe expresivă şi
analiză cât mai detaliată, fără a sacrifica totuşi sinteza
capabilă să dea sens lucrurilor, să le integreze. „Dacă nu ne-
am învoi că putem restitui trecutul cu relativă fidelitate, chiar
dacă nu i-am aparţinut nici ca participanţi, nici ca martori, n-
ar mai exista istoriografie” (p. 52). Genealizarea excesivă,
după opinia unui reputat istoric polon, Adam Michnik, ar fi
„cea mai mare nefericire a secolului XX” (p. 281). Nu e,
desigur, o idee cu totul nouă, fiindcă istoricii de vocaţie au
practicat-omereu, aproape de la sine.
În ipostaza de istoric literar, Paul Cornea a înţeles că o

bună parte a muncii respective trebuie făcută în colectiv.
Lucrul în echipă, practicat la elaborarea seriei de

, ca şi la alte volume, cu tineri
colaboratori, „a demonstrat valoarea anchetelor cantitative în
istoria literaturii (acolo unde pot fi făcute), au deschis noi
piste de cercetare şi au îmbogăţit enorm perspectiva asupra
epocii” (p. 347). Formaţia sociologică şi iniţierea timpurie în
arcanele statisticii l-au sensibilizat sub acest unghi şi au nutrit
o dimensiune nouă în travaliul său ştiinţific. E lesne
sesizabilă, mai peste tot, această dimensiune, afină cu
programul Şcolii şi cu unele tendinţe încă mai
recente ale istoriografiei, tendinţe de care Paul Cornea a ştiut
să profite spre a-şi fasona propriul discurs. „Brusca erupţie” a
structuralismului, în cultura apuseană (Lucien Goldmann
etc.), nu putea să-l lase indiferent, chiar şi prin notele ei
excesive.
Înclinarea spre erudiţie, ca şi panşantul spre beletristică se

regăsesc în mai toate iniţiativele cărturarului, mai cu seamă
din momentul când s-a putut dedica aproape integral catedrei
şi cercetării ştiinţifice. Metoda statistică, utilă mai ales în
secvenţele analitice, era compensată la el printr-un efort de
sinteză, oarecum simetric şi salutar sub unghi cognitiv.
Disertaţia doctorală, ,
rămâne un exemplu frapant în acest sens.
Faptul că, din figurile renaşterii naţionale, a stăruit mai

mult asupra lui Bălcescu şi Kogălniceanu, e caracteristic
pentru tipul de angajament intelectual şi civic al
memorialistului. Primul i se revela ca un „admirabil
revoluţionar paşoptist, minte luminată şi om al jertfei de sine,
în slujba unui ideal, care încerca să lege naţionalismul de
democraţie” (p. 276). Însă Bălcescu devenise mai mult un
pretext, o sugestie de „om nou”, de care sistemul politic se
folosea, anexându-l propagandei sale. Nu era singurul caz.
Caragiale a fost şi el privit în lumina pamfletului

, redus la statutul de „autor satiric,
un soi de precursor al luptei PCR împotriva blestematului
regim burghezo-moşieresc” (p. 277). Asemenea calificări,
repudiate acum de memorialist, păreau, la timpul său,
judecăţi normale, demne de urmat, dacă nu şi impuse de
aparatul coercitiv. Undeva, memorialistul evocă o discuţie cu
S. Brucan pe seama unui text pe care îl voia parte dintr-o
„dezbatere literară”, în timp ce preopinentul său o socotea
„dezbatere politică”, fără nuanţe („care pe care”), miza ei
fiind una capitală. Gândul său de atuncimerită a fi reprodus şi
acum, ca fiind ilustrativ pentru un anumit tip de reflecţie:
„Dar ne aflăm aici în literatură, unde nu există culori primare,
ci mai degrabă combinaţii, nuanţe” (p. 133), ca în cunoscuta
maximă baudelairiană: „Car nous voulons la nuance, pas la
couleur, rien que la nuance”.
Întâlnirile sale cu istoricii care au jucat un anume rol în

evoluţia domeniului sau în epocă se arată nu mai puţin
semnificative. Paşoptiştii i s-au impus prin calităţile lor
profesionale, ca şi prin civismul inerent condiţiei de istoric,
condiţie pe care doar puţini ştiu să o cinstească până la capăt.
Interferenţe cu disciplina în cauză se întâlnesc, în opera sa, la
tot pasul, cu deplin temei, dată fiind convergenţa
multidisciplinară a propriului demers cognitiv, unul ce

Documente
şi manuscrise literare

Analelor

Originile romantismului românesc

1907, din
primăvară până în toamnă

4

reclamă totodată erudiţie şi sinteză originală .
Rămâne caracteristic faptul că a debutat cu nişte eseuri

despre N. Iorga, V. Madgearu, C. Stere, personalităţi cu
destine tragice, la care se adaugă unele

, temă abordată mai
înainte de etnologi, folclorişti, sociologi şi pe care autorul a
evocat-o mereu. Ultimul text schiţând „perspectiva
colectivizării” a trezit reacţia critică a temutului M. Roller,
care îl acuza că a încălcat astfel „linia partidului”.
Nu mai puţin caracteristic e textul publicat în
, scoasă de Miron Radu Paraschivescu (1947), sub

titlul: , reperele
constituind elemente de bază în gândirea sa, ca şi ambiţia de a
face ca reperele să intre în dialog fecund, în căutarea unui
adevăr al nuanţei, deşi momentul socio-cultural era prea puţin
favorabil. Cumsă-l împaci, în plin proletcultism, peGherea cu
Maiorescu, discursul novator cu tradiţia? Din textele de
început ale tânărului cărturar se putea deduce, o spune singur,
că „revoluţia socială nu se poate face împotriva gramaticii,
nici a bunului-simţ, nici sacrificând moştenirea, nici
sanctificând minciuna” (p. 117). Maiorescu putea fi amintit,
eventual, pentru contribuţia la „instalarea românilor în
modernitatea europeană”, însă el reprezenta o lume depăşită,
de care noul regim ţinea să se despartă.
Depoziţia istoricului şi teoreticianului literaturii privind

epoca în care i-a fost dat să trăiască e una dintre cele mai utile
definirii acesteia. Puseuri de civism nutrite de realităţile aspre
ale timpului stau alături de unele tentaţii scriitoriceşti (o piesă
de teatru, câteva povestiri, un fragment de roman, nişte poeme
cu dedicaţie, însemnări diaristice), formule necultivate
sistematic şi rămase cumva exterioare pasiunii didactice şi
investigaţiei ştiinţifice. Profesoratul şi cercetarea, o spune
singur, i-au modelat existenţa, iar însemnările de lectură
(„simple notaţii sporadice”), un fel de a depăşi contingenţa
spre universalitate, în dialog cumarile valori şi cu dorinţa de a
identifica repere cât mai stabile, înfruntând „turbulenţa
vremurilor şi ameninţările sumbre care pândeau din toate
părţile” (p. 111).
De „contextul existenţial” se leagă şi doi istorici de seamă

ai momentului, Barbu Câmpina şi Eugen Stănescu, ale căror
efigii ocupă un loc aparte în economia cărţii (p. 64-74).Ambii
vădeau deschideri spre noile orizonturi ale cercetării istorice,
chiar dacă siliţi a rămâne în limitele ideologiei oficiale. Ideile
şi mentalităţile îşi făceau loc, timid, ezitant, şi în istoriografia
română, ca discursuri alternative la spiritul rollerist ce domina
epoca. Din păcate, Barbu Câmpina s-a stins, tragic, la numai
37 de ani, curmând astfel „o mare speranţă” a domeniului.
Celălalt, deşi foarte dotat şi activ, n-a ajuns să dea măsura
aşteptată, constituind oarecum„un caz” în domeniu.
Relaţia dintre şi nutreşte orice „dialectică” a

discursului istoric, orice naraţiune ce se vrea explicativă,
raţională, atentă la nevoia de înnoire continuă a limbajului în
zona umanioarelor, pe care doctorul în filologie şi magistrul
Paul Cornea a ilustrat-o mereu eclatant. În orice ipostază l-am
privi, pe temeiul mărturisirilor din , el se
recomandă ca un cărturar de elită, căruia însă i-a fost dat să
treacă, asemenea poetului din , prin
„vremuri nebune”, fiind constrâns de aceea să răspundă
adecvat. Noile sale mărturisiri constituie, se poate spune, o
carte indispensabilă celui care vrea să înţeleagă drama culturii
române şi a societăţii noastre de la ultima conflagraţie
mondială până azi, în aproape trei sferturi de secol, cu
schimbări de regim şi valuri de represiune, însoţite cu toate
astea de o salutară speranţă melioristă, cultivată de Paul
Cornea inteligent şi persuasiv, acolo unde s-a aflat, ca om cu
răspunderi înalte, dar mai cu seamă la catedră, în contact cu
noii studioşi. Rezultă, din mai toate scrierile profesorului, că
istoria e nespus de complicată şi aporetică, susceptibilă de
abordări multiple şi refuzându-se până la urmă unei înţelegeri
absolute, fără rest.
Concluzia autorului, întemeiată pe o lungă „ceartă” cu

sine, ca personaj „dornic de claritate identitară”, suscită din
plin stima şi gratitudinea noastră.
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Cea fost, cuma fost

Alexandru ZUB

Gavrilean... Nici nu-mi vine a crede că a trecut deja un an de
când „s-a dus”... Îl ştiam acolo, în atelierul de peArmeană, perete-
n perete cu Val Gheorghiu. Îl şi auzeam, uneori, în zilele când,
stând la un pahar de vorbă cuVal, deodată acestamă ţistuia: „Pssst!
Mitică lucrează...” Şi punea urechea la perete, să audă mai bine
straniile sunete de dincolo... Ce idee a cui o fi fost! să adune într-o
„casă de creaţie” atâţia nebuni, orgolioşi, suspicioşi, sensibiloşi,
frumoşi în tot ce visau pe şevaletele lor. Afinităţile erau/sânt...
selective. Unu-doi prieteni, încolo o individualitate accentuată şi
o receptare ţepoasă a celorlalţi, evidentă mai ales în colocvii
restrânse, când „duşmanul de clasă” nu era prin preajmă... Chiar,
toată clădirea aceea mi se pare o Şcoală de Belle-Arte, populată cu
elevi super-dotaţi dacă nu genii care-şi „scriu”, zilnic, lucrările de
control, tezele... Şi se suspectează ca, nu cumva, unul să copie de la
celălalt... Toţi, când sunt în transă creatoare, au uşile închise pe
dinăuntru, nu doar pentru a nu fi deranjaţi, ci pentru a avea timp să-
şi acopere şevaletul, să întoarcă lucrările cu faţa la perete, în cazul
unei vizite intempestive. Am fost martor la astfel de scene.
Dincolo de suspiciunea că intrusul s-ar putea să tragă cu ochiul, să-
ţi fure ideea, cred că e vorba şi de-o anume pudoare, specifică
oricărui creator: nu arăţi nimănui un bruion, când tu însuţi nu ştii
exact ce va ieşi. Vorbesc din propria-mi experienţă: o poezie, sau
orice text, nu le dădeam „la lectură” şi eventuală corectură decât
când mi se părea mie că nu mai am ce să adaug, să tai... Şi
întotdeaunamai era ceva...
Nu ştiu dacă în pictură şi-n celelalte arte funcţionează

criteriul generaţionist, ca-n literatură. Cert este că Gavrilean e un
exponent al generaţiei '70 care, în literatură, a fost definită ca
prima generaţie livrescă, post-belică (după proletcultism,
heirupism, realism socialist, a-ma-to-rism ş.c.l.). Imaginaţi-vă că-
n Iaşii, destul de pauperizaţi artistic, ai acelor ani, apare, aproape
spontanee, o întreagă pleiadă de creatori care impun o altă ordine
culturală, urcând ei înşişi climaxul valorilor. Deodată, sălile de
spectacole (Teatrul, Filarmonica, Opera), sălile de expoziţii,
librăriile au devenit neîncăpătoare, un public exigent şi cultivat,
supravieţuit post-belic, dar şi „noi-noi generaţii” luând cu asalt,
devorând, exultând la întâlnirea cu o artă care era în orizontul lor
de aşteptare. În poezie apar atunci, mesianici şi răzvrătiţi, Adi
Cusin, Cezar Ivănescu, Ioanid Romanescu, sau, caligrafi
metafizici Dan Laurenţiu, Mihai Ursachi, Emil Brumaru, Aura
Muşat, Cristian Simionescu. La Teatrul Naţional vine o promoţie
de aur, dintre care unii şi acum mai practică magia „scândurii”:
CorneliaGheorghiu, Costel Popa, SergiuTudose,DionisieVitcu...
Filarmonica, sub bagheta şi managementul unui maestru ca Ion
Baciu, îşi recapătă audienţa. (Primele uşi celebre, desenate de Val
Gheorghiu şi devenite „program de concert”, ale Filarmonicii
sunt... Le puteţi viziona şi-acum.) Ies la rampă compozitorii
(Vasile Spătărelu, Sabin Pautza, Viorel Munteanu, Cristian
Misievici), un dirijor ca Nicolae Gâscă face furori cu corul
„Cantores Amicitiae”, colindând ţara (îndeosebi cu programul
de... colinde, greu tolerate în „iepoca de aur”) şi lumea. Cvartetul
VOCES, cu Bujorul Prelipcean ajuns, acum, „dirijor” al
Filarmonicii, are o notorietate ce concurează, de la distanţă,
celebrul „Madrigal” al luiMarinConstantin...
Orice enumerare a generaţiei '70 în pictură începe cu:

Gavrilean, Gânju..., cărora le urmează Bartoş, Suhar, Dinulescu
(retras înArdealul de baştină), Mocanu. Nu ierarhizez (nu-i treaba
mea), desenez, (re)conturez oameni cu care arghezian „am venit
din timpuri”, o ambianţă de efervescenţă spirituală. Toţi/toate
aceste fenomene culturale îşi aflau loc, erau promovate/
comentate/ lăudate/criticate de o revistă (apărută în 1966),

numită. Urmaşa ei, face acelaşi lucru
acum... Ştiaţi că primul premiu dintr-o panoplie onorantă primit
de Dimitrie Gavrilean, a fost, în 1968, cel al revistei ? E
ceva, să ţi se recunoască valoarea, doar ce-ai trecut pragul
primului sfert de veac. Dar cum să nu fie aşa, când Gavrilean-
voroneţeanul îţi expunea o altfel de frescă, decupaje dintr-o altă
lume, ritual-fantastică?... Şi toate concentrate într-un spaţiu
draconic de enervant. Pictate cu lupa, îţi trebuia şi ţie o lupă, ca să
le descifrezi... Ceea ce alţii „povesteau” pe pânze de 10/10 metri,
voroneţeanul, ca un miniaturist asiatic, era în stare să concentreze
în 10/10 cm. Asta nu-nseamnă că, în timp, nu s-a desfăşurat şi pe
spaţii ample fie acestea zidiri laice ori bisericeşti. Pe la cumpăna
dintre milenii şi dintre vârste, doar ce-l vedeam, matinal, îmbrăcat
în haine de lucru părea un zugrav îndesându-şi, într-un taxi,
uneltele, inclusiv saci cu „consumabile”, care-l speteau, şi mă
minunam: „Un'te duci, don' Mitică?” „La biserică.” Iar bisericile
erau: „Sf. Nicolae”, din Copou; „Sf.Apostoli Petru şi Pavel”, „Sf.
Paraschiva”, „Sf. Dimitrie şi Sf. Gheorghe” şi încă altele, care
poartă culorile din sufletul lui. Îngeresc-demonic, sufletul, plin de
poezie, mărturisit mai ales pe la agape, când vorbea în dodii, ca un
solomonar care vede ascunsul şi ţi-l desluşeşte şi ţie cum doar pe
Nichita (Stănescu), treaz, l-am mai auzit. Semn, după opinia mea,
de geniu.
Fiecare pictor, de la Leonardo încoace, are un secret al lui, o

marcă, o engramă, un „amănunt” contrariant pe care îl plasează
într-un loc insignifiant, aproape inobservabil, sau în prim-plan, la
vedere. Ca să aibă cu ce-şi bate capul criticii de peste veac. Într-
una din puţinele lui pânze amplu desfăşurate, Gavrilean face
decupajul unui peisaj de iarnă. Imaginea, privită de sus, pare o
deschidere spre o lume subterană, a riturilor, a colindelor, a
„obiceiurilor de Crăciun”. Se şi vede un grup, care a pornit-o „cu
steaua”?, „cu cerbul?”, „cu irozii?”. O lumină difuză, aproape
îngheţată, emană din câmpurile şi casele troienite... Ei bine, toată
această atmosferă hibernal-creştin-rustică nu este survolată, cum
te-ai aştepta, de niscaiva corbi (nişte păsări se pot distinge, undeva,
în stânga peisajului), ci de... două aeroplane. Două aeroplane, da.
Că-mi vine să-l zgâlţii pân's-o trezi şi să-l întreb: „Ce-i cu
aeroplanele astea, don'Mitică?!”
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Două aeroplane survolând adâncul...
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-Sunt oameni de care te atingi atingând lumea, aceştia
acumulând, concentrând, reflectând şi comunicându-i pe
ceilalţi în pagini care obligă arhiva, memoria timpului,
cercetarea atentă. Zidind destine, biografii în propria operă,
comunicatorii la care mă gândesc privindu-l pe Grigore
Ilisei în aşezarea augurică a propriilor ani şi în jeţul dinainte,
au meşteşugul, capacitatea de a oferi înconjurătorilor şansa
descoperirii unor vocaţii latente, în adormire, întâlnirea cu
un astfel de om carismatic înseamnînd uneori impulsul
determinant în recuperarea creativă a timpului pierdut.
Invitatul meu, în scurt: scriitor, publicist, personalitate
definitorie pentru Instituţia Cuvântului, diplomat, selectiv
fără ostentaţie în alegerea şi promovarea valorilor. Plouă cu
atribute şi complimente plonjând din cartea dedicată
sărbătoritului de noiembrie (

) dar nu ştiu ce-mi vine şi întreb despre reţeta
imunităţii (prea arată bine pentru vârsta pe care i-o declară
ceilalţi). Aştept descifrarea secretului nemaculării într-un
timp (câteva decenii) din care mulţi, foarte mulţi au ajuns
aplecaţi de suma propriilor delaţiuni, de trădări
impardonabile.

-Prima imagine a radiofonistului Grigore Ilisei, atinsă de
poveste, era cea din cabina unde, repetând obsesiv,
imprimând, ascultând şi reluând idei, fraze, părea un
renăscut Demostene, cel cu pietrele necesare polizării
verbului, ideilor. Etapa de crăinicie sportivă. De o anume
libertate. Iar exerciţiul său de oratorie era perceput ca
normă, una din normele necesare, măsurabile pentru orice
redactor radio cu respect faţă de profesiune, de public.
Dincolo de extensia cunoaşterii prin apreciere

aparţineaţi, eraţi asumat unor valoroşi publicişti între care,
ca să aleg un nume,măgândesc la FănuşNeagu.

Divanul cu prieteni. Grigore
Ilisei 70

- Da. Am parcurs împreună un timp malformant, un timp
perfid dar în care am încercat să vâslim şi, în furtunoasa
existenţă, să ne păstrăm cât de cât verticalitatea. Nu totdeauna
am reuşit, indiscutabil. Important este că ne-am păstrat
această dorinţă şi, uneori, poate am şi reuşit. Şi ca să reuşeşti
în asemenea încercări deloc uşoare trebuie să-ţi cultivi
libertatea ta interioară. Este lucrul cel mai important. Şi
bătălia pe care am dus-o de-a lungul vieţii a fost tocmai
pentru a avea această libertate interioară de unde tragi sevele
şi energiile pentru a-ţi păstra, atât cât e cu putinţă, în vremuri
maştere, verticalitatea. Nu totdeauna izbuteşti dar important e
să doreşti.

-Am fost dintotdeauna pasionat de sport. L-am şi practicat
în perioada adolescenţei şi a primei tinereţi. Am făcut parte
din echipa de volei a Liceului ”Nicu Gane” din Fălticeni, a
Şcolii medii numărul unu, o echipă foarte bună. Era
campioana regiunii Suceava. Iar printre colegii din acea
echipă (care bătea cam tot ce exista în partea aia de nord a
României şi chiar din alte părţi) a făcut parte şi un numemare
al voleiului românesc, Gabriel Udişteanu, care a fost
căpitanul echipei naţionale. A adus medalii europene,
olimpice, mondiale. Iubeam sportul şi iubeam totodată
Cuvântul. Ştiam încă din vremea şcolăriei mele să ţin un
condei în mână, să scriu, să vorbesc la radio pe măsura
adăugată a pasiunii pentru sportul ca atare (fiind nelipsit de la
meciurile echipei de fotbal ”Foresta” Fălticeni care, odată, a
câştigat şi CupaRomâniei). Şi cum făcusem ucenicie la Staţia
de radio a oraşului Fălticeni, venind la Iaşi, firesc, natural am
ajuns la Radio Iaşi, după ce făcusem o escală la „Flacăra
Iaşului” - ca o continuare a colaborărilor la ziarul sucevean
„Zori Noi”, unde scrisesem sub pseudonim, din cauză că
originea mea socială nu permitea să apară numele adevărat.
Redactorul şef de la „Flacăra Iaşului”, Dumitriu, mă aflase şi
astfel, în toamna anului doi de facultate, am ajuns la ziar, şi
apoi la Radio Iaşi. Iar la sport uşa mi-a fost deschisă de
Mircea Radu Iacoban care, auzindu-mă de la microfonul
cabinei unu, i-a plăcut cum suna vocea mea şi m-a poftit să
colaborez la emisiunile sportive de la Radio Bucureşti. Aşa a
început o istorie captivantă, pasionantă.A început frumos; am
făcut şi o carieră internaţională care s-a încheiat la fel de trist,
pentru că acest pasaj pe care îl străbăteam în jurnalismul meu
s-a încheiat în 1983, anul în care ar fi trebuit să merg, să
comentez pentru Televiziunea Română prima ediţie a
Campionatului mondial de atletism de la Helsinki. Şi n-am
plecat, bineînţeles, pentru că, începând cu 1 august 1983, am
fost înlăturat dinRadioteleviziune, în una dintre celemaimari
epurări care au avut loc în presa românească, imediat după

”tezele de la Mangalia”. Dar lumea aceasta a sportului şi
transmisiile sportive mi-au dat, într-adevăr, un sentiment de
libertate, o libertate mereu controlată, din păcate, constrânsă
dar totuşi o libertate, pentru că puteam să vorbesc direct de
fiecare dată, relatând ce se întâmplă, sigur cu o cumpănă, cu o
măsură, cu atenţie pentru că deseori reacţiile erau violente la
ceea ce spui. Şi mi-aduc aminte de Cristian Ţopescu, cu care
ar fi trebuit să plec, să comentez Campionatul mondial şi care
fusese dat afară pentru că, în timpul unei transmisii, la unmeci
cu Suedia, şi-a îngăduit (având şi o oarecare binecuvântare
din partea lui Valentin Ceauşescu) să spună că ar fi timpul ca
marii noştri fotbalişti să aibă acceptul de a juca în străinătate,
unde erau curtaţi de mari echipe de fotbal, aşa cum a fost
cazul luiDobrin, care a fost ofertat deRealMadrid, dar nu i-au
dat drumul. Ar fi făcut o carieră răsunătoare, nu chiar ca a lui
Pele, dar poate în apropierea lui.

-Eu însumi am fost beneficiarul unui moment fast, să-i
zic aşa, al unui moment de deschidere, care s-a petrecut
începând cu 1965. Am terminat facultatea în 1966. Atunci a
fost o schimbare de optică în special în relaţiile cu sovieticii.
Şi cred că ţi-aduci aminte, erai şi tu student, când a venit
Maurer la Iaşi şi ne-a vorbit de raporturile cu Uniunea
Sovietică într-un mod cu totul nou, şocant pentru unii dintre
noi; ne-a vorbit despre Basarabia ca pământ românesc, ceea
ce cu puţin timp în urmă ar fi fost un delict pasibil de
închisoare şi datorită acestei schimbări de politică
românească s-a schimbat şi Radio Iaşi. Sigur, conta
componenţa din echipa de la radio (fondat în 1956) unde erau
scriitori importanţi (Corneliu Sturzu, Corneliu Ştefanache
ş.a.), dar marea schimbare la faţă a acestui post s-a petrecut ca
urmare a acestor evenimente, a acestei rotiri, ca să zic aşa, a
felului nostru de a ne raporta pe plan internaţional. Postul a
căpătat o importanţă extraordinară. S-a boltit timpul şi într-un
fel discret, fără să se facă prea mare tam-tam în legătură cu
acest lucru, Radio Iaşi a preluat misiunea pe care a avut-o

, cel creat în 1941, în timpul războiului din
răsărit, sub regimulAntonescu. avea în primul
rând misiunea de a contribui la românizarea teritoriilor luate
de sovietici ca urmare a pactului Ribbentrop Molotov. Şi iată
că în 1965-1966 această misiune care fusese frântă la un
moment dat revenea pentru Radio Iaşi care era, într-un fel,
fiind chiar şi în aceeaşi clădire, continuatorul postului de radio
„Moldova”. Acest post a fost dotat aici, la Uricani, cu un
emiţător de mare putere, Marconi, care putea să măture
teritoriul până aproape de Siberia şi a fost regândit întregul
program, structura colectivului, misiunea acestui post. El
trebuia, într-adevăr, să lege prin cuvânt, prin vorbă, cele două
maluri ale Prutului. Programele s-au extins de la două la opt
ore, s-a mărit mult echipa fiind şi eu beneficiar printre ceilalţi
tineri şcoliţi, veniţi de pe băncile facultăţilor de filologie (în
primul rând), de istorie, de filozofie şi chiar de matematică
(mă gândesc la colegul nostru Vâlceanu). Or tinerii încercau
să facă un alt tip de jurnalism şi beneficiind, fructificând
această ”libertate de a trage cu puşca” ( sintagmă celebră), s-a
trecut la împlinirea misiunii pe care postul o avea. S-au creat
numeroase emisiuni de cultură, de limbă care ofereau bucurie
ascultătorilor din Moldova, care erau tot mai numeroşi (şi
datorită condiţiilor mai bune de difuzare) şi, totodată, dăruiau
bucurie fraţilor noştri de dincolo de Prut pentru că am
constatat asta în timp, mai ales după 1989, cînd veneau
basarabenii ca să vadă pe cutare sau cutare redactor, să-l vadă
cum arată la faţă. Asta a fost şansa care a făcut ca lucrarea
acestui post, în ciuda pragurilor de natură ideologică care
existau atunci, să aibă o anume onorabilitate, prestanţă,
decenţă. Şi vreau să spun că accentele ideologice care existau
şi nu puteau fi ocolite nu au dat, până la urmă, nota dominantă
care era a unui post cultural, a unui post care promova valori în
domeniul muzical, spre exemplu, şi care, în acelaşi timp,
oferea ceea ce eramai valoros şimai prizat de tinerii din lumea
întreagă. Spre exemplu topul demuzică de la noi (Metronom)
era la fel de prizat ca cel oferit de Chiriac la .
Deci şi-a câştigat un mare respect şi o mare iubire.

-Nepărăsind capitolul activităţii la Radio, vi se
recunoaşte, pe bună dreptate, rolul de arhitect al unei
construcţii redacţionale speciale, ”echipa” fiind majoritar
alcătuită din oameni de creaţie la care comunicarea era
focalizată pe esenţele de existenţă prin cultură ca valoare şi
şansă. Dincolo de obligaţiile citării fragmentelor de discurs
inerent perioadei, profesionalismul creativ face ca
majoritatea redactorilor de atunci să aibă şi operă. Plus de
asta (există dovezile fonotecii), relatarea faptului, a
evenimentelor „la rece”, expozitiv, fără asumări inutile de
„mesaj”, a condus la un plus de audienţă, de interes public
pentru acest radio aşezat apparent la marginea ţării.

Radio Moldova
RadioMoldova

Europa liberă
Radio Iaşi

Întâmplarea, destinul a făcut ca să am un anume rol în
configurarea peisajului radiofonic, a vorbirii la acest post; mă
întorsesem de la Bucureşti, unde lucrasem la lansarea
”programului trei” de radio şi venisem aici pentru a continua
acest proces de renaştere, de renovare şi de adaptare la ceea ce
însemna modernitatea în materia acestui post. Or în acel timp
am făcut o emisiune interactivă, şi în
acea emisiune am avut o rubrică care se chema

. L-am provocat în evocarea figurilor
ieşene mari ale perioadei interbelice pe care el le-a cunoscut.
Eram convins de arta lui de a zugrăvi chipuri, de arta de a le
povesti fiindcă era un povestitor cu adevărat aristic, şarmant,
fermecător. Emisiunea era foarte vie şi foarte ascultată, cu
multe rubrici făcute de colegii mei. În ce priveşte George
Lesnea, la început a fost destul de rezervat deşi rubrica era
difuzată la oră de vârf, duminica, dar odată intrată în reflex şi
interes şi când ajunsesem la un gen de saturaţie dorind
încheierea, tocmai maestrul Lesnea refuza ideea, de parcă
roata morii ar fi trebuit să se învârtă perpetuu, mai ales că
exista un feedbeck extraordinar din partea ascultătorilor de
aici dar şi din străinătate. Primea foarte multe scrisori din
Israel, zonă bine aşezată pe direcţia emiţătorului nostru, care
ascultau postul şi-i scriau maestrului Lesnea cât de fericiţi se
simţeau ei, ieşeni sau moldoveni plecaţi de aici în Ţara Sfântă,
să audă despre George Enescu la Iaşi, despre
Al.O.Teodoreanu, despre Ionel Teodoreanu, despre
Sadoveanu, despre toate figurile acesteamitice pe careGeorge
Lesnea le evoca. Am dat acest exemplu pentru a vedea ce
răsunet a putut să aibă postul în perioada respectivă şi ce
tristeţe a fost când a venit acel ceas al anului 1985 când, ca o
ghilotină, cei ce aveau decizia în acel moment au hotărât să
închidă toate posturile regionale de radio dinRomânia în afară
de cel de la Bucureşti. Aveau sentimentul că nu pot să le
controleze într-un moment în care situaţia se degradase.
Paranoia luase proporţii maladive în gradul cel mai înalt şi
pentru că se rostise câte ceva foarte deranjant în emisiunile
maghiare de la Tg. Mureş, pentru a nu desfiinţa numai postul
maghiar, ceea ce ar fi creat probleme suplimentare pentru
regim, au hotărât să desfiinţeze toate aceste posturi regionale
de radio. Dispariţia postului de radio din Iaşi, începând cu
1985 până în 22 decembrie 1989, când am avut bucuria să-l
redeschid rostind primele cuvinte la microfon, perioada
aceasta a fost resimţită ca o durere a numeroşilor ascultători ai
postului de Radio Iaşi, numeroşi în Moldova dar numeroşi în
toată ţara şi numeroşi în lume.

-Remarca privitoare la reverberările scripturistice...
Undeva, într-un la una dintre ultimele mele
cărţi, , vorbesc despre faptul că
ecoul limbii vechilor cazanii se regăseşte în scrierile mele şi
cred că, la început, nu a fost un proces chiar deliberat. Acest
lucru exista în fiinţa mea, în făptura mea. Se amestecase cu
sângele meu, cu carnea mea... Respirasem acest aer în casa
tatălui meu, în bisericile unde a slujit şi unde eu mergeam şi
rosteam , rosteam . Duceam cădelniţa.
Duceam căldăruşa cu busuioc alături de alţi copii în cetele

Perpetuum duminical,
”Cu George

Lesnea prin veac”

-Revăd scena suspendării Radioului Iaşi, eram la etaj, la
„Cultural”. Cornelia Gheorghiu aprinzând lumânările unui
colac de pomenire pentru moarte prin decizie politică... Mă
gândeam la Rusalii... Mă gândeam şi la Grigore Ilisei care,
privit prin lupa câşă a surplusului de iscodire, a avut viclenia,
înţelepciunea de a îşi ascunde pentru neiniţiaţi originea,
crezul, sacralitatea în limbajul scriitoricesc de multă
bizantinie, litere scurse în inimă din cărţile preotului şi
părintelui Ilie Ilisei.

Cuvânt înainte
Pisanii de azi şi de demult

Tatăl Nostru Crezul

”Noi to i sim im nevoia de a povesti…”ţ ţ

GRIGORE ILISEI:
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acelea vestitoare de Kiraleisa înainte, de Bobotează, cu alte
vestiri dinainte de Crăciun. Dar treptat, treptat mi-am dat
seama că acesta este un filon pe care l-aş putea fructifica şimai
ales în ultima vreme cred că l-am pusmai bine în evidenţă, am
profitat de acest dar (căci este un dar) şi am văzut că această
dominantă, această componentă a scrisului meu este gustată
de public, este apreciată de comentatorii cărţilor mele. Dar
totul a pornit firesc, natural, fără un efort, până când am
conştientizat şi mi-am dat seama că este o resursă pe care
merită să o valorific şi sigur că i-amdat însemnătatea pe care o
merită.

-Da, e un miracol în ceea ce se petrece uneori. Stai de
vorbă cu nişte oameni şi, fără să obligi, se deschid nişte uşi. Şi
dai încredere omului să-şi deschidă sufletul, să-l pună în
palma ta şi să spună lucruri pe care altfel nu le-ar fi spus
niciodată. Şi am fost plăcut surprins când am aflat acest lucru
de la unii dintre interlocutorii mei. Mi-amintesc interviul pe
care l-am avut cu Matei Călinescu care, alăturat primelor
ediţii din , a fost foarte confesiv. Matei
Călinescu făcuse o astfel de mărturisire şi chiar Adrian
Marino, care e mai ciufut, mai dificil, tot la fel, a făcut
mărturisiri pe care nu se aştepta să le facă. Şi după aceeami-au
spus şi telespectatorii, oameni care ne-au urmărit (emisiunea
asta, ”Oleacă de taifas” a avut un public numeros, a câştigat
audienţă la un moment dat) că eu eram inspirator de încredere
pentru interlocutoriimei. E o calitate pe care o am, nu am făcut
un efort special să o am, există aşa cum există lumea aceea
scipturistică în mine, cu ea m-am născut, la fel şi aici. La un
moment dat inspiri încredere. Acest lucru este foarte
important în dialog, foarte important, pentru că treci de nişte
bariere, de nişte ziduri care se ridică, vrând-nevrând, între
oameni. Noi toţi avem nevoia de a ne destăinui. Uneori
suntem inhibaţi, nu avem curajul să o facem. Avem uneori
buna-cuviinţă şi ruşinea de a spune anumite lucruri. Dar la un
moment dat se creează un asmenea climat într-un dialog, între
doi oameni şi oamenii aceia spun împreună cam tot ce au pe
suflet. Sigur, există şi opacitate, refuz dar eu am avut cel mai
adesea norocul să am acest dialog şi de-a lungul timpului,
când eram tânăr, am avut norocul să capăt încrederea unor
oamenimultmai în vârstă, înţelepţi de-a dreptul, dar care erau
nişte tezaure de la care m-am adăpat. Şi nu pot uita, spre
exemplu, întâlnirile mele şi corespondenţa pe care am avut-o
după aceea cu ŞtefanaVelisarTeodoreanu. Era de o factură cu
totul specială. Părea că aparţinea acestei lumi, că aparţinea şi
altei lumi... Era o inegalabilă povestitoare. Avea o voce cu o
sonoritate specială, învăluitoare care-ţi mergea, cum să spun,
până-n adâncul adâncului sufletului tău şi te mişca şi te
cucerea. Ştia atâtea lucruri depre o perioadă care era
fascinantă pentru noi, cei mai tineri... Am fost un norocos, să
zic aşa, şi multe lucruri care m-au fericit le-am aflat, le-am
învăţat de la ea. Şi mereu se întâmpla câte ceva. Tot aşa a fost
Valeria Sadoveanu şi tot atunci am cunoscut-o pe Cella
Delavrancea. Şi pe Zoe Dumitrescu Buşulenga, cu care am
legat o prietenie care a mers până foarte târziu. L-am
cunoscut, tot în aceeaşi perioadă, pe Bartolomeu, pe Valeriu
Anania, care venea la Văratec. M-am împrietenit, ceva mai
târziu, cu Călin Alupi. Era o diferenţă de vârstă: el născut în
1906, eu în 1943. Dar era un om de o curăţie morală care
rămăsese ca în vechimea vechimilor, nepervertită aproape de
nimic. M-am apropiat, de asemenea ,de George Lesnea şi de
Gheorghe Ivănescu, la asfinţitul vieţii lor. A fost un noroc şi
poate de la ei am deprins această lecţie, această ştiinţă, această
artă de a sta de vorbă cu celălalt.

-În dialogurile peripatetice pe care le-am avut cu doamna
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, deseori am revenit la modele şi
la importanţa lor. Şi doamna Zoe Dumitrescu-Buşulenga îmi
vorbea despre nevoia pedagogiei modelelor şi de nevoia de a
oferi tinerei generaţii modele veritabile. De ce e nevoie de
acest lucru? Pentru că având în faţa privirilor modelul cel
adevărat, omul cel adevărat, valoarea în starea ei pură, această
valoare îşi pune amprenta, modelează tânărul, îi arată
orizontul, îi arată treptele pe care să se suie. Sigur, poate va
veni unmoment în care el îi va contesta valoarea, îşi va afirma
propriul eu, e şi asta în firea lucrurilor, dar la vârsta aceea,
vârsta fragilităţilor, a frăgezimii, la vârsta aceea e nevoie, într-
adevăr, de modele veritabile. Astăzi noi oferim tinerilor, din
păcate, multe modele otrăvite, idoli falşi. Şi prin aceasta îi
deturnămde la firescul devenirii lor.

-Eu aş adăuga la moştenirea/moştenirile primite, scaunul
de spovadă, un fel de a zice, darul de a primi mărturisiri de la
oameni care şi-au refuzat aşa ceva cu încăpăţânare, cu
stoicismul unor sângerări interioare. Taifasurile lui Grigorie,
un spaţiu aurifer din care poţi culege grăunţi mari de aur fără
efort.

Oleacă de taifas

-Grigore Ilisei se bucură pe un orizont neînchipuit, se
bucură de valorile pe care le-a atins în construirea,
consolidarea propriei sale personalităţi. Cred că ar trebui să
ne reîntâlnim, să vorbim de mişcarea Plutei Meduzei, de
văluritul în derivă, o mişcare în care, din nefericire, valorile
sunt mantinelate, respinse, refuzate ca liant necesar în
construcţia respiraţiei curate a acesteimari comunităţi.

... la început a fost o voce, un glas ce cobora, când şi când,
din cutia fermecată a copilăriei, radioul, pe vremea în care
melcul urechii şi al sufletului adăposteşte mai mult sonuri şi
tonuri decât cuvinte cu şart şimiez ...
... apoi, mai târziu, am regăsit vocea însoţind mişcătoare

imagini, iar alăturarea mi s-a părut că vine dintr-un basm, în
care cuvintele cresc, fructe vindecătoare, dimpreună şi din
colori felurit şimăiestru îmbinate ...
... şi mai târziu, peste (deja) amintirea celor dintâi, s-a

suprapus un nume rezonând straniu, fie rostit pe uliţele
Folticenilor, cu inflexiuni de bucurie şi reverenţă, fie adunat,
răsfirat şi buchisit pe coperte de cărţi, ale căror titluri decupau
falii fabuloase în cenuşiul cotidian de dinainte de1989.
... pe om l-am întâlnit într-un şi mai târziu timp, mirându-

mă în sine-mi de discreţia şi dreapta
rost(u)ire ce însoţesc o activitate care a lăsat
roade şi urmeadânci.
Şi cum, după nesmintita rânduială,

timpul ne face părtaşi la măsurători cu vrere
şi fără, iată că acest noiembrie rotunjeşte o
aurie vârstă pentru Grigore Ilisei. Cu
siguranţă că mulţi vor fi fiind aceia care au
înşirat meşteşugite vorbe cu urări fel de fel;
mărturie stă şi volumul apărut în prag de
septembrie la Editura Doxologia din Iaşi,
îngrijit de arhim. Timotei Aioanei şi Cătălin

Aurel BRUMĂ
(Secvenţe dintr-un dialog la )I.B.S.TV
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Ciolca, doi dintre bine-stătătorii şi tăifăsuitorii cuprinzătorului

Acestei cărţi i se adaugă acum alte trei, fapt care, dincolo de
bucuria întâlnirii cu măiestre alăturări de slove şi imagini, a
făcut camisiunea cronicarului să nu fie deloc una uşoară.
Cele două cărţi de călătorie apărute la aceeaşi editură

ieşeană evocă locuri şi fapte, oameni şi stări de spirit, cu o
constantă preocupare a autorului pentru detaliul semnificativ.
Călătorul se aşterne drumului cu înfrigurare şi se opreşte, nu
pentru multă vreme, atras de neobişnuitul flagrant sau de
elemente banale cărora sensibilitatea ochiului le conferă
valoare de simbol:

(Editura Princeps Multimedia, Iaşi
2013) reia notele memorialistice apărute în 1992, cu necesare

. Ceea ce frapează în construcţia cărţii este
lipsa totală de ostentaţie a eruditului, capcana în care au căzut
numeroşi autori de jurnale de călătorie, începând cu secolul al
XIX-lea, când specia capătă o adevărată autonomie şi
expansivitate. Drumul nu devine la Grigore Ilisei un pretext
pentru o demonstraţie de enciclopedism fastuos, nici nu
produce cutremure existenţiale de adâncime;mai importantă e,
întotdeauna, întoarcerea lamatcă, la origini.
Timpul se desfăşoară în spirale suprapuse; prezentul şi

trecutul se confundă, istoria se concretizează în lecţii esenţiale,
personalităţile evocate au o forţă de impact covârşitoare:

Spaţiile respiră amplu, drumuri, câmpii, munţi, mări, oraşe
şi sate, spectacolul străzilor, discrepanţa dintre
monumentalitatea arhitectonică aMoscovei şi îngrămădirile de
case şindriluite din centrul istoric al oraşului Veliko Târnovo,
toate sunt fotografiate selectiv, în frazări echilibrate, rupte
brusc de elemente singulare, două-trei cuvinte, ca un flash de
lumină. Tărâmurile străbătute (Belgia, Bulgaria, Maica Rusie,
Asia Centrală, Polonia, Germania de Est) îi conferă autorului
energii necesare, iar naraţiunile inserate curg molcom,
condensând poveşti de viaţă al căror numitor comun este
exemplaritatea.
Grigore Ilisei ştie să pună în evidenţă, cu vizibilitate şi

impact maxim, elemente de patrimoniu din cele mai diverse

Divan cuprieteni.

Sfârşit de noiembrie laMoscova.Ce aprig şi
neaşteptat dă năvală iarna rusă! Se prăvale ca o ploaie repede
de vară. Nu ninge însă. Cerul e sterp şi sticlos. A pătruns dintr-
o dată un ger cumplit. Aerul se coagulează sub priviri,
căpătând o stranie limpezime şi consistenţă. Dar cea mai
miraculoasă este încremenirea râului Moscova. S-a făcut
deodată de piatră ca sub şfichiuirea unui bici fermecat.
De la Vest tot la Vest

primeniri stilistice

Se
aude zvâcnetul sevei în firele de iarbă şi-n tulpinile copacilor.
Se simte palpitul creşterii frenetice a mugurilor de pe ramuri.
Pământul e însă uscat, gălbui, deşertic. Vântul ţese linţolii de
praf. Privirea-mi caută ceva anume. Umblu, îndată-mi dau
seama, după silueta gârbovită în droşca trasă de cei trei căluţi,
în care pictorul şi-a aşezat merinde, şevalete, cutii de culori,
creioane, tocuri şi peniţe bine ascuţite, pleduri pentru când l-o
răzbi frigul. E sfârşit de august, dar plouă ca la capătul
toamnei, curge amarnic, mocăneşte, mărunt, pătrunzător până
la oase, la măduvă. Pictorul Nicolae Grigorescu nu-i în cea
mai bună formă fizică ...

domenii: pictori, sculptori, arhitecţi, scriitori, teatre, muzee,
ferme, castele, expoziţii, catedrale, drumuri, bazaruri, poduri,
ateliere, ruine, în descrieri impregnate de fineţe, pe care
cititorul le actualizează într-un joc al cunoaşterii şi re-
cunoaşterii. De exemplu, , o pledoarie
pentru a căuta oriunde armonia şi frumuseţea:

Călătorul surprinde şi se surprinde în vâltoarea senzaţiilor
complexe (

predominant vizuale, cu o cromatică variată, cu
preferinţă spre nuanţe de lumină; nu sunt neglijate nici
elemente auditive, puternic contrastive, de la bătăile de ciocan
în piatră alemeşterilor restauratori cracovieni, care

până la liniştea
atotstăpânitoare, în care

Jurnalul cracovian
Ireală,

ameţitoare întâlnire a veacurilor. Hăt de la Evul de Mijloc
până-n ziua de astăzi. Însă nu ca în TurnulBabel, ori în corabia
lui Noe, claie peste grămadă, secole aruncate de valurile
timpului, într-o demenţială încolăcire de graiuri, de simţuri,
chipuri, timpuri, înghiontindu-se, stingherindu-se, sufocându-
se, ci crescând din unul în altul, logodindu-se împreunându-se
ca perechile nupţiale. Nu e un talmeş-balmeş, dimpotrivă, o
coerentă alcătuire nestânjenitoare, vie, pulsând de viaţă, chiar
acolo unde nu te-ai aştepta, în ruinele păstrate cu sfinţenie
pentru o viitoare refacere.

nerăbdare, placiditate, tristeţe şi voioşie,
somnolenţă şi agitaţie. De toate, dar mai ales o tensiune a
aşteptării...),

se rostuiesc
ca un cântec de nicovală ori dangăt de clopot,

îţi vine să strigi, dar strigătul moare
înăbuşit înainte de a ieşi la lumină.
Priveliştile lumii în zugrăvituri de cuvinte. Jurnal de

călător

În grădinile jocului cu iluziile

O făptură în
care coexistau, fără să se tulbure, într-o deplină şi neobişnuită
armonie, omul cel simplu, voluptosul frusteţei, cu insul cel
rafinat, cărturărit. Un trup noduros de ţăran şi o alură
princiară. Acest aliaj sufletesc nu făcea decât să-i sporească
farmecul indicibil. Era o fiinţă a bucuriilor simple, dar,
tototdată, exista în făptura lui un visător incurabil. Părea rupt
de lume, cu capul parcă tot timpul în nori. Stăpânea un regat al
lui. Întins şi nesfârşit. Regatul picturii. Respira prin fiecare por
arta căreia i se dedicase trup şi suflet. Celelalte ale vieţii i se
păreau deşertăciune şi nu punea preţ pe ele

aromă de măr
biruinţele bucuriei starostele

împărăţiei culorilor
singularul

metaforele şi meditaţiile
grădinii

Grigore Ilisei

(Editura Princeps Multimedia, Iaşi 2013) propune
incursiuni în spaţii geografice care, prin asimilare şi asumare
spirituală, devin spaţii ale sufletului. Călătoria e experienţa
unui privilegiat, care îşi desfăşoară căutările dintr-un capăt la
celălalt al Europei fără oprelişti. Obsesia peregrinărilor
îmbracă felurite haine, între spleen şi vrajă, între cuiburi de
vulturi şi zugrăvitori de caldarâmuri, întru o adâncime ideatică
ce depăşeşte simpla înşiruire de date geografice sau istorice.

(EdituraDanaArt, Iaşi 2013)
autorul vizualizează o Grădină a Hesperidelor, valorificând o
sintagmă consacrată de Corneliu Baba, într-o concentrare a
mirării în faţa miracolului culorilor aşternute, cuminţi sau
obraznice, pe suportul răbdător. Grigore Ilisei se apropie de
creaţia plastică şi de creatori cu o declarată sfială,
conştientizând atât nevoia artistului de intimitate, cât şi
antinomica dorinţă a acestuia de expansiune, de evadare spre o
receptare câtmai aproapede intenţia artistică.
Portretele artiştilor plastici sunt conturate cu tuşe ferme, în

care notele biografice sunt întreţesute de mărturisiri fireşti.
Decodificarea lumilor personale, ţesute de fiecare protagonist
în parte, şi a celor posibile este realizată fără a apela la uneltele
clasice ale criticului de specialitate şi fără demontarea
tehnicistă a mecanismului artistic. La o primă lectură, cititorul
se va întreba cu legitimă curiozitate dacă, în curgerea celor
aproape 500 de pagini, va birui lirismul trăirilor, al atingerii
sacrului sau izbânda va înclina departea epicului, a povestirilor
şi amănuntelor savuroase sau emoţionante.
Figuri carismatice se detaşează, surprinse pe spaţii mici de

cuvinte, într-o concentrare a trăsăturilor relevante:

. (CălinAlupi)
Soborul cu prieteni artişti (cei de ieri vibrând laolaltă cu cei

de azi, zâmbetul cu al maestrului Ion Irimescu
lângă lui Călin Alupi, Dan
Hatmanu lângă Craiu(l) Victor
Mihăilescu, Ioan Gînju căutându-şi umbra printre

lui Liviu Suhar, ca să nu amintim
decât pe câţiva dintre locuitorii ) invită la un exerciţiu
de reflecţie; pe spaţii reduse sunt concentrate vieţi, idei, crezuri
artistice, împliniri şi neîmpliniri, îmblânziri ale unor vremi
potrivnice, mântuiri prin şi pentru artă. Refugiul creator e
sacralizat prin gesturi întemeietoare, culori şi forme, aşa cum şi
cartea, la rândul ei, devine un loc al facerii, al primordialităţii.
Ce ne mai rămâne de adăugat? Urarea ca lumina din

sfeşnicul vorbelor miezoase, spuse sau scrise, să rodească în
continuare întru chiverniseala şi buna rodire a sufletelor
îndulcite cu bunătăţile semnate ...



CRONICA LITERELOR

8 cronica veche

„...printre oameni grăbiţi”

Arhim. Timotei AIOANEI

„darul prieteniei...”

Cătălin CIOLCA

„oadmiraţie care construieşte”

Mircea A. DIACONU

„nimic agresiv...”

„Se spune că cei care ajung vârsta celor 70 de ani sunt
oameni înţelepţi, cifra şapte fiind considerată simbol al
perfecţiunii. În acelaşi timp, cred că Dumnezeu i-a arătat pe unii
înţelepţi cu mult înainte de împlinirea amintitei vârste. Între
aceştia se numără şi scriitorulGrigore Ilisei. Viaţa noastră este o
permanentă în care învăţăm câte ceva în fiecare ceas.
Unii oameni trec cu folos prin toate etapele vieţii şi urcă mereu
spre înălţimi. Ei nu se încurcă cu lucruri mărunte.Drumul lor are
o ţintă ce nu se confundă cu efemerul, cu vremelnicia, cu
nimicurile, cu nimicnicia pe care o întâlnim la tot pasul. (...) Am
bucuria să mărturisesc că domnul Grigore Ilisei urcă cu
înţelepciune scara care duce către negrăitele frumuseţi, ascunse
celor mulţi. Dintre acestea se cuminecă doar cei aleşi... La ceas
aniversar, când bucuriile se adună şi mâhnirile se risipesc,
privind retrospectiv, întâlnesc lumina de pe chipul şi din sufletul
scriitorului. Frumuseţea cuvintelor, cu parfumul altor vremi, în
care oamenii şi locurile erau altfel, se întâlnesc în paginile
domnului Ilisei, pe care le caut acum, cu aceeaşi ardoare şi
statornică apreciere, ca în urmăcu 20 saumaimulţi ani.”

„Înzestrat cu darul prieteniei, cum însumi n-ammai văzut şi,
parcă, nici prin cărţi n-am citit vreodată, făcând din relaţiile cu
semenii, dintr-o poruncă creştinească, în fond, o artă căreia i s-a
consacrat pe viaţă, fără însă a-şi neglija celelalte ascultări
(familia, scrisul, profesia...), împlinite şi acelea cu o râvnă
neostoită, Grigore, din tinereţe şi până astăzi, a legat mereu alte
şi alte amiciţii, trainice, profunde, care, cu trecerea anilor, s-au
stivuit într-o operă puţin comună, un masiv in-folio cu pagini
caligrafiate mărunt, subţire şi care, culmea, pare să mai aibă
încă destule pagini albe.(...) Cu trecerea anilor, am realizat totuşi
că dacă, eu unul, m-am simţit întotdeauna atât de bine în
compania lui Grigore, aceasta nu se datora vreunei predestinări
sau înrudiri oculte a sensibilităţilor noastre (cum, poate, mi-ar
plăcea să cred). În atâta amar de vreme câtă s-a scurs , de la
acea miraculoasă amiază cu soare blând, am putut observa, şi
încă fără să mă preocup anume, că mai toţi cunoscuţii noştri
comuni, în preajma lui Grigore se simţeau şi ei, aproape
întotdeauna în largul lor, bucuroşi cum nu se mai poate. Fără
niciun efort de captare a bunăvoinţei (pe care de-a lungul
timpului, martor în nenumărate ocazii, l-aş fi identificat
negreşit), el reuşea, poate mai reuşeşte şi azi, în chipul cel mai
natural, să-şi cucerească instantaneu anturajul de moment sau,
alteori, publicul, în sindrofii culturale.”

„Cu prezenţa lui caldă, odihnitoare, cu starea de confort pe
care o instituie prin respectul pentru valoare, cu tonul lipsit de
impulsuri de moment, trecut prin filtrele contemplaţiei, Grigore
Ilisei îţi dă sentimentul că-l cunoşti dintotdeauna. Făcut mai
degrabă pentru preţuire şi admiraţie decât pentru contestare,
pentru imn şi nu pentru pamflet, pentru dragoste şi nu pentru ură,
Grigore Ilisei se înscrie, la rândul lui, într-o familie de spirite.
(...) În fond, îl văd pe Grigore Ilisei alături de Sadoveanu, de
Constantin Ciopraga şi de Ion Irimescu. Toţi longevivi, toţi
contemplativi, toţi rămaşi cu rădăcinile la Fălticeni. Alături şi
cumva în umbra lor. Căci orgoliului i-a opus admiraţia. O
admiraţie care construieşte. Poate că aceasta este chiar lecţia lui
Grigore Ilisei. În lumea de azi, o lecţie tot mai puţin prezentă, tot
mai puţin înţeleasă.Dar totmai necesară.”

„E un conviv, nu-i fie de deochi, bucuros să comunieze cu
unul-altul, fireşte că nu cu oricine, la o cinstită bărdacă din vinul
cel bun. Are darul să te facă să-ţi deschizi sufletul, la o
spovedanie despovărătoare. Cultivă, cu fineţe, cu diplomaţie
(nu-i de mirare că a ajuns şi diplomat) o artă a ‹vorovirii›, ca să
glăsuiesc şi eu în felul lui, care a rodit din suita de ‹dialoguri
duminicale›. S-a dovedit a fi, şi pe micul ecran şi în cărţile de
interviuri, un amfitrion afabil, plin de cuviinţă, abhotnic de
‹oleacă de taifas›, taifas din care se pot desprinde o seamă de

Şcoală

învăţăminte. Nimic agresiv, nici pic de alunecare spre scandal,
ca în presa noastră părăsită de decenţă şi invadată de răutăţi.
Grig rămâne un om bun, încrezător în ceilalţi, gata eventual să îi
ajute. Poţi să nu împărăşeşti asemenea grăiri duhovniceşti, dar e
ceva reconfortant în nădejdea care se înfiripă în spatele unor
interlocutori ai săi că răul nu va cotropi lumea şi că existenţa
noastră are un rost, neaşezându-se sub spectrul deşărtăciunii.”

„Textele lui Grigore le recunoşti imediat şi fără semnătură.
Practică programatic un limbaj amintind cumva de Sadoveanu,
cu recurs la arhaisme, irizări de metaforă şi cadenţări de epic
potolit, înţelept şi temeinic. De unde se vede preţuirea pentru

, strădania către expresiv, melodios şi de
ce să n-o spunem pe nume? românesc. Personaj neconflictual,
dispus să le rezolve pe toate apelând la zâmbet şi la
argumentarea susţinută pătimaş, scriitorul pare a fi făcut
dintotdeauna parte din intelighenţia urbei al cărui cetăţean de
onoare este. Provenit dintr-un ţinut în care
şi născut într-un sat de pe spectaculosul
parcurs de Vitoria Lipan, Grigore s-a bucurat de privilegiul
imaginii-cadru în orice anotimp şi-n oricare ceas al zilei.”

„De obicei îi spun , el mi se adresează cu
. Am parcurs şi unul şi altul (eu ceva mai mult) cea mai

neagră perioadă a istoriei în privinţa relaţiilor interumane. Era
primejdios să te apropii de cineva, suspiciunea era în floare. Şi
totuşi în aceste condiţii am avut fiecare câţiva, foarte puţini
cărora ne-am mărturisit gânduri neexprimabile în public. Nu
chiar prea periculoase, acelea au rămas pentru uzul personal.
(...) Oare e chiar o utopie exclamaţia poetului

) şi istorisirea care o ilustrează?
Oarecum surprinzător este când, cu trecerea vârstei, îţi faci
prieteni mai tineri, e drept, mai puţini decât cei din propria
generaţie. Să fie acesta şi un mod involuntar de a preveni
solitudinea atunci când ceilalţi încep să dispară?”

„Dacă mi-ar cere cineva ca repede, fără să stau pe gânduri
să numesc un om exemplar, l-aş numi într-o clipă, fără nicio
ezitare, pe Grig Ilisei. Abia apoi aş încerca să argumentez. Şi
argumentele nu trebuie să le caut prea mult, nici să le inventez,
îmi stau la îndemână cum stau fructele coapte într-un pom
roditor: întinzi mâna şi le culegi. Apuci mai întâi fructul politeţii
şi constaţi că rar ai putea întâlni un om mai politicos, mai
civilizat în comportament şi mai cald în atitudinea de fiecare
clipă. Să te întâlneşti cu Grig sau să vorbeşti cu el la telefon e o
bucurie calmă, aşezată, durabilă. Să porneşti cu el într-o
întreprindere, într-o acţiune e o garanţie că vei izbândi, că vei
ajunge la ţinta propusă. Pentru că el e serios în tot ce face,
hotărât în tot ce-şi propune, pentru că nu renunţă, nu te lasă
baltă, nu se descurajează, dar nici nu afişează entuziasme fără

Florin FAIFER

„personaj neconflictual”

Mircea Radu IACOBAN

„unprietenmai tânăr...”

Liviu LEONTE

„cu elmergi la sigur...”

Limba vechilor cazanii

frumosul vine pe ape
drum al talienilor

dom' Grigore dom'
profesor

(Qu'un ami
v ritable est un douce chose!é

DIVANUL CU PRIETENI

suport; cu el mergi la sigur în direcţia bună, cu el te simţi într-un
perfect echilibru, pentru că el însuşi se află sub semnul
echilibrului, al măsurii, al temeinicirii gestului esenţial. Când îl
întâlneşti, dincolo de faptul că se bucură ca de un eveniment
plăcut, te lasă să înţelegi că, de fapt, onorat este el, că şansa a fost
a lui, când, în realitate, este invers. Uşoara înclinare a capului -
cvasipermanentă în atitudinea lui e semnul de stimă pe care ţi-l
oferă înainte de a-ţi spune vreo vorbă. Iar când vine, vorba e în
deplin acord cu atitudinea... Nu, categoric, Grig trebuia să
trăiască în altă epocă, pe undeva prin vremea cavalerilor
desăvârşiţi. Dacă n-o fi cumva vreun trimis al acelora, ca să dea
cu tifla obrăzniciei şi tutror rătăcirilor contemporane.”

„Potolit ca temperament, echilibrat şi manierat, Grig are
ceva din prezenţa de spirit a oamenilor de rasă. Îi lipseşte rasa şi
nu mă îndoiesc că părintele Ilie o fi fost dezamăgit că fiul nu a
îmbrăcat şi el haina preoţească. Dar este ca şi cum ar avea-o,
scrisul lui fiind ca o spovedanie, răgazurile în spaţiile de taină şi
de rugăciune ale bisericilor şi monastirilor aducînd în lumina
literei, a vocii sau a imaginii desluşiri şi chemări pe care cu greu
le-am găsi la alţii. Nu întîmplător, cred, Patriarhul Teoctist, cu
cîţiva ani înainte de a porni la cele veşnice, i-a conferit Crucea
Patriarhală, cea mai înaltă distincţie şi laudă cu care un laic
ieşean, contemporan de-al nostru, a fost răsplătit din partea
Bisericii.
Dacă la asta adăugăm titlul de cetăţen de onoare al

Fălticenilor şi, deopotrivă, al Iaşilor, precum şi premiile primite
în prodigioasa sa carieră literară şi jurnalieră, avem o panoplie
de onoruri ce, pe altul, ar fi putut să-l copleşească sau să-i inducă
un puseu de îngâmfare. Nu e şi cazul lui Grig care are un
pronunţat simţ al relativului şi al conjuncturalului, nelăsându-se
în voia vanităţii, dar cu orgoliul bunelor sale fapte. E aşa de când
îl ştiu, adică de când am devenit colegi la Filologia ieşeană şi a
început a se închega prietenia noastră, netulburată nicicum, în
aceste aproape cinci decenii. (...) Prietenia noastră s-a
consolidat din nu ştiu ce, din acele nimicuri care, adunate, dau un
plus de inefabil vieţii, precum şi din gesturile de solidarizare ce
îndrituiesc vorba ceea: prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte.
Pe noi ne-a atras mai ales nevoia de prietenie, dincolo de
polemicile cordiale (vorba lui Paler) ce ne-auanimat uneori.
Dar nu sunt singurul beneficiar al acestei relaţii privilegiate,

mulţi alţii, risipiţi prin oraşe şi sate, împărtăşindu-se şi ei din
acest cult al prieteniei şi al conlucrării pe care Grigore Ilisei îl
întreţine, fără o râvnă aparte, fiind mai degrabă emanaţia
naturelului său.Desigur, prin timp, au fost şi investiţii păguboase,
au fost şi trădări, pierderea fiind nu a sa, ci a celor care i-au
înşelat aşteptările.”

„...zeiţa Fortuna a fost generoasă cu personajul Grig Ilisei.
L-a înzestrat multivalent: cu un chip deosebit de agreabil, cu o
mobilitate a discursului, cu o energie calmă, calculată şi ceea ce
i-a slujit de minune cu un ritm de emisie cuceritor. Această
calitate a dozajului aproape farmaceutic în exprimare, fără
ostentaţie şi îndeosebi fără bombastică, l-a impus (...). În anii
copilăriei şi adolescenţei fălticenene îşi îmbelşugase sufletul şi-şi
înmiresmase rostirea din adâncul lecturilor sadoveniene.
Probabil fără a-şi propune programatic, realitatea i se prezenta
metamorfozată în cuvinte încărcate de înţelesuri din bătrâni şi
culori potolite, asemenea vopselurilor de pe frescelemănăstirilor
din jurul Fălticenilor...”

„Poate că nu greşesc prea mult, constatând că trei toposuri
au contat mai mult în opţiunile sale: Fălticeni, ca loc privilegiat
al formaţiei sale; Iaşi, ca cetate culturală în care şi-a desăvârşit
studiile şi a profesat, viager, în câteva domenii ale culturii; Putna,
ca loc al unei devoţiuni speciale, legate de voievodul-ctitor, însă
şi de Maica Benedicta, numele monahal al savantei Zoe
Dumitrescu-Buşulenga, înhumată acolo, în cimitirul Mănăstirii,
lîngă fostul stareţ Iachint Unciuleac. În lumina acestor date de
orizont stilistic, ale biografiei, socot că s-ar putea gândi restituţii
mai pregnante ale creaţiei sale, ajunsă acum în faza care impune
sinteza.”

Ştefan OPREA

„emanaţianaturelului său...”

Nicolae TURTUREANU

„oenergie calmă...”

Ion ŢĂRANU

„trei toposuri...”

,
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9cronica veche

Piramida Ka-zar

Piramida Ka-zar

Leopold Staff. Făurarul slovelor

Leopold Staff,

Tu ne iubeşti pe toţi

Tu ne iubeşti pe toţi

(Junimea, Iaşi, 2012). Poetul Vlad
Scutelnicu, despre care critica literară susţine că ar fi una din
vocile de excepţie ale generaţiei '90, se înfăţişează
cititorului cu noi poeme încărcate de semnificaţii şi
simboluri pentru înţelegerea raţiunii existenţiale a fiinţei.
Încercare grea, pentru că însăşi filosofia n-a aflat pe deplin
calea desluşirii acestei adânci taine.Aspune despre fiinţă că
există înseamnă a-i postula existenţa, a spune ce este ea,
înseamnă a-i defini esenţa. Prin urmare, existenţa trimite la
fiinţă nu ca esenţă, ci la fiinţă în măsura în care aceasta se
opune neantului. Obsedat de sensul existenţei oricărui
lucru, fie el şi celmai banal, poetul încearcă rostul lui „a fi şi
a nu fi” prin modalităţi ale expresiei lirice, pe care Vlad
Scutelnicu le foloseşte ca pe nişte iniţieri labirintice cu
uşurinţa cu care doar marii poeţi o au: „...aştepţi un răspuns
sau poate doar o confirmare | a unui lucru simplu ştiut |
sensul e labirintul într-un punct început şi sfârşit | tot acolo,
o repetiţie rotitoare infinită | a unui bolero halucinant | eşti
dornic să vezi săgeata timpului să călătoreşti | cu ea într-un
vehicul astral | tu eşti | pe săgeata timpului | priveşti doar un
cub de gheaţă până dispare şi-mi vei da dreptate…”.
Acceptăm a-i da dreptate, cu atât mai mult cu cât el se
desfăşoară într-un larg evantai de subiecte şi pentru că în

întâlnim gândirea sensibilă a unui liric
profund. El visează, insinuează, acuză, se roagă, se
lamentează, filosofează, dar nu se lasă strivit de temeri,
blesteme şi singurătate. Labirintul său poetic inspiră vital
metafizică şi etică, neavând cum să consune cu realitatea
potrivnică existenţei adevărate.

(Performantica, Iaşi,
2013). O carte tradusă dintr-o altă limbă apare în ochii
cititorului nostru ca un text trecut prin rigorile unui proces
dificil, asupra căruia pluteşte o anumită rezervă. De aici
întrebarea: cui aparţine traducerea? Să ne amintim de
opiniile specialiştilor în arta traducerii privitoare la
abilitatea alegerii echivalenţelor lingvistice şi la
surprinderea spiritului din text, fie că e vorba de poezie, fie
de proză.AlexandruG. Şerban pare a fi traducătorul cu vogă
printre congenerii săi, asigurându-şi un loc distinct între cei
afirmaţi în ultimul timp. În 2013 îi apare poet
şi eseist polonez (1878-1957), cel care „a reînnoit legăturile
poeziei poloneze cu poezia europeană şi s-a silit să
concentreze în opera sa tot ce era creator în modernism”.
Scriitor prolific, Leopold Staff a fost caracterizat de critica
literară ca un poet al culturii dar şi unul metafizic, această
bipolaritate consfinţindu-i densitatea şi intensitatea temelor
sale lirice. Să mai amintim că el a fost şi un renumit
traducător din literaturile greacă, latină, italiană, franceză,
germană, precum şi din limbile orientale. Cele 180 de
sonete, apărute în acest volum, ne prezintă lumea care ne
înconjoară, armonia, credinţa, frumosul şi arta, lucruri şi
idei care conferă sentimentul deplinătăţii omului. După S.L.
Popek, H.J. Kozak, Z.W. Fronczek, W. Michalski, C.
Milosz şiW. Szymborska, dar şi dupămulte versuri şi proze
din limba rusă (Bunin, Esenin) excelentul traducătorAl. G.
Şerban, îndrăgostit de culturile poloneză şi rusă, ni-l oferă
acumşi pemarele poet LeopoldStaff făurarul slovelor.

(Timpul, Iaşi, 2013).Avedea lumea
prin culoare şi imagini este calea care i se revelează
pictorului, cel care are sentimentul că nimic nu poate fi mai
presus decât frumuseţea unui peisaj desprins din natură, cu
verdele, galbenul şi lumina strecurată printre frunzele
copacului, în fond spectacolul fascinant, vital şi policrom
care te transportă de la realitate la vis şi iluminare.Gheorghe
Boancă este, înainte de toate, un artist al penelului, un
sentimental, scump la vorbă, timid şi singular. Cealaltă
faţetă pe care i-o descoperim prin cărţile de versuri nu-i
contrazice structura sensibilă, dimpotrivă, i-o completează
fericit, apărându-ne ca un personaj complex, mistuit şi de
culoare şi de cuvânt. Volumul , pe care
mi l-a oferit generos autorul, este un summum de poeme de
factură psalmică, de inspiraţie din cărţile Vechiului şi
Noului Testament. Este vizibil însă că sub rugile adresate
înaltului divin transpar fapte ale omului legate de viaţa
cotidiană, de bune şi de rele caremişună într-o lume agitată,
săracă, bulversată. Autorul apelează, adesea, la pildele
biblice, poate şi cu gândul că versetele sale pot fi şi „un
strigăt al vinei şi păcatului”. A nu se înţelege că poetul se
îndreaptă strict spre starea hristică, spre acel duh al
suferinţei purificatoare. Legile şi taina creaţiei au ceva
misterios şi inexplicabil chiar şi pentru cele mai
pătrunzătoare spirite. Poemele lui Gheorghe Boancă sunt
emoţionante tocmai prin sinceritatea şi simplitatea lor, prin
accentul pus pe moralitatea omului. Recunoaşte el însuşi că
„dacă am greşit, vă rog pe fiecare, de la cel mai mic până la
celmaimare, să-mi daţi iertare. Că după cum am spus, orice
om la greşeli este supus”.

Nicolae BUSUIOC

aperto libro

„Păcatul majorităţii poeţilor este de a scrie mult şi de a
publica mult. Dar poezia e esenţă Colocviu critic.
Opera durabilă

păcatul

Nicolae Balotă,
Ion Dodu Bălan, Nina Cassian, Ov. S. Crohmălniceanu, Ştefan
Augustin Doinaş, Ion Ianoşi, Adrian Marino, Ion Negoiţescu,
Cornel Regman Al. Rosetti

Teze din iulie.

sunt
infructuoase şi neconforme cu adevărul încercările de periodizare
arbitrară, de izolare în timp, pe decenii, cu intenţia de a opune un
deceniu altuia

Viaţa literară cunoaşte şi polarizează neaderenţe, simpatii şi
antipatii, care deschid poarta erorilor şi exclusivismelor: în unele
publicaţii, cronica literară este din principiu favorabilă unor
autori şi defavorabilă altora; uneori, ea este dirijată în mod direct
de redactorul şef; alteori, anumite nume sunt persona non grata şi
tăiate sau atacate cu consecvenţă etc. De ce să nu recunoaştem că
există şi astfel de aspecte, care viciază, uneori, cronica
literară?”

generaţia x

A crea înseamnă a
transforma haosul în cosmos, a pune ordine şi sistem mobil, ca o
ecuaţie funcţională acolo unde au venit nesfârşite aluviuni”

Istoria…

nu arată mai mult decât o
spontaneitate de veleitar”

un delir verbal care arată foarte bine cum estetica
postmodernistă poate degenera uşor în improvizaţii facile şi
scamatorii doar cu
luciditate nu se poate face poezie Prin tot ce a dat până acum

, impresia e de exerciţiu preliminar”
exaltă teme mari în registru minor

traduce un diletantism voios”

urgenţa acestei poezii e de a schimba nu doar limbajul, ci
chiar atitudinea”

să-şi acordeze inteligent poezia la sunetul
culturii, nu fără riscul, deloc neglijabil, de a rămâne mereu vioara
a doua vioara a doua

Marele Alpha

Mi-e odioasă tendinţa de
instituţionalizare a optzecismului (…). Nu pricep de ce-şi fac
[ ]un titlu de glorie din a fi fost optzecişti. O.K., am fost şi eu
optzecist, dar îmi place să cred că am mers mai departe. Nu vreau
să încremenesc în proiect, nici măcar într-un proiect grandios (…).
Nu, demai bine de zece ani numămai consider, categoric, nici prin

!” (Al Rosetti,
, Editura Eminescu, 1971). Cu instinctul sigur al

celui care „pipăie” cuvântul şi dincolo de cămaşa lui, care simte,
infinitezimal, diferenţa dintre verb şi verbiaj, dintre limbă şi limbaj
(poetic), criticul pune degetul pe rană. O rană care, din nefericire, s-
a tot întins, astfel încât respectivpare, astăzi, pur şi simplu o
bornă a normalităţii. Cauza? Cei mai mulţi incriminează, pe bună
dreptate, lipsa unei critici de întâmpinare (onestă, dedicată,
profesionistă) şi existenţa unui climat literar viciat. Alţii, destul de
vocali, încearcă să demonstreze contrariul. Problema nu e nouă.
Despre rolul criticii literare în promovarea, susţinerea şi impunerea
adevăratelor valori s-a tot vorbit.
Nu de mult, căutând ceva în bibliotecă, mi-a căzut în mână

volumaşul mai sus citat. L-am privit ca pe un intrus: nu-mi
aminteam nici când l-am cumpărat, nici dacă l-am citit. Răsfoindu-
l, am aflat că este rodul unei anchete lansată de editura respectivă.
Maimulte personalităţi ale vieţii literare (între care

) răspundeau unor întrebări legate, în
principal, de rolul criticii în existenţa literaturii. Am mai aflat că
volumaşul respectiv era dedicat aniversării a 50 de ani de la
înfiinţarea P.C.R., de unde am dedus că a apărut înainte de celebrele

Altminteri, ar fi fost şi greu de explicat cum au putut
„trece” unele opinii. Cumar fi acelea prin care se încerca domolirea
insistenţei unora, privind necesitatea alcătuirii unei istorii literare,
dedicată exclusiv perioadei de după 23 august '44: „

(Ion Dodu Bălan). Să fim noi sănătoşi, ca să putem
digera şi astăzi astfel de periodizări. Una peste alta, în ciuda câtorva
fraze lozincarde, a unor ambiguităţi, probabil voite, ca să poată fi
salvat întregul, opiniile exprimate sunt demne de tot interesul. Ca să
nu mai spun că unele sunt atât de actuale, încât par a fi scrise
azi:„

(Adrian Marino). Sună cunoscut. Doar că, după 42 de
ani, lucrurile au mai evoluat. În sensul că s-au cronicizat. Unii
critici, incapabili să sesizeze, cât de cât, diferenţa dintre un scriitor
autentic şi un simulant, îi înghesuie pe toţi în nişte tipare
prestabilite, le lipeşte pe frunte o etichetă strălucitoare, pe care scrie

şi (a)dorm liniştiţi. N-au ei probleme legate de
creativitatea (dacă există sau nu) a unuia sau altuia dintre scriitorii
de care se ocupă, de forţa acestei creativităţi. „

(Al.
Ivasiuc). Dar ce ordine ar putea pune o masă nediferenţiată de
veleitari, când ei înşişi formează respectivele aluviuni?A se vedea

lui RaduG.Ţeposu (ediţia 1993), unde o parte consistentă
dintre cei incluşi acolo este pur şi simplu desfiinţată chiar de către
autor: „

; la nu avem de-a face decât
cu „

”; „ [ar trebui să ştie că]
”; „

; în poezie,
„ ”, iar în proză

„ ş.a.m.d. Alţi 10-15 poeţi exersează
(potrivit lui R.G.Ţ) în registru minor, folosind tehnici şi recuzite
vetuste, cu efecte pe măsură, iar pentru alţii, cum ar fi

„
. În sfârşit, există o altă serie de poeţi care, ca
, ştiu „

”. În treacăt fie spus, chestia asta cu „ ” e un
simptom care ilustrează nu numai la optzecişti, ci şi în câmpul mai
larg al poeziei postmoderne o tendinţă de transferare a centrului de
greutate al creaţiei, de pe pe . Se reiterează, astfel, o
teză mai veche, potrivit căreia literatura poate fi făcută de oricine
vrea şi se instruieşte în acest sens. Revenind: a pune ordine în haos
stă doar în puterea unor personalităţi puternice, care pot anula
falsele ierarhii. Cu cât vocaţia este mai pregnantă, cu atât
înverşunarea împotriva oricărei înregimentări (curente,
generaţii…) este mai puternică. Să ni-l amintim peArghezi, care s-
a plasat mereu în contratimp faţă de curentele literare ale vremii.
Al.George punctează, convingător, în , această
atitudine orgolioasă a poetului de la Mărţişor. Mai aproape de noi,

declară: „

unii

Tudor Cristian Roşca
Dan David

Mihaela Andreescu

Dumitru Chioaru
Mircea Stâncel

Mircea
Bârsilă

Miruna Runcan

talent cultură

Mircea Cărtărescu

scrisul meu, nici prin legături sentimentale, un optzecist”
Generaţia '80 are de

ales azi, în faţa Apocalipsei postmoderne, între clasicizare şi
tentaţia anonimatului, la propriu, nu la figurat

În ziua
în care am fost citat ca făcând parte dintr-o generaţie, am avut
impresia că am fost arestat de poliţie”

prin confuzie, improprietate,
inadecvare la material şi, mai ales, prin fastidioasele perdele de
ceaţă, pe care le pune între carte şi cititor, perdele de ceaţă care,
până la urmă, îneacă însăşi personalitatea criticului.”

un diagnostic şi demonstrarea lui

Scrieţi, băieţi,
orice, numai scrieţi!”

Craii deCurteNouă,

Combinaţia Casa de pariuri
literare, 2012 o făcătură

cu pasiune

fostul meu
(excepţional) studen

Mai avem chef şi timp de fiţe literare arhaice, de estetisme
inutile, de autorlâc

Cum ar putea fi util un roman
altfel decât estetic? Dacă estetism nu e, nimic nu e în artă”

cea mai înaltă conştiinţă critică a culturii române
personalitatea sever ordonatoare care a dominat sec.

al 19-lea

Dar când se află diminutive
în fiecare strofă şi la fiecare ocaziune, când gura este , piciorul
,Maria , Ioniţă , garoafa , versul , atunci e

şi poetul, şi literatura, şi toate se află în decadenţă”

Toată lumea ştie că sfecla e
dulce; nimănuia nu i-ar veni să arunce în ceaşca lui de ceai, o sfeclă
(…). Trebuie extras zahărul, şi extragerea e penibilă şi lentă: un sac
la o cultură întreagă

(Dilema,
5-11 iul. 1996, p. 16). Sau : „

” (Vatra, nr. 2, 1997,
p. 47). Dar iată-l şi pe (n. 1952), unul dintre cei mai
importanţi reprezentanţi ai prozei catalane contemporane: „

(Dilemateca, iulie 2013)
Diferenţa dintre aceste mărturisiri şi îndârjirea cu care se

alcătuiesc istorii literare după criterii generaţioniste (cu atât mai
inconsistente, cu cât se consideră că o generaţie poate să însemne şi
numai zece ani) este foarte mare. La scara timpului, vor conta,
desigur, doar acele opinii emise de critici cu har. În caz contrar,
textele lor se vor evidenţia „

(Nina
Cassian)
Dintotdeauna, şi autorii şi cititorii aşteaptă de la criticul literar

„ ”. Exact lucrul de care criticii
literari fug ca dracul de tămâie. Din varii motive: lipsa unui aparat
teoretic bine articulat, a unei viziuni de ansamblu (trecut, prezent şi
viitor) integratoare şi, nu în ultimul rând, din convingerea că rolul
lor pe această lume este de a impune, chiar şi cu preţul unor
mistificări grosolane, un anume scriitor sau grup (clan) literar.
Scuza frecventă este că se scrie prea mult şi, evident, nu se poate
acoperi toată producţia editorială. Dar situaţia li se datorează, în cea
mai mare parte. Maniera lor (cu excepţiile de rigoare) de abordare a
criticii de întâmpinare are efectul celebrului îndemn „

. Nu este întâmplător faptul că, într-un
editorial ( Rom.Lit., nr. 16, apr. 2013),

îşi iese din calmul lui academic, spunând lucrurilor pe
nume. Cu argumente imbatabile, fără ocolişuri ornante, el
desfiinţează romanul , de (

), catalogându-l drept „ ”. Procedează la fel
şi cu prestaţia lui cronicarul României literare,
care l-a recomandat, „ ”, unui juriu de premii, dar şi cu cea
a lui , care-i face o prezentare elogioasă pe coperta
a IV-a. Editorialul merită citit, pentru că problemele analizate acolo
nu sunt de ieri de azi şi vizează o categoriemai largă de personaje ale
vieţii literare, care cred că, printr-un anume tip de insistenţă (ca să
nu spun agresivitate) pot orienta gustul cititorilor, dar şi al criticii
într-o anume direcţie, trasată, evident, de ei. Un singur lucru
nedumereşte: când îl numeşte pe Rogozanu „

t”. Excepţional prin ce?Nu cred că poate avea o
legătură organică, naturală cu literatura un ins care se întreabă,
retoric: „

?”Mă îndoiesc şi de faptul că a priceput ceva din
replica pe care i-a servit-o N.M.: „

. Piatră
de încercare grea, estetismul ăsta! Chiar pentru unii critici cu
pretenţii, care amestecă, voios, merele cu perele. Adică forma cu
fondul. Când citeşti, negru pe alb, că a accepta supremaţia
esteticului într-un text literar, nu înseamnă a-i refuza respectivului
text şi alte încărcături (religioase, etice, ideologice) confuzia îţi sare
în ochi.Acel „critic” nu pricepe că poţi să scrii despre absolut orice,
fără ca supremaţia esteticului să fie clintită de la locul ei. Cu o
condiţie. Să fii atât de… artist, încât să nu forţezi nimic. Să simţi
doar, cu precizie, când contracţiile (pulsaţiile) naturale ale
cuvântului îşi cer dreptul la o nouă întrupare. Pentru că arta literară e
o artă a cuvântului. În cărticica deja citată, aproape toţi participanţii
la ancheta respectivă sunt preocupaţi, într-o formă sau alta, de
această problemă. Care nu e nouă. Maiorescu, cel pe care N. Balotă
l-a numit „ ”, iar I.
Negoiţescu, „ ,

”, a definit, într-o manieră clară, valabilă până azi,
conceptul de supremaţie a esteticului într-o operă literară.
Simplificând, este vorba despre relaţia dintre formă şi fond, cu toate
ale ei. Unii critici tineri, deranjaţi de caracterul didactic al
demersului maiorescian, ar putea prelua şi rescrie, într-o manieră
modernă, ideile criticului. Vor fi uimiţi de… actualitatea lor. Iată o
analiză simplă, făcută de Maiorescu: „

. Se
exprimă clar ideea că, pentru a crea ceva valoros, poeţii trebuie să
evite cuvintele abstracte şi să folosească figurile de stil, impunându-
se, în acelaşi timp, o bună dozare a acestora din urmă, întru
îmbogăţirea şi echilibrarea „mesajului”, a esenţializării lui. În loc să
strâmbăm din nas, ar fi mai bine să vedem dacă nu cumva acest tip
de discurs, formulat pe înţelesul tuturor, n-ar fi util şi astăzi, în plină
apocalipsă postmodernă, care uniformizează, nemilos, până la
pierderea oricărei identităţi artistice.
Ce bine ar fi prins, în timpul din urmă (20-30 de ani), un

Maiorescu!Mai ales în acele perioade când valuri întregi de scriitori
(poeţi şi prozatori) erau atinşi, toţi deodată, ba de un frison ironic (o
ironie degradată până la stadiul de băşcălie), ba de o greaţă
existenţială (care producea flegmă în chiar timpul discursului), ca să
nu mai vorbim de isteria „realităţii de acum şi de aici”, de obsesia
unui „nou antropocentrism”, de minimalism şi de multe altele.
„Lecţiile” date de marii noştri critici şi-au dovedit valoarea prin
scriitorii pe care i-au impus. Scriitori care, la rândul lor, au înţeles că
a scrie şi a impune o realitate a lor nu înseamnă nicidecum a copia
realitatea exterioară şi a o livra apoi, ca atare, sub semnătură proprie,
ci a armoniza cele două realităţi, prin decantări succesive, până la
atingerea esenţelor. Vorba luiArghezi: „

.

Liviu IoanStoiciu

QuimMonzó
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Tipăreşte: poezie, dramaturgie, roman, publicistică,

biblioteconomie, albumedeartă, - în total 37 volume.
I se joacă: drame şi comedii - 28 de spectacole, înscenate la Iaşi,
Bucureşti, Bacău, Giurgiu, Piteşti, Constanţa, Botoşani, Reşiţa,
Teatrul Naţional al TVR, Teatrul Naţional al Radiodifuziunii
Romane.
Bine întâmpinat de critica de profil. Au semnat pagini critice

despre scrierile sale, în volume sau în presa de specialitate
(selectiv): Mircea Ghiţulescu, Ion Rotaru, Laurenţiu Ulici,
Valentin Silvestru, Ileana Berlogea, Ştefan Oprea, Constantin
Călin, Petre Isachi, Val Condurache, Vasile Sporici (Vlad
Sorianu), Constantin Dram, Adrian Jicu, Gruia Novac, Mircea
Dinutz,AdrianVoica.

Posesor a numeroase premii literare şi al unor distincţii
acordate deStat.

Durerea din ceafă i se atenuase. Totuşi, îşi simţea
creierul greu, dens şi strâns precum caşul pus la scurs
într-o strecurătoare de cânepă: inert, parcă, nu lăsa

nimic din trecut să îi învie în gând.
După ce termină de mâncat, puse cu grijă bolul golit pe

duşumea, se strânse covrig sub pilotă şi se prăbuşi într-un somn
adânc, dar neliniştit şi brăzdat de tot felul de vise cu ameninţări,
îngrozitor de concret şi de intens percepute. Era somnul puiului
de vrabie căzut din cuib.

În vis o învăluiau, alternativ, pale reci şi calde de ploaie
măruntă. Şiroaie de apă zuruiau la picioarele ei de pe acoperişul
jos şi o senzaţie acută demicţiune iminentă o făcu să se trezească.
Cu ochii aproape lipiţi pipăi cu picioarele desculţe scândurile

duşumelei, dibui sandalele, intră în ele doar pe jumătate şi trecu,
târşindu-le grăbită pe podea, în camera alăturată. Acolo, într-un
scaun cu rotile, cu capul dat mult pe spate, sforăia în faţa
televizorului deschis un bătrân, copie perfectă a lui Pierre; dar
un Pierre albit, cu piele galben-verzuie şi flască. Lângă el, destul
de aproape ca să o ajungă cu mâna, era aşezată o măsuţă joasă pe
care se aflau o farfurie cu resturi de fructe curăţate şi un pahar cu
un lichid gălbui înăuntru.
Trecu prin spatele bătrânului, ieşi în coridor, făcu imediat la

dreapta, după cum îşi amintea că desenase Pierre în aer, şi,
încordată şi cu dinţii strânşi de şi-i simţea din capul pieptului până
în bolta cutiei craniene, intră în baie.
…Savurându-şi senzaţia de relaxare totală, se spălă pemâini,

privindu-se îndelung în oglinda de deasupra chiuvetei.
(Chiuveta, cada de baie, dulăpiorul alb de pe peretele din spatele
ei, dar şi furtunul duşului precum şi gresia albastră de sub
picioare, toate erau îngălate şi acoperite cu un jeg gros, mat şi
lustruit, cu reflexe de piatră şlefuită.)
Analizându-se atentă, cu emoţie şi cu nelinişte, constată că nu

îşi amintea despre chipul ei decât imaginea din oglinda dulapului
din camera în care se trezise: o fată cu părul castaniu, cu buza de
sus zdrelită şi vânătă şi cu o zgârietură ce i se întindea pe obrazul
drept, de sub tâmplă până pe gât. Nici o altă imagine, în nici o altă
circumstanţă de dinainte de momentul trezirii, nu-i intersecta
gândurile.

Reuşi să evite un nou puseu de spaimă, concentrându-se asupra
părului năclăit, îmbâcsit cu nisip, şi asupra gâtului învârstat cu
dungi de noroi uscat.

Încercă să încuie baia pe dinăuntru, dar lipsea cheia din broasca
uşii. Trase din colţ un coş enorm ticsit cu rufe murdare şi se
baricadă. Găsi pe etajera de deasupra chiuvetei un recipient de
plastic cu un rest de şampon în el, şi o bucată de săpun roz, uscat,
cu crăpături cenuşii. Prosoape, nicăieri.
Ridică din umeri, acceptând situaţia.
Se dezbrăcă, îşi atârnă cămaşa, blugii şi chiloţii de mânerul

dulăpiorului, evitând să le pună peste rufele mizerabile din coş, şi
intră în cadă. La duş nu curgea apă caldă, dar apa care curgea în
fire răzleţe din pricina calcarului ce începuse să-i obtureze
orificiile, avea o temperatură suportabilă.
Se spălă pe cap cu şampon, se clăti îndelung, apoi îşi săpuni

trupul şi şi-l clăti, efectuând de două ori la rând fiecare operaţie în
parte, fără să se gândească la ceea ce face.
La unmoment dat, uimindu-se cămembrele ei execută tot felul
de mişcări complicate, fără să fie dirijate de gând, se întrebă,
mirată:

Când termină să se spele, întinse mâna în dreapta, sus, după
prosopul de faţă. Pipăi cu degetele peretele rece, dar prosopul nu
se afla acolo.
Surprinsă de gestul făcut instinctiv de a-l căuta, când văzuse

doar că în baie nu exista nici un fel de prosop, recurse la o soluţie
primitivă şi începu să-şi stoarcă părul, strângându-l în pumni.
Apoi şi-l răsfiră, aruncându-l în lături, pentru ca, fluturând prin
aer, ca bătute de vânt, firele să i se dezlipească unele de altele.
După ce-şi roti capul repede, repede, din ce în ce mai repede, ca
pe o centrifugă, se opri. Îşi pipăi părul în sfârşit zvântat şi,
mulţumită, ieşi din cadă.
Lipăind cu picioarele desculţe pe gresia răcoroasă încercă să-şi
usuce trupul cu palmele goale. Mânându-şi preocupată, în jos,
stropii de apă de pe piele, îşi trecu palmele desfăcute de pe umeri,
pe sâni, apoi pe şolduri, pe pulpe şi peste genunchi, aplecându-se
până la ouşoarele picioarelor.
Apoi se ridică.
Pentru a-şi grăbi uscarea corpului, începu să facă mişcări iuţi

cu scopul de a învolbura câtmai intens aerul: îşi scutură braţele, le

„…măcar de-aş şti care-i numelemeu adevărat…!?”

„…cine sunt…?De ce…aici?...”

„…trebuie sămă spăl.”

„…nu ştiu cine sunt, dar fac tot felul de lucruri. Fără să
ştiu…deunde ştiu să le fac!?”

învârti, făcându-le elice de avion; îşi balansă picioarele pe rând,
ridicându-şi-le cât mai sus; se învârti în loc de mai multe ori, cu
braţele întinse în lături… era din ce în ce mai puţin interesată
dacă pielea i se zvântă, sau nu.

Mângâierile cu propriile-i palme şi locurile-i îndeobşte
ascunse, acum dăruite fără inhibiţii îmbrăţişărilor aerului, îi
procurau o stare de euforie specială, de care simţi că trebuie să se
ruşineze; cu atât mai mult cu cât nici asta nu-şi putea explica de
ce , începuse să aibă senzaţia dezagreabilă a unei prezenţe străine
în propria-i intimitate.
Realiză că întârziase foarte mult în baie şi se precipită să se

îmbrace. Din pricina pielii încă umede, hainele i se lăsau cu greu
trase pe trup în special chiloţii şi blugii o enervau. Intră pe fugă
în sandale, împinse coşul cu rufe murdare în colţul din care îl
trăsese şi, cu sufletul la gură, deschise uşa.
Undeva se auzi un zgomot, ca şi cum cineva grăbit s-ar fi

împiedicat de o mobilă. Pe culoar nu era nimeni. Doar un scăunel
de lemn, pe care nu-şi amintea să-l fi văzut acolo când intrase, se
afla aşezat în dreptul uşii. Nu dădu importanţă faptului. Îşi băgă
cămaşa bărbătească în blugi şi, acum simţindu-se cu adevărat
curată, se întoarse în camera ei. Bătrânul sforăia în continuare,
netulburat de vacarmul de pe ecranul televizorului.

Se întinse din nou în pat şi, aproape fără trecere, din trezie căzu
într-un somnprofund; de data aceasta, fără vise.

…Lumina scăzuse bine în cameră, era spre seară când reuşi să
se trezească, dar trupul ei obosit o făcu să perceapă greşit timpul:

Cu oboseală enormă în oase şi cu ochii cârpiţi de somn se duse
din nou şi se întoarse de la baie, târşindu-şi sandalele pe
duşumele. Bătrânul nu se mai afla în camera de alături, probabil
se afla cu Pierre în bucătărie, televizorul era închis, îngemănarea
dintre zi şi noapte îi accentua starea de aromeală, abia reuşi să
închidă uşa şi să se târască până la pat. Se prăbuşi din nou în somn
ca într-un hău fără fund.

Noaptea cuprindea încet, încet, dar fermă, teritoriile cedate de
ziuă.
În camera de alături se aprinse lumina. Pierre, cu un platou cu

mâncare în mână deschise uşa cu prudenţă, încercând să nu facă
zgomot.Aşeză platoul pemasă şi, ascuns în semiîntuneric, o privi
îndelung.Apoi, se retrase,manevrânduşa cu aceeaşi grijă.
Fata se răsuci în aşternut, nu simţise prezenţa străină. Se

răsturnă pe spate şi începu să sforăie zgomotos, precum un hamal
frânt demuncă şi nedormit demultă vreme.
Se trezi pe lamiezul nopţii.
Se aştepta să fie zi plină şi fu teribil de derutată de întuneric.

Rememoră cu spaimă întâmplările zilei precedente: casa
necunoscută, simulacrul de conversaţie cu Pierre, bătrânul,
baia…Cam atât îşi amintea; şi permanentele eforturi inutile de a-
şi forţamemoria să-i răspundă.

Constată încă o dată că i se întâmplau numai lucruri
inexplicabile…
Transpirată de spaimă în aşternutul dintr-odată fierbinte,

simţea bezna ce o înconjura, mătăsoasă şi umedă. Întunericul i se
lipea de braţe, pe ochi, i se atârna de gât, îi sigila buzele, nu vedea
nimic, nu auzea nimic în liniştea compactă, - în afară de respiraţia
ei gâfâită nu înţelegea nimic din ceea ce i se întâmplă. Întunericul
dens şi imponderabil în mintea ei, instalat înspăimântător în
plină zi! , o luase captivă şi o apăsa de peste tot, ca un imens
morman de vată sub care abia de reuşea sămai respire.
Numai din teama de a nu-l întâlni din nou pe ciudatul Pierre, cu

care oricum nu reuşea să comunice, îşi stăpâni pornirea de a striga
după ajutor.
Îşi aduse aminte că în casă exista lumină electrică doar văzuse
un bătrân somnolând în camera de alături în faţa televizorului
deschis! şi luă hotărârea de a se descurca singură.
Coborî din pat cu mâinile întinse înainte pentru a evita să se

lovească de vreun obiect, bâjbâi cu picioarele după sandale, le
găsi, şi le încălţă în orb şi porni pe lângă pat spre perete, ca să-l
exploreze: nu-i trecuse prin cap să repereze înainte de a se culca,
locul în care se afla şaltărul.
Găsi cumâna stângă tăblia de la capătul patului.
Pipăind cu ambele mâini peretele, o luă către locul în care ştia

că se află o fereastră. Înainta prin întuneric cercetând suprafaţa
rugoasă a peretelui, cu degetele răsfirate: îşi ducea palmele în
linie dreaptă, pe distanţe scurte, la înălţimea nasului cam pe
unde observase că se amplasează de obicei comutatoarele , apoi
şi le mişca în cercuri din ce în ce mai mari, după care, negăsind
nimic, îşi reluă tenace înaintarea, oprirea şi căutarea atentă,

„…unde-o fi Pierre?...”

„…totuşi, să fi pus eu, scăunelul, acolo…?!”

„…deja se luminează de ziuă?!…”

„…încă puţin sămai dorm…!”

„…acum, ce-i asta? În loc să fie zi, e noapte?!...”

desenând cupalmele cercuri concentrice în bezna de nepătruns.
Când ajunse la fereastră se opri şi îşi lipi fruntea de geam.Ochii
acomodaţi cu întunericul de smoală din interior descoperiră în
afara incintei un alt fel de întuneric: albăstrui, cu irizări palide la
orizont. Inspiră adânc, apoi expiră aerul din piept în valuri de râs
stăpânit:

Durerea din ceafă îi dispăruse împreună cu celelalte senzaţii de
disconfort. Îşi ţinu lipit îndelung obrazul de sticla rece a geamului
prin care simţea că primeşte din noaptea de afară o minunată
porţie de siguranţă şi de bine.
Când sticla de geam nu-i mai transmise nimic, încălzindu-se, o

sărută apăsat şi se întoarse sub pilotă, unde în scurt timp adormi.
Natura îşi îndeplinea perfectmisiunea.

… Atunci când Pierre trânti uşa şi o trezi, strigând, se
luminase bine de ziuă. Sărise speriată în picioare, alături de pat.

- Ei,Cinesunte!...
Era foarte furios şi ea nu înţelegea de ce. Pentru că dormise prea
mult? Pentru că se culcase îmbrăcată? Dar de unde să fi luat
pijamale?!… Sau pentru că nu mâncase nimic din platoul cu
mâncare de pe masă? - pe care, înghiţind în sec, abia în acel
moment observă o bucată rumenă de pui prăjit în ulei şi câteva
felii de pâine.

Suporta cu stoicism torentul de consoane şi de vocale
accentuate agresiv, în limba aceea pe care nu o înţelegea, de către
omul în preajma căruia…nu-şi putea explica de ce se găseşte.
Vorbind încontinuu, fără să îi pese dacă ea îl înţelege sau nu,

Pierre se duse la dulapul cu haine şi îl deschise brutal. Scoase
dinăuntru o curea pe care i-o aruncă în braţe, făcându-i semn să se
încingă. Trase din spatele dulapului o mătură cu coadă pe care o
lăsă să cadă la picioarele ei în timp ce turuia instrucţiuni numai de
dânsul înţelese. Apoi înşfăcă de pe masă platoul cu mâncare pe
care ea apucă să vadă din fugă şi o farfurie plină cu tocană de
legume şi, ieşind vijelios, izbi uşa cu gestul cabotinului care joacă
gros „scena furiei”. În urma lui, mai mult intuind, căci nu
pricepuse mai nimic din ceea ce se pare că el îi cerea să facă, fata
trecu la treabă.
Îşi încinse cureaua se privi în oglindă, nu arăta rău: cămaşa

bărbătească strânsă pe mijloc ca o rubaşcă rusească îi evidenţia
sânii! , strânse patul făcând pilota val şi lipind-o de perete, căută
în dulap, găsi o cuvertură pe care o întinse deasupra şi, nereuşind
să dibuie nicio faţă de pernă în mormanul de bulendre din burta
dulapului imens, puse peste cuvertură perna neînfăţată. Făcu un
pas în spate şi evaluă rezultatul din priviri: eramulţumită.
Din senin, un val de căldură intensă îi porni de la subsuori, îi

răbufni impetuos pe sub urechi şi îi ajunse la rădăcina părului
unde se transformă în picături lipicioase de sudoare. Starea de
uşoară ameţeală, provocată şi de crampele care îi comprimau
drastic stomacul, o determină să se sprijine demargineamesei.

Ridică de jos mătura cu coadă şi porni să deretice camera
începând, de la uşă către dreapta, cu noianul de pânze de păianjen
ţesute pe la colţurilor pereţilor şi prin toate ascunzişurile dintre
mobilă şi aceştia. Pânzele, unele splendide în formele şi în
ingeniozitatea cu care fuseseră ţesute, altele, migălite cu aceeaşi
pricepere, dar deja îmbătrânite, încărcate cu resturi uscate de
insecte şi de praf, confereau camerei un ambient sinistru,
generator de sugestii neliniştitoare cu privire la… pericole
iminente.

Se aruncă cu îndârjire, dar şi cu satisfacţie crescândă,
distrugându-le, asupra măiestrelor şi periculoaselor alcătuiri
diamantine, - asociindu-şi, probabil inconştient, acţiunea, cu cine
ştie ce porniri ascunse în adâncul ei.
Înspăimântaţi de catastrofa abătută asupra lor, rămaşi fără

locuinţe şi fără capcanele mortale ce le asigurau supravieţuirea,
păianjenii alergau cu disperare în toate direcţiile. În subconştient,
fata le interpretă alergările haotice ca fiind căutări parşive ale
pedepsitorului, - căutări disperate, răzbunătoare, dar şi misterios
coordonate.
Şi cum acolo, şi în acel moment, pedepsitorul era chiar ea, se

simţi grav ameninţată de fiinţele perverse, laşe şimizerabile.
Aproape ameţită de satisfacţie, se implica totmaimult.
Începu să lovească rapid, puternic şi din cele mai neaşteptate

poziţii, cu latul măturii în peretele de lemn, vânând păianjen după
păianjen, indiferent de alură şi demărime, nedându-le nicio şansă
de a se salva. Alinându-şi cine ştie ce frustrare din subconştient,
picta energică pereţii, cu mici pete maronii; lovea strategic cu
mătura în direcţia de alergare a insectelor, ucigându-le cu
satisfacţie divulgată doar de rânjetul ce îi încremenise pe figură.
Nu numai că nu voia să-şi stăpânească pasiunea inexplicabil

„…proastă mai sunt!?... E noapte, noapte! Am dormit
butuc!”

„…mă voi obişnui, oare, să nu ştiu cine sunt…?”

„…la naiba,mi-e răude foame…!”
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Trupule înrobit,
răbdătorule,
mereu întrebătorule,
cel mai umil dintre toate,
tot umblând cu capul în nori,
am uitat că te am doar pe tine…
Te-am lăsat să hălăduieşti, singur, pe străzi,
în căutarea unei fericiri de hârtie,
te-am lipsit de veşminte strălucitoare,
de mâncăruri alese,
de paturi moi,
de mângâieri şi vorbe mieroase
ce te-ar fi uns măcar un pic la inimă,
te-am ţinut ca pe-un căţel în lesă
(biciul bălăbănindu-se ameninţător
la cea mai mică adiere de libertate),
iar când cineva îmi deschidea larg uşile,
intram în grabă doar cu gândul,
pe tine, mereu flămândul,
lăsându-te ca pe-un străin
în sala de aşteptare
cât o Siberie de rece
şi mare.
Mă vei ierta oare vreodată
pentru atâta suspin?

Străinul

Un gest pentru viitor
În fiecare zi,
să păstrăm
un moment de reculegere
pentru noi,
cei care (nu) vom fi mâine.

Fiindcă nu mai avem loc
aici, pe pământ,
ne retragem mai întâi în părinţi,
apoi în bunici, străbunici
şi aşa mai departe...
de parcă am fi o uriaşă matrioşkă
adunaţi grijuliu sub o cruce,
apoi într-o Carte,
din urma noastră
cineva
închizând , bucuros,
paranteza şi...
poarta.
Naivul, încă nu crede
că şi pe el un altcineva îl vede
şi-aşteaptă...

Coloana infinitului

Când nu e nimeni în jur
şi se face foarte frig printre oase,
merg în pădure după vreascuri
mai uscate, mai verzi, aşa cum
sunt şi oamenii...
fac un foc împărătesc,
îmi aduc lângă mine şi un câine,
mă aşez pe un tron de nuiele,
mă învelesc cu un strat proaspăt de iarbă
şi ascult la nesfârşit cum timpul trece:
tic-tac, tac-tic,
tac chitic.
Ehei, mai avem o veşnicie înainte!

Stare 1

Stare 2
Când vezi doar goluri în faţă,
umpleţi bine stomacul
să ai cel puţin senzaţia de
preaplin.
Din tot ce ţi-a fost sau nu ţi-a fost dat,
te-ai ales totuşi cu o certitudine:
nimeni nu te poate iubi până la uitare
de sine.
Doar pământul,
peste ani lungi de convieţuire,
din prea multă pasiune şi devotament,
te face una cu el...

Dar nu,
mai bine fără certitudini,
cu o bucată neagră de pâine,
cu un pahar de vin
şi cu o dragoste, aşa amăgitoare cum e,
viaţa e mult mai frumoasă.

Nostalgie
Orice minune s-ar întâmpla azi,
tot mai frumoasă va fi ziua de ieri.

întreţinută din interior, dar chiar după ce zdrobise şi păianjenul
uriaş care ţesea botul căscat al şarpelui împăiat de pe perete, pe
acesta îl ucisese ultimul; de ce?, continuă să caute cu priviri
rătăcite, peste tot.
Printr-un de neînţeles joc al impulsurilor din subconştient

impusese banalei acţiuni de curăţenie un caracter teribil de
personal.
După ce făcu un ultim tur al camerei, se opri în faţa oglinzii. Îşi
cercetă pe rând, obrajii transpiraţi şi îmbujoraţi de efort, ochii-i
sticlind de neîndurare, gura pungită, părul lăsat în voia lui pe
umeri, ţinuta…!
Şi, dintr-odată, se emoţionă până la spaimă şi se stăpâni cu

greu să nu-i strige necunoscutei războinice şi prost îmbrăcate din
oglindă, care o privea cu ochiimăriţi:

Un zgomot prelung din interiorul ei, însoţit de crampe, îi
schimbă cursul gândului: avu senzaţia că vietăţi mici, cu gheare
ascuţite, îi alergau bezmetic prin stomac. Simţea că leşină de
foame.
Se aplecă şi trase praful şi gunoaiele de sub pat, de sub dulap şi
de pe sub masă. Îl strânse cu mătura grămadă, în mijlocul
camerei, şi improviză un făraş dintr-o broşură publicitară aflată
pe pervazul ferestrei. Împachetă cu grijă gunoiul în mijlocul
mototolului de hârtie, puse mătura unde văzuse că îi era locul
după dulap! şi ieşi în camera alăturată.
Bătrânul, aflat tot în faţa televizorului deschis, tocmai îşi căsca
gura ca să primească de la Pierre o lingură cu supă. La auzul uşii
deschise îşi întoarse capul. Pierre, ridicându-şi la rându-i
privirea către ea, greşi şi îi răsturnă conţinutul lingurii pe obraz.
Amuzat teribil de întâmplare, bătrânul începu să scandeze cu
glas tocit şi subţire:

-Cinesunte!Cinesunte!Cinesunte…!
Pierre se răsti la el, făcându-l să tacă. Apoi repezi către ea un

val de vocale şi de consoane, destul de armonios îmbinate sub
formaunei întrebări.
Fata, neînţelegând ce doreşte, îi arătă mototolul de hârtie în

care adunase gunoiul.
Ţâstuind nemulţumit, Pierre şterse urmele de supă de pe faţa şi
gâtul bătrânului cu un prosop, puse farfuria, cu lingura înăuntru,
pe televizor şi, luându-i gunoiul din mână o împinse afară, pe
culoar. Ţinând-o de umăr, o dirijă spre terasă, deschise uşa şi îi
arătă tomberonul pentru resturi.Aruncă gunoiul înăuntru se pare
că din nou îl supărase ceva , apoi, fără a-i slăbi umărul, o împinse
în bucătărie. Platoul cumâncare, confiscat de Pierre din cauză că
dormise prea mult, se afla acolo. Lângă acesta lucea leşiatic un
castron de porţelan alb, plin cu supă.
Vorbind în limba lui iute şi rârâită, Pierre o invită să mănânce.

Fata îi răspunse recunoscătoare, în limba ei, zâmbindu-i cu toată
faţa:

-Vămulţumesc, domnule…!
Pierre îşi ridică braţul a apărare şi ieşi, trăgând uşa, în urma lui,
cu zgomot.
Simţind cămai are puţin şi leşină dacă nu pune imediat ceva în
gură, fata se repezi asupra cărnii pe care începu să o devoreze,
smulgând îmbucături mari. Din când în când muşca şi din pâine,
direct, fără să aibă timp să mai folosească şi cuţitul. După ce
înghiţimaimult de jumătate din bucata de friptură de iepure, plus
o parte din dărăbul de pâine, simţi cămâncarea i se opreşte în gât;
şi că o împiedică nu numai să înghită, ci şi să respire. Luă
castronul de alături şi, transformându-l ad-hoc într-o stacană cu
apă de băut, începu să-i soarbă supa cu înghiţituri mici,
dureroase la început.
Uşor, uşor, esofagul i se eliberă de bolurile uscate de mâncare

şi putu respira normal. Răsfiră cu furculiţa tocăniţa de cartofi,
gustă puţin şi din ea, îşi drese gustul muşcând din nou din
friptură, mai sorbi puţină supă direct din castron şi se opri: se
săturase.
Adună cu palma firimiturile răspândite pe masă, le scutură

lovindu-şi palmele deasupra platoului cu resturi demâncare şi se
duse la fereastră să cerceteze priveliştea din partea opusă
camerei în care dormise.
Până la capătul privirii, acolo unde se întrezăreau perdele de

copaci ce ascundeau clădirile unei ferme aşezate pe un grind ce
tăia orizontul, se întindea o câmpie mlăştinoasă cu pâlcuri mari
de stuf, vălurite de vânt, crescute printremari chelbe lucitoare de
apă.
Pe neaşteptate, în soarele după-amiezii, unul dintre pâlcurile

compacte de stufăriş explodă către cer câteva zeci de păsări de
baltă; care apoi se adunară în stol şi, bătând aerul cu aripile
repede, repede, dispărură ca nişte bondari uriaşi, virând scurt,
într-un alt pâlc de stuf.
Frumuseţea priveliştii îi tăie răsuflarea.
Printr-un ciudat capriciu al memoriei involuntare, prin faţa

ochilor îi fulgeră imaginea unui colţ de iaz îngheţat în care un
băiat, cumâinile înroşite de frig, se chinuia să-şi tragă afară sania
încurcată în stuful devenit rigid din pricina gerului…
Vocea răguşită a lui Pierre, care o strigă de pe culoar, îi

întrerupse reveria:
-Cinesunte!
Se întoarse de la fereastră şi se grăbi să cureţemasa.

„Dar tu: cine eşti? De ce te tot ţii după mine şi nu îmi
dai pace?...”

(fragment de roman)

Magritte, 1957
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CRONICA IDEILOR

Dacă omul este un , un amestec între fiară şi
înger, aşa cum ne spune Pascal, absurdul ar fi categoria cea mai
intens solicitată în intelectul unei posibile fiinţe raţionale ce ar studia
fiinţa umană ca pe o insectă. Omul i-ar apărea drept paradox, sumă
de însuşiri contradictorii: fragmente de conduită raţională
amestecate cu pasiuni gratuite, sensibilităţi exacerbate urmate de
nesimţiri atroce, elanuri divine urmate de topiri nevertebrate. Însă o
asemenea categorie nu ar fi solicitată în sensurile ei celemai depline,
dacă acea fiinţă raţională, prinsă în examinarea unei asemenea
insecte monstruoase, s-ar limita la studiul conduitei sale. Ar pierde
tocmai modalităţile esenţiale în care absurdul devine posibil în viaţa
omului. Absurdul în esenţa sa se refuză exteriorităţii şi istoriei.
Behaviorismul şi istorismul, ca strategii de cercetare a absurdului, ar
conduce la rezultate irelevante.
Înţeleg cartea profesorului Ştefan Afloroaei,

(Editura Humanitas, Bucureşti, 2013) drept o
încercare de a aduce la lumină mecanismele generice ce inundă
existenţa umană cu absurd. Într-un fel, investigaţiile întreprinse în
această carte ţin de zona filosofiei transcendentale. Întrebarea ce
pluteşte în spatele exerciţiilor hermeneutice aparent divergente este
următoarea: „Cumeste posibil în genere absurdul în gândirea şi viaţa
fiinţelor umane?” Întrebarea aceasta pare a fi dublată de una de
sorginte fenomenologică: „Care sunt modalităţile fundamentale în
care absurdul se arată fiinţei umane?” Dacă echivalăm, fie şi ca o
simplă ipoteză de lucru, absurdul cu lipsa de sens (sau nonsensul,
unde este cazul), aşa cum ne propune Ştefan Afloroaei, atunci
izvoarele lipsei de sens vor fi izvoare ale absurdului. Miza cărţii
ajunge să fie delimitarea celor străine sensului din interiorul celor cu
sens.
Lipsa de sens devine vizibilă în zonele de limită sau graniţă,

acolo unde ceva aparent fundamental se sfârşeşte şi este înlocuit cu
altceva sau cu nimic. Apare un fel de plutire între un ceva propriu şi
cunoscut, dar pierdut, şi un altceva nedesluşit şi străin. Cel prins în
şuvoiul vieţii cotidiene este trăit de lucrurile care i se întâmplă,
mereu aceleaşi, este condus, ca de un ghid invizibil, de regulile de
gândire şi de vorbire ale tribului său. Vieţuitorul în trib este cel mai
ferit de şi cel mai expus la absurd: este ferit pentru că sunt şanse mici
să treacă vreodată dincolo de graniţele vieţii sale redundante; este şi
cel mai expus pentru că o cât de mică nepotrivire în mecanica
lucrurilor crezute fireşti îl proiectează direct în peretele de beton al
absurdului, neavând nici o resursă pentru a putea face faţă unui astfel
de test existenţial. Pot fi identificate cel puţin trei zone majore ale
iruperii absurdului în viaţa omului: în primul rând, contactul cu
entităţi pentru care omul nu posedă, în principiu, „hărţi cognitive”; în
al doilea rând, contactul cu logici sau tipuri de raţionalitate ce nu pot
fi reduse la propria raţionalitate şi, în al treilea rând, contactul cu
limbaje cărora nu le sunt cunoscute regulile gramaticii profunde.
Prima sursă de absurd este ilustrată de ŞtefanAfloroaei printr-o

metaforă, cea a regelui borgesian părăsit în deşert din povestirea
. Pustiul este fără formă, fără contur,

mereu mişcător, mereu prea mare pentru a putea fi scrutat şi desluşit
de o fiinţă umană. Deşertul e o entitate pe care nu o poţi cartografia în
timp ce o străbaţi la pas, pe care nu poţi niciodată să ţi-o reprezinţi
pentru că nu-ţi oferă repere sau constante. Şi dacă, prin absurd,
cineva îţi oferă o hartă a pustiului în timp ce eşti în mijlocul său, nu o
poţi folosi pentru că nu poţi stabili corespondenţe minimale între
ceea ce vezi pe hartă şi ceea ce (nu) vezi în jurul tău. Deşertul este
locul în care absolut tot ce ştii devine inutil, incongruent şi fără sens.
Iar locul în care tot ceea ce ştii se transformă în nonsens îţi apare
drept absurditatea nudă. Poate că primii creştini îl căutau pe
Dumnezeu în pustiu deoarece aici renunţarea la înţelepciunea
lumească era o chestiune ce se rezolva de la sine. Pustiul le golea
mintea şi le-o pregătea pentru contactul cu Cel ce nu poate comporta
vreo determinare. Ceea ce mintea nu poate cuprinde cu hărţile sale
poate fi şi sursă a morţii, şi resursă pentru un salt ontologic
transfigurator. „Regele părăsit în deşert are în faţă propria lui
nimicnicie şi, deopotrivă, ceva mai presus de viaţă şi de moarte. O
asemenea experienţă lasă să se întrevadă, în definitiv, ceea ce e
neomenesc în viaţa şi înmoartea omului.” (p.54)
O a doua sursă de absurd derivă din ciocnirea raţionalităţii

proprii cu ceva ce trece drept opus al raţionalităţii. De obicei,
raţionalul este echivalat cu logica minţii în starea naturală, logică
formulată şi teoretizată deAristotel. Contradicţia a fost văzută drept
marcă a acestei surse de absurd. Doar că legătura dintre raţionalitate
şi logica de tip aristotelic nu este una de esenţă; dacă ar fi aşa, nu am
putea fi raţionali niciodată atunci când nu respectăm principiul
identităţii sau principiul non-contradicţiei. Or, aşa cum
demonstrează gânditori precum Graham Priest sau Newton da
Costa, pot fi construite sisteme de logică perfect raţionale fără
respectarea celor două principii fundamentale ale logicii clasice.
Logica aristotelică ne propune un tip de raţionalitate idealizată,
valabilă în zona cotidianului, a interacţiunii cu obiecte gândite
substanţialist. Dacă încercăm să construim judecăţi despre sistemele
evolutive sau procesuale, despre sisteme cuantice sau despre
macroobiecte de tipul galaxiilor, despre limitele gândirii sau ale
limbajului, logica clasică va fi mai degrabă sursă de confuzie şi
nonsens, decât de clarificare raţională.Absurdul apare ori de câte ori
încercăm să exprimăm o logică sau o raţionalitate locală în termenii
unei aşa-zise raţionalităţi universale. Şi în posesia căreia ne-am afla,
dincolo de orice îndoială şi discuţie. De acest tip de absurd putem
scăpa luptând cu limitele logicii noastre naturale, înţelegând că
există logici, şi nu Logică, acceptând că există entităţi a căror ordine
nu poate fi evidenţiată în lumina unei raţiuni naturale, relativ
primitive. Nedumerirea şi perplexitatea resimţite uneori în mintea
noastră ar trebui înţelese ca un fel de bun simţ al logicii naturale ce ne
spune: „Aici nu este demine!”.
În al treilea rând, ajungem să sesizăm lipsa de sens şi, implicit,

absurdul, atunci când nu înţelegem după ce reguli semnifică

étrange monstre

Privind altfel
lumea celor absurde

Cei
doi regi şi cele două labirinturi

expresiile unei propoziţii pe care o auzim sau o citim undeva, când nu
înţelegem gramatica profundă a unui limbaj. Exemplul oferit de
ŞtefanAfloroaei în acest sens este maimult decât relevant: lectura pe
care o face R. Carnap unor propoziţii din prelegerea lui Heidegger

?. Stabilind drept criteriu de semnificaţie pentru
termenii din ştiinţele naturii referinţa la o stare de lucruri reală,
crezând că a identificat un criteriu universal al semnificării, Carnap
etichetează termeni precum „Dumnezeu”, „Idee”, „Nimic”,
„Absolut”, drept lipsiţi de semnificaţie, iar propoziţiile rezultate din
combinarea acestor termeni, drept lipsite de sens. Doar că astfel de
propoziţii sunt întâlnite în toată metafizica clasică, concluzia fiind că
însăşi metafizica ar fi un fel de întreprindere lipsită de sens. Dacă
recitim anumite pasaje wittgensteiniene din înţelegem însă
că nu toţi termenii limbajului îşi dobândesc semnificaţia desemnând
stări de lucruri: fiecare comunitate lingvistică va oferi semnificaţii
termenilor în funcţie demodul în care îi va folosi în conjuncţie cu alte
forme de viaţă. Doar antrenamentul în practicile unei comunităţi
lingvistice (precum cea a metafizicienilor clasici sau a specialiştilor
în teoria relativităţii) ne poate clarifica modul în care membrii acelei
comunităţi utilizează termenii şi, implicit, care sunt regulile a căror
respectare conduc la formularea de propoziţii cu sens. Înţelegerea
faptului că nu există o singură „logică” subiacentă limbajului, ci că,
dimpotrivă, există o pluralitate deschisă de sisteme ce pot oferi
semnificaţii termenilor, ne-ar scuti să mai vorbim despre nonsens
acolo unde e vorba doar de propria noastră „lipsă de antrenament”.
Ne-ar lipsi şi de evaluările cu iz scientist ale enunţurilor metafizicii
săvârşite de unii logicieni, ne-ar elibera şi de evaluările făcute de
filosofi celor verificabile logic şi utile tehnic.
Cred că o fiinţă raţională ce ar studia omul ca pe o insectă ar

ajunge să-şi pună o întrebare de genul următor: dacă absurdul, în
ciuda aparenţelor, este atât de prezent în existenţa umană, putând fi
delimitat şi formulat, oare absurdul chiar este atât de absurd? Oare
cele absurde, prin faptul că pot surveni în viaţa omului, nu fac parte
chiar din firea lui?Aici cred că acea fiinţă raţională ar găsi un sprijin
în cuvintele lui Noica, consemnate de ŞtefanAfloroaei: „Cele ale firii
nu sunt absurde, nu cunosc nici o formă a absurdului nostru uman”.
Până la urmă, dacă absurdul chiar ar fi un nonsens complet, nu s-ar
lăsa nici măcar delimitat din sânul celor cu sens, refuzându-se
oricărei speculaţii, oricărei reflexii în oglinda raţiunii.Absurdul ni se
prezintă ca atare şi pentru că se deschide către un sens care,
deocamdată, ne scapă. Saumăcar aşa îi place raţiunii să creadă.

Ce
este metafizica

Cercetări

Harta şi pustiul

Gerard STAN

Absurdul ca simptom

Ioan-Alexandru GR DINARUĂ

Ultima carte a lui Ştefan Afloroaei surprinde încă de la primul
contact: imaginile neliniştitoare, angoasante ale lui Van Gogh îţi
captează privirea, parcă luând-o prizonieră într-un război hipnotic,
iar titlul te obligă de la bun început să încerci să-ţi imaginezi camce-
ar putea să însemne „lumea celor absurde” şi, mai ales, „altfel”. De
fapt, titlul ales de autor reprezintă în aceeaşi măsură o invitaţie şi o
probă pentru cititor, care, parcurgând paginile, trebuie să dezvolte
propriul său drum hermeneutic printre arcanele absurdului, în
căutarea unei ieşiri oportune. Lectorul care îl însoţeşte atent pe
scriitor observă mai întâi că nu există doar o singură lume a
absurdului, unitară, fără varietate, aşa cum poate ar fi fost tentat să
opineze a priori, urmărind titlul ci că experienţa şi gândirea umană
revelează o multitudine de forme ale sale, înregistrând în acelaşi
timp diferenţe specifice esenţiale între ele. Suntem, aşadar, în
prezenţa unei ontologii bogate a absurdului.
Punctul de plecare necesar, după părerea mea, pentru

înţelegerea demersului desfăşurat în Privind altfel lumea celor
absurde este dat chiar de cuvântul „absurd”.Aşa cum se întâmplă cu
multe alte vocabule, „absurd”- ul ascunde, cum am notat şi mai sus,
nu un singur concept, ci mai multe, şi chiar şi mai multe utilizări
diferite ale acestor concepte, în funcţie de jocul de limbaj preferat.
Absurdul nu se încarnează întro singură categorie, ci e mai degrabă
un simptom (aducător de nelinişte ca şi Noaptea înstelată a lui Van
Gogh). Absurdul vesteşte când lipsa sensului, când prezenţa unei
monstruozităţi, când atingerea limitelor facultăţilor noastre de
cunoaştere, când graniţa unui teritoriu nou, ale cărui reguli ne sunt
necunoscute sau refuzate, când prezenţa unui paradox sau chiar
prezenţa lui Dumnezeu. De pildă, uneori este vorba despre limitele
gândirii şi ale limbajului nostru,mai exact despre limitele unui tip de
logică cu care noi operăm, şi dincolo de care ne pierdem adeseori
siguranţa de sine şi reperele. În foartemulte pagini, ŞtefanAfloroaei
se raportează tocmai la această logică să-i spunem, pentru
simplitate, logică tradiţională pe care o descoase abil şi cu un
oarecare grad de satisfacţie pornind de la diverse experienţe textuale
(Wittgenstein, Tertulian sauKierkegaard). Este un act deconstructiv
necesar, moralmente imperios, din moment ce însuşi Wittgenstein,
în ultimele pagini din Tractatus, ne avertizează asupra faptului că
structura şi posibilităţile limbajului nostru nu ne mai sunt de folos
atunci când este vorba să ne referim la anumite realităţi spirituale.A
rămâne cantonaţi doar în această formă de gândire nu e doar dovada
incontestabilă a lipsei de umor, ci marca unei rigidităţi periculoase,
cauzatoare de orbire intelectuală şi sufletească, o piedică în calea
meditaţiei sau a experimentării unor tărâmuri ineteresante, dar care
scapă, prin structura lor, obişnuinţelor noastre categoriale. Autorul
este pe deplin onest când precizează că alte forme ale logicii
(paraconsistentismul sau logica lui Nagarjuna constituie două
exemple) nu pot fi asimilate logicii tradiţionale, astfel încât
expunerea argumentată a limitelor ei nu li se aplică. Logica lui
Nagarjuna, de pildă, reprezintă şi pentru Mircea Eliade o soluţie
tehnică, istoricul român al religiilor menţionând, în câteva note de
jurnal, faptul că savanţii europeni se chinuie teribil şi degeaba
încercând să găsească rezolvări în interiorul logicii tradiţionale,
când au la mână un instrument atât de elegant. În lipsa unor astfel de
instrumente, crede autorul, „vedem încă o dată că logica
noncontradicţiei ne aduce în faţă un caz de limită, singular. Ea
presupune o anumită imagine a lumii şi a celor omeneşti: este vorba

de o lume finită, actuală, şi perfect bivalentă.[...] Nu poţi vorbi în
acest caz de alternative reale, nici de un posibil interval între cele
două variante. Cu atâtmai puţin despre un «spaţiu intermundiar», ce
ar lega lumi diferite, asemeni celui în care unii stoici situau făpturile
stranii, daimonice, nici muritoare şi nici nemuritoare, nici
pământeşti şi nici celeste. Toate acestea vor fi lăsate deoparte, fie ca
simple posibilităţi abstracte, ireale, fie ca imagini bizare ale minţii”
(p. 61).
Alteori, absurdul maschează, dar şi anunţă, o realitate de alt

ordin. În acest caz, nu mai vorbim despre relevarea limitelor logicii
noastre, ci mai curând despre primele semne ale unei alte logici.
Borges mi se pare exemplul cel mai bun, iar faptul că Ioan Petru
Culianu îl include în lista sa de gânditori-vestitori ai celei de-a patra
dimensiuni este o dovadă în acest sens. La fel ca şi alţi autori care ţin
de realismul fantastic sau magic şi la fel ca şi Eliade în Şarpele,

sau , intrarea în
paradox sau în absurd are un rol întreit, anume paideutic,
semnalizator şi identitar. De data aceasta, absurdul nu mai îmbracă
formele lipsei de sens sau ale voinţei de împotrivire în faţa sensului,
ci forma unui indice al graniţei, al locului unde lucrurile numai stau
aşa cum ne aşteptăm. În acelaşi timp, absurdul se transformă într-un
catalizator al schimbării de percepţie, de conştiinţă. Discursul
creştin împarte o serie de presupoziţii cu această situaţie, cu
diferenţa semnificativă că în timp ce Borges, Rushdie sau Eliade nu
spun, din raţiuni didactice cel puţin, niciodată adevărul lor până la
capăt, Tertulian sau alţi apologeţi îşi strigă adevărul în public, fără
ocultare, şi ar face-o, probabil, chiar şi de pe acoperişul casei. O
contribuţie interesantă o întâlnim şi în analiza scrierilor lui Urmuz,
adeseori expediat facil ca practicând o scriitură a absurdului şi atât.
Aşa cum remarcă Ştefan Afloroaei, „camera obscură, ce nu are uşi
sau ferestre, pare un fel de athanor în care este preparată lumea ca
atare. De fapt, lumea văzută în afară este cea compusă înăuntru din
calcule geometrice, imagini metafizice şi ficţiuni savante.
Întâmplarea,mereu la lucru, se ocupădedozajul acestora” (p. 133).
Lumile absurdului se conturează şi în funcţie de stilul abordat de

fiecare autor. Dacă la Tertulian suntem în faţa unui absurd glorios, a
unui absurd care mărturiseşte, la Borges absurdul ţine locul
straniului şi almisterului, la Carnap e doar eroare de sintaxă, în timp
ce la Ionescu sau Beckett el devine pervaziv, metalic, infectând
lumea omului aşa cumo ştim. Câteodată, absurdul existenţial la care
fac trimitere Kierkegaard sau Kafka ne împresoară cu atâta forţă,
încât simţim în mod autentic teroarea lipsei de ieşire, teroarea
căderii seci, fără continuare. Însă dincolo de toate nuanţele, Ştefan
Afloroaei rămâne un optimist, un interpret care vede lumina
izbăvitoare în Lumile absurdului se conturează şi în funcţie de stilul
abordat de fiecare autor. Dacă la Tertulian suntem în faţa unui
absurd glorios, a unui absurd care mărturiseşte, la Borges absurdul
ţine locul straniului şi al misterului,la Carnap e doar eroare de
sintaxă, în timp ce la Ionescu sau Beckett el devine pervaziv,
metalic, infectând lumea omului aşa cum o ştim. Câteodată,
absurdul existenţial la care fac trimitere Kierkegaard sau Kafka ne
împresoară cu atâta forţă, încât simţim în mod autentic teroarea
lipsei de ieşire, teroarea căderii seci, fără continuare. Însă dincolo de
toate nuanţele, Ştefan Afloroaei rămâne un optimist, un interpret
care vede lumina izbăvitoare în ciuda întunericului aparent. De
exemplu, comentând câteva pasaje din Kafka, consideră că
„absurdul pe care povestirea îl lasă minunat să se vadă are totuşi alt
sunet. Ţine de o altă experienţă decât cea nemijlocit lumească, fie ea
individuală sau istorică. Nu vreau să spun că vine din zona celor
metafizice sau religioase, pure. Însă absurdul care te întâmpină aici
numai poate fi conotat simplu, negativ.Nu poate fi echivalat cu ceva
aberant, în sensul obişnuit al cuvântului” (p. 185). În strânsă
legătură cu acest lucru, trebuie remarcat faptul că autorul îşi
construieşte demersul privind absurdul dinspre lumea noastră, din
punctul de vedere al lumii noastre. Eugen Ionescu, de exemplu, face
o operaţie inversă: el îşi scrie textele din punctul de vedere al
absurdului, al unei substanţe posibil letale care modifică structura
ţesuturilor lumii omeneşti până la punctul grotescului. Ionescu scrie
dinspre o onto-teologie a absurdului, în timp ce Ştefan Afloroaei
dinspre om şi cele proprii omului. Acest fapt este echivalent cu a
observa că înainte de a fi hermeneutic sau critic, discursul articulat
în Privind altfellumea celor absurd este umanist. Omul el însuşi un
monstru, o fiinţă intermediară se luptă eroic cu stranietatea lipsei de
sens, cu angoasa şi cu amăgirile absurdului. În stângăciile lui, în
somnul bizar în care lâncezeşte treaz fiind sau în incapacitatea
supărătoare de a înţelege un adevăr chiar atunci când se află sub
ochii săi, omul e o făptură tristă, tragică pe alocuri, dar asta nu
înseamnă că ne-am putea pierde vreodată acel dram de simpatie faţă
de el, adică faţă de noi înşine. Experienţele şi suferinţele sale capătă
un sens în condiţiile în care el câştigă o formă de libertate.
Consecinţele antropologice ale confruntării cu situaţiile absurde
devin, astfel, o miză centrală a operei. Tocmai acesta este motivul
pentru care ŞtefanAfloroaei nu dezvoltă o istorie a absurdului saunu
privilegiază o perspectivă diacronică asupra obiectului său de
cercetare.Mai curând, strategia umanist consecventă este aceea de a
arăta cum absurdul este un însoţitor constant al condiţiei umane,
articulat în straturile cele mai profunde ale gândirii, oferind oricând
un prilej de a ne îndrepta privirea către cele cu adevărat importante.
Pentru a ilustra acest lucru, autorul alege gânditori importanţi din
toate epocile istorice, din antichitate şi până astăzi.
Absurdul miraculos este, de fapt, o oglindă a condiţiei umane,

însă care prinde în chiar reprezentarea acestei condiţii promisiunea
unui altceva, fantasma unui dincolo. Nu este vorba doar despre
deschiderea către lumi alternative, ci către poate fundamentul
veritabil al lumii de aici. Acceptăm invitaţia lui Ştefan Afloroaei şi
intrăm în labirint. Tot ceea ce putem spera este să avem smerenia
necesară pentru a identifica şi o ieşire optimă, întocmai ca primul
rege din povestirea lui Borges. Şi să nu uităm că acest prim labirint,
construit de arhitecţi şi magi o metaforă a vieţii noastre în ipostaza
ei de maya, până la urmă are, încă, o ieşire. Celălalt, deşertul infinit
şi nemilos, nu lasă nicio speranţă victimelor sale. Este motivul
pentru care efortul de a crede şi de a merge mai departe, chiar dacă
pare absurd, desăvârşeşte un sens deplin al fiinţei umane.

Nopţi la Serampore Nouăsprezece trandafiri



13cronica veche

CRONICA IDEILOR

Noua carte a lui ŞtefanAfloroaei abordează o temă îndrăzneaţă:
absurdul. Neobişnuită pentru spaţiul filosofiei româneşti, problema
este doar rareori discutată sistematic chiar şi în filosofia de
pretutindeni. Ea stârneşte interesul unor scriitori precum Camus şi
Céline, Ionesco şi Beckett, care fac din absurdmotivul lor favorit. În
filosofie, însă, absurdul îşi face simţită prezenţa mai degrabă
indirect, prin opusul său, sensul, şi le apare filosofilor ca o simplă
abatere, o excepţie nefastă. Cu alte cuvinte, el este tot ceea ce nu se
supune normei, regulii instituite. De aceea, a-l privi în el însuşi,
întorcându-l pe toate feţele, reprezintă o noutate în lumea filosofiei
de la noi. Şi chiar unoarecare riscmetodologic.
Aparent, avem de a face cu o carte care abordează absurdul în

mod frontal. De fapt, însă, analiza desfăşurată sub ochii cititorului ia
în considerare o seriemult mai amplă de fenomene. Iar absurdul este
doar unul dintre acestea. al lucrării lămureşte în
mare măsură acest fapt. Există lucruri sau idei străine sensului, iar
acestea pot apărea uneori ca fiind lipsite de sens, alteori ca fiind
potrivnice sensului, absurde, pentru ca în alte cazuri ele să apară ca
fiind libere în privinţa sensului. Cazuistica celor străine sensului în
orice formă s-ar arăta acestea este deci mult mai complexă decât s-
ar putea crede. În definitiv, arată Ştefan Afloroaei, nici nu putem
considera că lumea se divide în două, cele cu sens şi celelalte, opuse
lor.
Se cuvine făcută o precizare preliminară. Cele cu sens şi

celelalte, diferite, nu sunt înţelese aici ca simple proprietăţi ale
propoziţiilor, aşa cum ne învaţă logica obişnuită. Sensul şi opusele
sale sunt deopotrivă caracteristici ale lucrurilor, ale acţiunilor
omeneşti, ale gândurilor, ale simţirii, dar pot fi întâlnite şi dincolo de
om şi de lucruri, ca fapte ale destinului, ale întâmplării, sau pur şi
simplu camanifestări ale unei instanţe transcendente. Se poate astfel
uşor înţelege motivele pentru care lucrarea de faţă nu investighează
doar înţelesurile şi efectele negative ale absurdului, ale lipsei de sens
ori ale celor situate în genere dincolo de sens şi non-sens, ci şi multe
din situaţiile în care toate acestea joacă un rol pozitiv în viaţa omului,
şi chiar unul decisiv.
Trecerea de la înţelesul negativ la cel pozitiv al absurdului

trebuie concepută în analogie cu tot ceea ce poate să însemne o limită
a experienţei, a gândirii, a cunoaşterii, a înţelegerii, a limbajului.
Căci limita în genere (aşa cum întâlnim conceptul laAristotel şi mai
târziu la Kant) comportă mereu aceste două aspecte: ea restrânge,
exclude, (de)limitează, dar şi face posibil tot ceea ce putem
cunoaşte, gândi, înţelege ori exprima. Pentru ŞtefanAfloroaei, însă,
trecerea de la înţelesul negativ la cel pozitiv al absurdului trebuie
citită în cheie hermeneutică. Pasiunea sa pentru hermeneutica
datelor excentrice l-a situat de fapt permanent într-o hermeneutică a
datelor prealabile. Interesul său pentru situaţiile de limită ale vieţii şi
ale gândirii, pentru maladiile înţelegerii şi ale experienţei, pentru
excentricităţi şi excluziuni străbate toată opera de până acum, luând
diverse forme: ipostazele raţiunii negative (surprinse şi analizate în
prima sa carte,

), apoi faptele destinului şi ale întâmplării (inventariate în
volumul ), reprezentările străinului şi ale
alterităţii absolute (tratate în lucrarea

şi în volumul ), precarităţile
înţelegerii şi ale experienţei, dar şi cele ale filosofiei în spaţiul est-
european ( ), limitele
interpretării (în volumul colectiv cu acelaşi titlu). Dar toate acestea
sunt puse în scenă pentru a surprinde, în cele din urmă, stratul
profund al credinţelor şi al convingerilor omului, al presupoziţiilor şi
al reprezentărilor care îi rămân de multe ori inconştiente, dar care
constituie fundalul secret din care izvorăsc toate acţiunile, ideile,
afectele şi exprimările sale de zi cu zi. Altfel spus, ele compun
„metafizica noastră de toate zilele”, pe care Ştefan Afloroaei o
devoalează în cartea cu acelaşi titlu şi o reia în lucrarea de faţă: „În
definitiv, gândirea nu este niciodată pură, inocentă. Alături de jocul
unor pasiuni, intervine ceva mai greu sesizabil. Este vorba de acele
credinţe de fond, durabile, pe care le subîntinde orice fapt de
cunoaştere. Anevoie ajung conştientizate ca atare. Cel mai adesea
rămân neştiute, în umbră, deşi ne împing cu destulă forţă într-o
direcţie sau alta. Reprezintă curenţii subterani în fluxul stărilor
mentale, date greoaie şi dense pe care se ivesc tot felul de intenţii şi
dorinţe. Coboară în obişnuinţele noastre, în viaţa simţurilor, în
imagini şi în gramatica obişnuită a vorbirii” (p. 88).
Poate acesta este motivul pentru care cele absurde compun o

lume, aşa cum ne sugerează titlul cărţii. Autorul precizează de la
început că ea este, în definitiv, o lumea omului, a fiecăruia dintre noi,
aşa cum o trăim şi o înţelegem. Experienţa paradoxurilor şi cea a
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sublimului, a monstruosului şi a ceea ce înfricoşează în cel mai înalt
grad, recunoaşterea „în sine-lui” şi a ceea ce este cu totul altul,
fanatismul omului teoretic („absurd de raţional”, cum îl numea
Nietzsche) şi al celui care pierde simţul oricărei limite a sinelui
propriu, transformarea legii în opusul ei şi miracolele de tot felul,
pentru a menţiona doar câteva din cele analizate în cuprinsul cărţii,
toate acestea nu sunt cazuri izolate ale vieţii şi ale gândirii, ci sunt
fibrele subterane care compun textura vieţii omului. Ele ţin de o

, aşa cum o numea Husserl, aşadar de lumea în interiorul
căreia se desfăşoară viaţa ca atare, fundalul de fiecare clipă al vieţii
noastre conştiente, intenţionale.
Dacă lucrarea de faţă se înscrie oarecum firesc în proiectul mai

amplu al autorului, stând în bună continuitate cu cărţile sale
anterioare, poate că noutatea ei (anunţată şi de lucrarea precedentă)
este aceea că autorul analizează tot mai mult stratul credinţelor şi al
prealabilului nu doar cu instrumentele hermeneuticii şi ale
metafizicii, cum o făcuse în trecut, ci şi cu cele ale fenomenologiei,
care conferă o întemeiere suplimentară şi o rigoare deloc de neglijat.
Nu întâmplător, analiza celor absurde porneşte de la o descriere pur
fenomenologică: cum apar cele absurde şi dacă e vorba despre o
apariţie proprie sau nu, cum anume uneori ceva se arată pe sine ca
absurd, cum anume alteori ceea ce apare ca absurd anunţă ceva care
nu se arată pe sine, sau cum în alte cazuri absurdul ia chipul aparenţei.
Reluarea, de la început, a celebrei analize heideggeriene asupra
conceptului de fenomen, din paragraful 7 al lucrării ,
orientează cercetarea de faţă, oferind un instrument adecvat pentru
surprinderea câmpului fenomenal luxuriant care se deschide atunci
când avem în atenţie cele străine sensului ca atare.
Dar în ce fel putem vorbi despre o fenomenologie privitoare la

cele străine sensului, atâta vreme cât exerciţiul fenomenologic a fost
mereu o descriere (sau o explicitare) a constituirii sensului? Ne aflăm
aici în plin paradox. Dacă investigăm fenomenologic modurile în
care apar cele absurde, atunci apariţia lor este cu necesitate una în
sfera sensului. Căci a vorbi fenomenologic despre absurd revine la a
urmări cum se constituie sensul nonsensului. Iar astfel există riscul de
a rata specificul fenomenului investigat, analizându-l chiar din
perspectiva opusului său. Altă posibilitate de analiză ar fi aceea de a
lăsa absurdul însuşi să vorbească, fără a-l chestiona dintr-o
perspectivă diferită. Este ceea ce urmăreau să facă mulţi dintre
filosofii generaţiei '68: să pună în evidenţă o economie a diferenţei
ireductibilă la identitate (Deleuze, Derrida), să investigheze istoria
nebuniei fără a o aborda din perspectiva raţiunii (Foucault), să dea
cuvântul inconştientului fără a-l plasa sub tutela conştiinţei (Lacan).
Miza acestor demersuri era aceea de a evita reducţionismul care
decurge din autoinstituirea raţiunii şi a conştiinţei ca unică instanţă
legitimatoare. Rămâne totuşi problematic dacă şi în ce fel un astfel de
demers scapă întru totul de acest pericol şi dacă nu cumva el se
înscrie, în cele din urmă, în proiectul unei hermeneutici a sensului.
Unul din lucrurile care pot surprinde cititorul atunci când

deschide o carte a lui Ştefan Afloroaei este uşurinţa cu care sunt
împăcaţi, pe una şi aceeaşi pagină, autori foarte diferiţi, care au
probleme diferite şi asumpţii filosofice aparent incompatibile. Din
punctul de vedere almetodei, acest fapt se explică prin asumarea unei
investigaţii de tip istorico-simbolic, anunţată deja în prima sa lucrare.
Or, un simbol are în istorie mai multe chipuri, care compun o
gramatică aparte. Astfel, cercetarea scenariilor istorico-simbolice se
împlineşte prin identificarea acelei gramatici, dar miza ei mai adâncă
este aceea de a înţelege ceva decisiv privitor la om.Aceasta este, ca să
spun astfel, latura vizibilă a stilului autorului. Dar latura invizibilă a
acestui stil poate fi surprinsă numai dacă pătrundem, măcar pentru o
clipă, în laboratorul activităţii sale filosofice. Ştefan Afloroaei scrie
pemăsură ce citeşte. Cele două activităţi nu sunt aspecte separate ale
exerciţiului său filosofic. Gândirea provocată de lectură se întâlneşte
spontan cu scriitura proprie, pusă în mişcare de propriile pasiuni,
obsesii filosofice şi interese de cunoaştere. Putem explica acest
fenomen în termeni apropiaţi de cei ai luiDeleuze şi Guattari.Autorul
nostru aruncă mereu peste ideile unor filosofi diferiţi un câmp
problematic propriu, un plan de imanenţă care umple cu sens locurile
goale din textele lor şi interstiţiile dintre ele. Însă pentru aceasta nu
este suficientă subtilitatea exegetului, ci este necesar curajul
metafizicianului. Un curaj pe care ŞtefanAfloroaei îl are din plin şi pe
care îl dozează cumultă subtilitate.

Lebenswelt

Fiinţă şi timpDespre absurd cu sens

George BONDOR

Comentariile pe care aş dori să le fac aici pe marginea cărţii lui
ŞtefanAfloroaei, , au ca punct de
plecare un vis pe care l-am avut de curând, după prima lectură a cărţii
şi, probabil, după ce am îmbrăţişat propunerea de a scrie despre ea.
Se făcea că eram student şi că treceam un examen cu Ştefan
Afloroaei, la metafizică; nu la metafizica cea de toate zilele, ci la cea
pe care orice student la filosofie trebuie să o treacă măcar o dată în
viaţă (vorba lui Descartes). Se mai făcea că nu ştiam nimic la acel
examen, şi nu e vorba numai de sentimentul acela care te face să
crezi că nu ştii, căci eu nu ştiam nimic. Subiectul la care trebuia
să răspund era formulat ca întrebare: „În ce măsură este absurdul
semnificativ pentru situaţia metafizicii?” „Naiba ştie. Probabil că
într-o foarte mare măsură”, mi-am spus în gând, nu ştiu dacă era în
gândul visului sau în gândirea mea paralelă cu visul; cert este că am
spus-o, în gând sau în vis. Cred că ŞtefanAfloroaeim-a auzit cumva,
pentru că imediat a zâmbit cu un anumit înţeles (nu pot explica ce fel
de înţeles, trebuie să cunoşti omul ca să ştii exact la ce mă refer: era
felul acela al lui de a te face să înţelegi că nu se bucură de faptul că
lucrurile să se petreacă într-un anume fel, de exemplu că
trebuie să-ţi pună o notă sau să-ţi dea un verdict). Se înţelegea din vis
(dar nu îmi amintesc exact toate detaliile) că era vorba de
, dar nu am apreciat deloc acest lucru. De aceea, l-am amendat

imediat cu un gând mult mai ascuns, pe care să nu-l poată detecta:
„Trebuie să te cheme Nietzsche ca să găseşti ceva de râs în
metafizică!”Aceasta era o reacţie absurdă în economia rezonabilă a
visului, pentru că gestul respectiv trebuia înţeles în raport cu situaţia
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întâlnirii noastre, cu faptul că îmi auzise comentariul nerostit, şi nu
avea nici o legătură cu „situaţia metafizicii”. Numai că atunci, în vis,
nu am avut deloc sentimentul absurdului; ipoteza (adică
posibilitatea) ca replica mea să fie absurdă a fost adăugată ulterior,
mai precis, chiar acum, în povestirea visului. În desfăşurarea
evenimentelor din vis nu aveam timp să analizez sensul şi non-
sensul. Eram îngrozit în faţa unui om care zâmbea (acum
văd lucrurile astfel, şi cred că asta chiar era ceva absurd) îngrozit
pentru că nu găseam o strategie de răspuns ca să par mai savant decât
eram (deci, până la urmă, eu fixasem norma care definea situaţia ca
fiind una penibilă...). În loc să iau treaba pe cont propriu şi să produc
un răspuns spontan (după un imperativ al libertăţii), căutamo schemă
pentru a organiza şcolăreşte o arhivă la care nici nu aveam acces.
Eram pierdut în labirintul propriei mele minţi, căutând cu disperare o
ieşire care trebuia să reprezinte o intrare în problema metafizică... Şi
atunci s-a produs o minune, una adevărată, pentru că a venit absolut
din afară: a sunat telefonul şi m-am trezit. Prins pentru câteva clipe
între două lumi, fără să ştiu care dintre ele are maimultă realitate, am
răspuns apelantului: „Mulţumesc pentru că m-ai trezit. M-ai salvat:
nu ştiamnimic”.
Mă gândesc acum, ajutat de lectura cărţii lui Ştefan Afloroaei

că, de multe ori, absurdul din viaţa noastră este rezultatul unei
suprapuneri ori al unei succesiuni neaşteptate de planuri, ca atunci
când răspundemevenimentelor din viaţa reală prin acţiuni şi atitudini
ce-şi află maxima într-o altă lume posibilă (sau imposibilă) cum ar fi,
de exemplu, un vis. Ceea ce este sau pare incongruent (cu sine sau cu
altceva) datorează această „calitate” faptului de a fi raportat simultan
(ori succesiv, dar cu o succesiune foarte rapidă) la mai multe norme
aflate fie în conflict, fie într-o indiferenţă absolută una faţă de alta (ca
în cazul lumilor posibile). Aceasta înseamnă (în discursul nostru) că
absurdul sau paradoxul poate să fie, dacă îl privim , începutul
unui alt fel de sens, revelarea unei alte lumi, posibilitatea unei alte
vieţi (chiar în sens „lumesc”, pentru că o lume în care ai revelaţia unei
alte lumi nu mai este chiar aceeaşi lume, aşa cum stau lucrurile în
creştinism sau înorice specie de „platonism”).
Dacă aş mai visa o dată visul care a prilejuit comentariile de faţă,

aş şti cum să răspund la întrebarea imaginară. (Păcat că înţelegerea
sensului este, în gândirea noastră discursivă, întotdeauna prea târzie
în raport cu evenimentul ce constituie obiectul ei. trebuie
să înţelegem spusa lui Nietzsche că voinţa noastră de cunoaştere este
expresia urii faţă de obiect. Dacă Nietzsche ar fi ştiut limbajul lui
Freud, ar fi vorbit despre frustrare dar teoria lui despre pasiunile
triste spune de fapt acelaşi lucru. Frustrarea care intervine în raport
cu propria ta poziţie în lume provine, până la urmă, din incapacitatea
de a găsi o rezolvare problemei care te interpelează). Aş
răspunde cumintea de acum că absurdul este un obiect special care,
dacă nu poate fi gândit ca atare, ca obiect logic, poate fi înţeles ca o
experienţă specială a gândirii, una în care gândirea îşi atinge limitele.
Dacă această experienţă a limitelor gândirii este una care marchează
imposibilitatea de a merge pe un drum sau, dimpotrivă, deschide noi
posibilităţi, aceasta e numai o chestiune de perspectivă. Să ne gândim
la sistemul lui Kant (aş spune în răspunsul meu): atunci când
gândirea nu poate continua pe drumul cunoaşterii lucrului în sine,
pentru că sfârşeşte în absurditate, chiar această imposibilitate
deschide noi posibilităţi pentru metafizică. Să ne gândim de
asemenea la Kierkegaard: culmea paradoxului gândirii este de a
gândi ceva ce nu poate fi gândit, şi din această experienţă absurdă,
care marchează eşecul intelectului, se deschide posibilitatea acelei
pasiuni fericite care este credinţa. Ideea care răzbate din aceste
exemple constituie, cred, o supoziţie fundamentală pentru cartea lui
Ştefan Afloroaei. Tocmai de aceea, mi s-ar părea potrivit să spun, în
condiţiile arătate, că experienţa absurdului constituie o resursă
importantă pentru gândireametafizică.
Mi-ar plăcea să dezvolt această chestiune, dacă ŞtefanAfloroaei

ar trebui să mămai întrebe o dată. Numai că ipoteza sub care gândesc
acum este absurdă: cum aş putea să am experienţa unui vis care să
repete un vis mai vechi numai până într-un punct, pentru ca după
aceea desfăşurarea întâmplărilor imaginare să fie diferită, ca şi cum
am putea insera în mecanismul oniric o ordine raţională, controlată
de gândirea logică? Chiar dacă am admite că lucrul ar fi
posibil, va trebui să recunoaştem, până la urmă, că nu e posibil deloc.
Regizorul nevăzut al visului meu, cel care operase în secret cu
atribuirile imaginare, fusese propriul meu inconştient. De aceea erau
semnele din vis, cele atribuite lui Ştefan Afloroaei, reacţii
anticipative faţă de ceea ce urma să fie spus ori făcut de mine. Mai
precis, Ştefan Afloroaei zâmbea încurcat în vis pentru că ştia (

: eu ştiam) că trebuie să vorbesc despre cartea lui (
: urma să scriu ceva despre carte), iar el trebuia să fie

judecătorul celor spuse de mine despre el, deci şi a celor la care mă
refeream, ceea ce implică şi o evaluare a propriei lui situaţii ca
judecător ( : eu eram instanţa care investea judecătorul).
Dar în momentul de faţă toate sunt de fapt în discursul şi în

mintea mea, care adună laolaltă fragmente absurde pentru a construi
un sens. Nu voi comunica aici sensul respectiv. Voi spune doar că am
construit un exemplu pentru a ilustra

Poate că, de fapt, nu a fost nici un vis!Dacă sensul este
sesizat, nu mai e nevoie de comunicare, iar dacă sensul nu este
sesizat, comunicarea nu edezirabilă.

încurcat

altfel

În acest fel

pe loc

prin absurd

în
realitate în
realitate

în realitate

cum poate fi privită altfel lumea
celor absurde.

Corneliu BÎLBĂ

CHIPURI
ŞI
MĂŞTI
ALE
ABSURDULUI
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Joi, 3 octombrie, puţin după ora 20, sala TeatruluiNaţional din Cluj-Napoca e plină ochi. Sunt convins
că e imposibil să mai găseşti măcar un singur loc

liber. , cum ar fi spus doamna de Sévigné, şi-a dorit să
ia parte la dublul eveniment cultural ce tocmai stă să înceapă.
E vorba despre dar şi de
premiera spectacolului cu piesa
spectacol montat de Silviu Purcărete. Se anunţă o seară sub
însemnele francofoniei. Dar şi sub cele ale interferenţelor
culturale româno-franceze. îi sunt consacrate, la
ediţia din acest an, lui George Banu, teatrolog român de 40 de
ani stabilit în Franţa. Ionesco, cel născut la Slatina, a scris
partea ceamai consistentă a creaţiei sale tot în , oricât
ar vrea feluriţi falşi şi patriotici de serviciu exegeţi ai literaturii
sale dramatice să îl anexeze în cel mai forţat chip cu putinţă

ToutCluj

Întâlnirile Internaţionale de la Cluj,
Ce nemaipomenită aiureală!,

Întâlnirile ...

Hexagon

Mircea MORARIU

Ştefan OPREA

dramaturgiei româneşti. Regizorul
Silviu Purcărete a locuit, cred că încă
mai locuieşte, în Franţa, deşi, spre
bucuria noastră montează din ce în ce
mai mult în ţara natală. Compozitorul
de muzică de scenă Vasile Şirli,
aşijderea.
Programul tipărit, ce ne-a fost

distribuit cu grijă invitaţilor de către
organizatori, ne previne că, înaintea
spectacolului, vom avea parte, în chip
fatal, de o Sala e
încă luminată şi iată, pe neaşteptate, îl
zărim pe Cornel Răileanu, deţinătorul
rolului urcând pe scenă,
pierzându-se undeva în cvasi-
întunericul acesteia. Spaţiul scenei dă
impresia a nu fi luminat decât de un bec.
Să fi renunţat oare organizatorii la

Peste poate!
Câtevamomentemai târziu, tot din sală,
apar pe scenă sărbătoritul- George
Banu- şi gazda- directorul Naţionalului
clujean, regizorul Mihai Măniuţiu.
Ambii, reputaţi, mari, imenşi oameni de
teatru. Ambii, oameni de condei.
Amândoi, pricepuţi oratori. Îşi scot
totuşi fiecare foile dinainte pregătite.
Sunt condamnaţi să îşi citească

deschidere oficială.

Personajul,

deschiderea oficială?

O urie eascş ă harababură
discursurile, nu au voie să improvizeze fiindcă ceea ce vor
spune trebuie să fie înţeles şi de numeroşii invitaţi străini, iar
condiţiile tehnice nu permit traducerea simultană. Ci doar
supratitrarea.
Îi ascultăm, îi ascultă tăcut, mirat şi Personajul, un alter-

ego al celebrului Béranger. Spre deosebire de el, noi înţelegem
despre ce este vorba. Pentru noi e vorba despre
pentru noi totul are valoarea unei la sărbătoare. Pentru
el, necunoscătorul, pentru el, inocentul, e doar începutul

ce i-a fost hărăzită de
Ionesco, demult, prin 1973, atunci când a decis să îşi rescrie în
limbaj teatral romanul O aiureală ce tocmai se
pregăteşte să se mai declanşeze o dată, graţie lui Silviu
Purcărete şi colaboratorilor lui.
Când partea festivă e gata, rămâne singur în

scenă. Singur, dar numai pentru câteva secunde. Nu, de fapt,
nu neapărat singur, în spatele lui sunt deja felurite manechine.
Unele imaginate de scenograful Dragoş Buhagiar, altele
întrupate de actorii Naţionalului. E o singurătate , o
singurătate o singurătate . E vorba despre

de care are parte,
de-a lungul a vreo sută de minute de spectacol, el, Personajul.
El, acest Béranger mut sau cvasi-mut, care îşi drămuieşte cu
grijă, cu parcimonie, cuvintele. Le foloseşte doar spre a-şi
anunţa sosirea în casa tocmai cumpărată din moştenirea
primită pe neaşteptate. Omoştenire ce trebuie să îl fi scăpat de
toate. De grija zilei de mâine. De zgomote, de turbulenţe, de
excesul de vorbărie fals- binevoitoare. Chiar şi de
colegilor de serviciu. De intruziunea vieţii altora în propria lui
viaţă.De harababură, de aiureală.Trebuie.Dar nu, nu va fi aşa.
Încă din primele minute ale spectacolului, Cornel

Răileanu, distribuit în rolul Personajului, familiarizat cu
dramaturgia lui Ionesco (să ne amintim ce rol minunat a creat
actorul în , un text înrudit cu

) se arată a fi fără cusur. Tace, nu scoate o vorbă, dar se
exprimă, cu o superbă elocvenţă, prin tăceri, prin priviri, prin
atitudine, prin ansamblul propriului corp.Un corp ce pare pe
de-a întregul copleşit, stingher, nedumerit de ceea ce i se
întâmplă. Tăcerea noului Béranger e necondiţionat,
sistematic, sadic întreruptă, contrapunctată, violată de câte
cineva. De tot felul de personaje care, în spectacolul lui
Purcărete, se multiplică, aşa cum se multiplicau, la Ionesco,
cele din bunăoară, ori în montările
regizorului cele din sau din

Parte a poeticii regizorale? Fireşte. Dar şi însemne
ale unei unităţi. Ale unităţii absurdului. Doar ştim foarte bine
că atât Caragiale cât şi autorii de vodeviluri sunt precursori ai
noului teatru, la fel cum ştim că absurdului îi este proprie
dorinţa de a se întinde peste tot, de a lua orice în posesiune, de
a nu lăsa nimic neatins.

rituri sociale,
prefeţe

aiurelii, al formidabilei harababuri

Le Solitaire.

Personajul

mentală
în tăcere, în linişte

singurele momente de singurătate în linişte

rinocerita

Omul cu valizele Ce formidable
bordel!

Jacques sau supunerea,
D-ale carnavalului Pălăria

florentină.

Iată, nu, numai e vorba despre o singură bătrână doamnă,
ci de trei (Irina Wintze, Anca Hanu, Romina Merei). Nu, nu
mai e vorba doar de o doamnă cu căţeluş, ci de două (Patricia
Brad, RamonaAtănăsoae). Şi soţul doamnei e multiplicat, şi
încă de patru ori (Ionuţ Caras, Cătălin Herlo, Silvius Iorga,
Matei Rotaru). Iar Portăreasa, de care toată lumea îl sfătuieşte
insinuant pe noul Béranger, să se ferească, ă

ă ă
şasea (

Patricia Brad, Romina Merei, Irina Wintze, Anca Hanu,
Ramona Atănăsoae). Rusul (Cristian Grosu) e unul singur,
dar vocea lui e triplată (Ionuţ Caras, Cătălin Herlo, Silvius
Iorga) şi dobândeşte inflexiuni felurite, câteodată
neomeneşti, halucinante.
Supra abundenţa fizică, agitaţia, goana îşi află oglinda în

e multiplicat de
cinci ori (Romina Merei, Irina Wintze, Ramona At n soae,
Anca Hanu, Patricia Brad). Agnès apare la puterea a

spaţiul sonor al spectacolului. La început, un bec e ţinut să
joace rolul unui microfon. Mai apoi scena e invadată de
microfoane la care vor cu tot dinadinsul să ajungă personajele.
Ele nu se exprimă doar verbal, ci şi muzical. O fac vocal, o fac
şi la pian (AncaHanu, Ionuţ Caras). Iar în vreme ce Personajul
mănâncă, dorind, impunându-şi să îşi păstreze calmul, în jurul
lui izbucneşte revoluţia. Revoluţia? Posibil. De fapt, o

O aiureală de restaurant. O aiureală de bodegă.
O zi nebună în care nimeni nu

mai are nici un fel de identitate, în care toţi cei de pe scenă
schimbă mască după mască. Doar rămâne acelaşi.
Singur, izolat înmijlocul aiurelii ce se tot amplifică. O aiureală
care, în spectacolul lui Silviu Purcărete, pare a fi o replică la
războiul civil din Spania, dar parcă, mai apăsat, la atât de
controversatul şi, azi, atât de regretatul mai 1968. Un război
( ), o revoluţie, o , cu multă agitaţie, cu
zgomot, dar numai cu doi revoluţionari (Cristian Rigman,
Ionuţ Caras), cu un rănit (Silvius Iorga) şi cu o mamă a
rănitului (IrinaWintze).
Purcărete a organizat perfect Nu pare să îi fi

scăpat nimic. Nimic cu excepţia unui mic, aproape
imperceptibil moment, imediat după secvenţa de război civil,
când lasă impresia că e puţin descumpănit. Deruta trece însă
repede. Ritmul nebun revine. Revine şi magia. Magia pe care
el, Regizorul, da, Regizorul cumajusculă, a exercitat-o asupra
actorilor pe care i-a convins că aşa, numai aşa trebuie să fie

Şi care, la rându-le, ne conving şi pe
noi despre adevărul lui Silviu Purcărete. Despre adevărul lui
Ionesco citit şi cuceritor deopotrivă de Purcărete şi
de artiştiiTeatruluiNaţional dinCluj-Napoca.

nouă
aiureală. D-ale
carnavalului! La folle journée.

Personajul

Viva la muerte! aiureală

aiureala.

Ce
nemaipomenită aiureală!

urieşeşte

După ce -câţiva ani în- şir, în calitate de directoare
a Teatrului „George Ciprian” din Buzău, a
organizat şi coordonat Festivalul ,

Marinela Ţepuş, devenită directoare aTeatrului „Nottara” din
Bucureşti, a decis să continue şi aici iniţiativele care, la
Buzău, i-au adus atâtea satisfacţii profesionale. Iată-ne, deci,
invitaţi la jumătatea lunii octombrie la prima ediţie a unui
nou festival internaţional de teatru, sugestiv denumit:

. Nu, nu e vorba de o întoarcere la ceea ce se
numea pe vremuri , ci de simplul fapt că
Teatrul „Nottara” se află pe Bulevardul Magheru, (bulevard
care va fi implicat direct cumvomvedea îndată în programul
festivalului. Cu spiritu-i neliniştit şi întotdeauna cu dorinţa
originalităţii în tot ce face,Marinela Ţepuş a conceput şi acest
Fest(in) în termeni foarte personali şi cu un program care să-l
deosebească de celelalte manifestări teatrale, să fie, adică,
original, cu sunet propriu. Două secţiuni a cuprins acest
program, una - competiţională -, intitulată (după o sugestie
caragialeană, dar şi cu un substanţial accent de actualitate)

, alta în afara competiţiei, cuprinzând,
în principal, spectacole ale teatrului-gazdă, dar şi spectacole
invitate, a fost rezervată special comediei primind, prin
urmare, şi denumirea adecvată: . Greu de
spus care secţiune a fost mai interesantă şi, deci, mai
frecventată de public. Cea dintâi aducea în competiţie
spectacole din mai multe ţări (Franţa, Serbia, Austria,
Bulgaria şi, evident, România), ilustrând situaţia de mare
actualitate a crizei de orice tip (economică, socială, politică,
de identitate şi, de ce nu?, sexuală!). Au fost vizionate astfel
cu deosebit interes şi cu supralicitare din partea publicului:

de Jean-Yves Picq, spectacol al
companiei franceze din Grenoble, în regia şi
scenografia lui Benoît Kopniaeff („Războaie sfinte, războaie
de dominaţie, războaie economice, consecinţele sunt,
întotdeauna, aceleaşi. În spatele frontului, în cartierul general
al militarilor, astăzi al financiarilor, marii responsabili decid
asupra tacticii, asupra numărului de oameni care trebuie
sacrificaţi, experimentează arme noi, militare sau economice,
nicio diferenţă, poate doar denumirea e diferită” aşa îşi
rezumă tema dramaturgul); de Sanja
Domazet (regia Stefan Sablić) a fost propunerea către
spectatorii bucureşteni făcută de Teatrul Naţional din Vârşeţ
(Serbia), un frumos omagiu adus poetului PetruCârdu, a cărui
biografie a stat la baza textului dramatic; actorii bulgari apoi,
de la Teatrul din Vraţa, au prezentat piesa lui Pozsgai Zsolt

o dramă contemporană cu puternic ecou
în lumea celor singuri şi nefericiţi. Două texte celebre

de Georg Büchner şi de Voltaire au stat la
baza spectacolelor prezentate de Teatrul „Pigmalyon” din
Viena (în regia lui Geirun Ţino), respectivTeatrul de animaţie
„Ţăndărică” din Bucureşti (regia Cristian Pepino), iar teatrul-
gazdă a adus piesa de Lia Bugnar
într-un spectacol de Diana Lupescu, în interpretarea actorilor
Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Lucian Ghimişi şi Mihai
Marinescu.
În cealaltă secţiune, au fost

prezentate evident spectacole de comedie: de
Örkeny Istvan (Centrul Cultural UNESCO „Nicolae
Bălcescu”, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză),

(adaptare după I.L. Caragiale, un spectacol de
Tompa Gábor. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) şi
câteva spectacole de pe afişul curent al Teatrului „Nottara”:

(în regia Dianei Lupescu), (regia
Theodor-Cristian Popescu), (regia Alice
Barb), (regia Petre Bokor) şi
(regiaClaudiuGoga).
Ziceam la început că Bulevardul Magheru a fost implicat

direct în programul Festivalului. Într-adevăr, în serile de
festival, oricine trecea prin faţa Teatrului „Nottara” era
implicat volens-nolens în evenimentul stradal conceput şi
regizat de Mihai Lungeanu, intitulat „Teatru pe pâine” şi
interpretat de actori ai teatrului-gazdă şi de studenţi de la
UNATC.
Au existat şi două dezbateri teoretice la Cafeneaua

„Nottara”: colocviul (în două etape) ,
moderat de Marina Constantinescu, şi o întâlnire a
directorilor de festivaluri din Bucureşti şi din ţară. Au existat
şi spectacole lectură - coordonate de regizorii Al.
Mâzgăreanu, Cezarina Udrescu şi Mihai Lungeanu.. Au fost
lansate cărţi de teatru şi au fost vernisate expoziţii de
fotografii.
Prima ediţie a acestui festival (12-19 octombrie) -

organizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER - a
fost, bineînţeles, un succes, drept pentru care facem cuvenita
apreciere la adresa instituţiei-gazdă şi a celor care s-au
străduit...

VedeTeatru

Fest(in)
pe Bulevard

teatru bulevardier

Criză teribilă, monşer!

Bulevardul comediei

Povestea zăpezii negre

Băutorul de rouă

Liselotte şi luna mai

Woyzeck Candide

în premieră Matrimoniale

Bulevardul comediei,
Familia Toth

Leonida
Gem Session

Nu vorbiţi cu actorii Metoda
Mobilă şi durere

Scandal la operă Zeul măcelului

Criză teribilă, monşer!

In Mobile

FEST(IN) PE BULEVARD

Scenă din spectacolul “Mobilă şi durere” (Teatrul Nottara)
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În lumea , vîrsta, aş spune, se
calculează logaritmic sau, dacă apelăm la lumea basmului,
creşte într-un an cît la alţii în zece! De aceea, la fiecare adaos

de cinci ani, numărul ansamblurilor consacrate scade, iar
performanţele cresc. Cvartete în vîrstă de cinci şi de zece ani sunt
numeroase; după cincisprezece ani, apar în clasamentele
concursurilor şi festivalurilor internaţionale; între douăzeci şi cinci şi
treizeci îşi confirmă renumele cîştigat. La vîrsta de patruzeci de ani
însă, nu au ajuns decît cîteva, de-a lungul istoriei de peste două secole
a ansamblului celor patru instrumente de coarde sau, aşa cum a fost
numit, a .

În istoria cvartetului românesc nu există decît un singur
cvadragenar: , şi s-a-ntîmplat? De-a lungul
acestui an s-a vorbit şi s-a scris mult despre asta. Voi puncta prin
urmare doar răspunsuri succinte la cele trei întrebări.

şi Pentru că „se copsese” vremea! În anii '70 ai
secolului trecut exista la noi şcoală recunoscută, dascăli reputaţi,
repertoriu consacrat. Şi toate astea cu precădere în sfera
instrumentelor cu coarde, în privinţa cărora, se pare, românii au
dovedit afinităţi speciale.

La Iaşi îndeosebi! Un lung şir de profesori eminenţi de
la Eduard Caudella, la Ludwig Acker, Lucia Burada, Alexandru
Garabet, apoi Vladimir Beiu, Leonid Popovici, Gheorghe Sârbu,
Ştefan Lory Tot la Iaşi, în anii '70'80, s-a născut „microbul”
muzicii în sensul de relaţionaremuzical-artistică (l.gr.
= , ). Aşa se explică o tot mai consistentă şi
spectaculoasă prezenţă artistică a studenţilor Conservatorului
ieşean, în genul cameral între care formaţiile clasei de cvartet a
profesorului George Hamza şi, concomitent, coagularea cunoscutei
orchestre-super „filarmonico-studenţeşti” a lui IonBaciu.

Aceste răspunsuri nu explică însă . Urmărind traiectoria
repertorială a Cvartetului constatăm cîteva etape marcate de
performanţe: pe măsură ce stilul interpretativ s-a conturat şi s-a
maturizat, artiştii au consacrat vîrfuri valorice. Aşa a fost

, în concert şi pe disc, din anii '80'81, cele două
, cele două ( şi

) înregistrări realizate cu
Casa Electrecord pentru centenarul şi preluate ulterior de
case dediscuri străine.

Tot astfel, , începută minuţios în anii
bursei la Köln şi prezentată apoi în repetate rînduri, de fiecare dată
adăugînd valoare, consistenţă şi timp comprimat. Totul a culminat cu
prezentarea celor 17 lucrări beethoveniene, în aproape
consecutive (doar o zi pauză), laWürzburg (în Germania), în martie
1998.

Părea că prin cele peste zece versiuni interpretative ale
, realizate de-a lungul a două decenii din 1983

pînă în 2003 şi înregistrate pe disc, atinseseră altitudinea
maximă aperformanţei.

Şi totuşi nu…
A 40-a aniversare a adus şi o abordare supremă:
de Bach, prezentată în cadru restrîns la Iaşi, în 7 septembrie şi

la Ateneul Român din Bucureşti, în 10 septembrie, eveniment între
evenimentele Festivalului Internaţional de anul
acesta.

Cu acest prilej, Studioul TVR Iaşi a editat şi lansat un album de
două discuri cu înregistrări antologice televizate, realizate cu prilejul
altor evenimente aniversare aleCvartetului : în 1998 la un sfert
de veac şi în 2008 la trei decenii şi jumătate. Lucrările incluse în
album sînt reprezentative atît pentru repertoriul genului, cît mai ales
prin semnificaţiile interpretative.

nu înseamnă numai o încununare a unei traiectorii

cvartetului de coarde

Instrumentului cu16 coarde

Voces. De ce cînd unde

De ce? Cînd?

Unde?

ş.a.
simfonice syn

împreună phoné = sunet

totul
Voces,

Integrala
camerală enesciană
Cvartete de coarde op. 22 Cvartete cu pian op. 16 op.
30 , Cvintetul cu pian op. 29, Octuorul op. 7,

Enescu

Integrala Beethoven

şase concerte

Integralei Beethoven
live

Voces Arta
Fugii

George Enescu

Voces

Voces

artistice, un punct terminus, culminant, al cvartetului de coarde
românesc, ci deopotrivă o adică o confluenţă între tradiţie şi
perspective, între istorie şi perenitate, între maeştri şi emuli. Este
ceea ce îşi propune să prezinte, între altele, albumul TVR Iaşi. Aşa
sînt cele două cvartete discipole : şi , cel
dintîi ansamblu al Filarmonicii ieşene, cel de-al doilea al
Filarmonicii din Braşov. Ambele au depăşit etapa consacrării
internaţionale, marcîndu-şi de curînd un sfert de veac de activitate,

în 2012, anul acesta.
În acelaşi context al relaţiei maeştri-emuli, este inclusă

întregistrarea excepţională a de
Brahms şi Schubert, în care apare unul dintre formatorii ,

Martin Lovett, violoncelistul Cvartetului londonez

Urmărind cronologic evenimentele surprinse în înregistrările
menţionate, albumul începe cu cele două capodopere pentru cvintet
de coarde de JohannesBrahms şi FranzSchubert.

a fost conceput de mai
întîi în 1862, pentru două viori, violă şi două violoncele. În următorii
doi ani, apropiaţii compozitorului între care Joseph Joachim şi Clara
Schumann l-au convins să adapteze muzica în ceea ce va deveni

.Această versiune a provocat un asemenea
entuziasm printre prietenii muzicianului, încît acesta a distrus
manuscrisul iniţial pentru coarde. În fine, în aceeaşi perioadă,
muzicianul creează o a treia versiune, pentru cvartet de coarde şi
pian. Lucrarea compozitorului german rămîne indubitabil o
capodoperă, fapt care a stîrnit curiozitatea cunoscătorilor şi aşa se
face că în 1946, compozitorul şi muzicologul Sebastian H. Brown a
reconstituit prima versiune a lucrării brahmsiene. Această
reconstituire a fost interpretată de de patru ori de-a lungul
anului 1998 la aniversarea 25: prima oară cu Filip Papa, în martie, la

şcoală,

Voces Ad libitum Gaudeamus

Gaudeamus Ad libitum

Cvintetelor cu două violoncele
Voces

maestrul
Amadeus.

Sonata pentru două piane

Voces

Cvintetul în fa minor, op. 34 Brahms

N-ammai trăit senzaţia asta din copilărie, când în biserică,
la slujba duminicală, obişnuiam să las liturghia în fundal
şi pentru vreo jumătate de ceas, privind cupola, levitam.

Mă înălţam, mental, sus, pînă la bolta fremătând de sfinţi şi fum
tămâiat, dând ocol celor douăsprezece ferestre ce invitau prin
semicercul clar, arhanghelii, Sfânta Treime şi harul, în altar. Îmi
plăcea sămă contemplu prizonieră la intersecţia fâşiilor de lumină ce
invadau aproape spectral spaţiul circular şi să mă închipui fie şi
pentru o clipă centrul atenţiei lor şi nodulmedian necesar.

Am regăsit-o (senzaţia) într-o după-amiază recentă de toamnă,
când, îmbătată de lumina-i caldă, am urmat un sfat şi-am călcat
pragul poate celuimai frumos spaţiu reinventat.Mă tem (optimist) că
oricine va încerca experienţa şi va vizita cel mai recent teritoriu
expoziţional de muze, plastice îndeobşte, revendicat, va lua garantat
cu sine la plecare, pe post de suvenir, un sentiment fantasmagoric. În
ceea ce mă priveşte s-a întâmplat şi, ghici ce?, m-am bucurat, să
savurezmomentul explorării, solitar.
Pentru cei ce preferă informaţia la rece Galeriile Fundaţiei

Regale sunt punctul omega al unui proiect cevamai special, gândit în
parteneriat. Unul încheiat între Biblioteca Centrală Universitară şi
Uniunea Artiştilor Plastici - Filiala Iasi. Unul prin care cupola celui
mai vechi stabiliment de carte universitară din ţară, trece de la
statutul de bazar mai mult sau mai puţin sentimental, pe care şi l-a
asumat de altfel mult prea mulţi ani, la cel de spaţiu cu personalitate
proprie, de un farmec pe trei nivele etajat arhitectural pe care numai o
încăpere rondă le are deoferit.
Dovadă stă însuşi atipicul său act inaugural, petrecut la graniţa a

două pelerinaje, unul religios, altul focusat pe carte, când printr-o
ironie fină dar vreau să cred premeditat abilă, o expoziţie şi-a asumat
în pionierat, să facă oficiile de gazdă pentru a pune în lumină o sală şi
nuviceversa cume gândit orice vernisaj bunăoară.
Una peste alta locul acesta e gândit, sortit şi menit pentru artişti.

Cu menţiunea că îi includ din start aici şi pe cei care gustă şansa
ocazional, impulsiv sau cu tactică, nu doar tabăra privilegiată a celor
ce posedă suplimentar, veleităţile necesare punerii ei în practică.
De ce-i special? Pentru că-ţi induce experienţa unei colivii

(fenomen de formă bănuiesc) cu vise (ale celor ce expun într-o primă
instanţă) din care în mod paradoxal, unii spun, evadarea nu aduce
nimic bun. E genul de spaţiu care nu-ţi permite să-l controlezi tu, ci te
înglobează, te absoarbe, te simte. E un fel de "podul bunicilor"
readaptat. Spre el nu duce doar una ci mai multe scări în formă de
melc iar sus nu e praf, ci lumină. Una care te îmbie să umbli la cufere,
minuni şi alte lacăte încuiate. Magia şi jocul îţi par necesare, nu
deşarte. Şi le iei, le trăieşti, ca atare, pe fiecare.
Lângă scara subţire de metal ce-ţi aminteşte suspect de

structurileADN-ului ce-l porţi inerent, începi să dai de-a dura, cot la
cot cu Îngerul păzitor (Gabriela Drinceanu) nu ştii clar ce, cercul
vieţii sau hubloul la fel de rotund al ferestrei. Te plimbi absurd prin
toamna aglomerată demesteceni, ocruri calde şi tuşe relevate (Florin

Morun), meditând transcedental (FelixAftene) cum ar fi indicat să-ţi
joci cartea de final, când te simţi de-o veşnicie prins lamijloc între un
Isus purtând definitiv coroana spinilor de rece metal (Dan Covătaru)
şi torsul auriu al unei zeităţi incerte profilate pe piedestal.
Frunzăreşti textura atipică a scrisorilor de dragoste

(Ramona Biciuşcă), te familiarizezi cu trădarea şi
speri în pofida spaţiului inundat de nimfe şi himere ( Andrian Micu)
la idei în tandem, precum: duet (Petronela Iacob), cuplu (Sabin
Drinceanu), dualitate mută şi-n fine tabloul de nuntă (Alina Avram)
populat cu personaje efemere.
Vânezi însoţit de fabulistice patrupede (Gheorghe Lungu),

fenomene galactice (Neculai Ciochina) şi permanente, în neavenite
găuri negre.
Escaladezi copacul sacru (Constantin Tofan) îmboldit de cifricul

Jurnal al lui Nino Pisano (Cristian Ungureanu) şi cazi exact când te
credeai semizeu, împins de ochiul lui Dumnezeu.Te repliezi şi-ţi faci
mustrător autoportretul. Cu toată autocritica tot eşuezi din amorul
sacru în profan (Ciprian Croitoru) desprins de aripa ce vag prinsese
contur acumun an.
Renunţi la poze şi te laşi sedus diafan de vin şi vina ambelor roze

(Zamfira Bârzu). Te scuzi dar şi scufunzi până în lumea submarină şi
secretă condusă de sirena ferecată (Valeriu Gonceariuc) într-o lume
perfectă, cu dezlegare la peşte (MihailVoicu). Şi într-un final evadezi
transformat în fir de floare origama (Sorin Otinjac) condamnat să
împartă pe viaţă glastra preferată.
Întors la vatră (Liliana Gonceariuc) te agăţi disperat de încercare

şi din dorinţa de-a umbla camuflat, cauţi iar îngerii de Crăciun
(ValentinaDrutu), hotărât din nou să urci şi să uri, vechilemanuscrise
şi scripturi (Atena Simionescu).Mai poţi tu oare răstălmăci în ele, cu
credinţă vie, harta spre copilărie (GabrielaAgafiţei)?
Te trezeşti fără să răspunzi, nici lor (provocărilor), nici ţie. Eşti

deja parcă deasupra tuturor inclusiv a viselor, într-un "vârf" de
galerie. Eviţi ferestrele... deşi ştii că-i în zadar. Te înconjoară. Te
privesc. Te-mbie. Arunci într-un târziu, inevitabil, o privire. De jos
noaptea (Ioan Vânău) şi oraşul te cheamă. Consimţi să cobori fără
grabă, închizând toate cuferele la loc şi ieşi în forfota stradală.
Rămâi totuşi cu-n sentiment fără greş. Îmi spun: ăsta nu-i pod, e

însuşi "turnul de fildeş". Şi-am să-l urcmai des, dacă tot a mers, şi-am
scos amintiri de sub... Preş.

beethoveniene

Iaşi; a doua oară cu Martin Lovett, în celebra sală de la
Londra, în aprilie; a treia oară în 31 octombrie, din nou cu Martin
Lovett, la Iaşi, în Sala Filarmonicii. Înregistrarea inclusă în album
datează de la acest din urmă concert. Programul din 31 octombrie a
fost apoi reluat, pentru a patra oară, la Bucureşti, în 4 noiembrie, în
Sala aMuzeuluiNaţional deArtă alRomâniei.

După concertul de la Londra, un cronicar britanic nota în
, din 1 iulie 1998: „… N-am ascultat

niciodată o interpretare mai bună. Atît în detalii, cît mai ales în
concepţie, interpretarea a fost tot ce putea fi mai valoros. Audienţa a
ascultat într-o linişte totală, pentru ca apoi, cuprinsă de emoţie şi
admiraţie, să izbucnească în ovaţii. Concertul a adus la Londra un
Cvartet pe care ar fi trebuit să-l ascultămdemult…”.

n-a avut şansa să-şi asculte niciodată
El a terminat de compus lucrarea în

septembrie 1828, iar două luni mai tîrziu se săvîrşea din viaţă, la
Viena. Prima audiţie va avea loc abia în 1850 şi trei ani mai tîrziu
lucrarea va fi publicată. De-atunci, acest cîntec de lebădă schubertian
va fi considerat una dintre cele mai inspirate pagini muzicale
camerale din toate timpurile. a conferit acestei opere geniale
interpretări excepţionale, punctul culminant al partiturii
constituindu-l partea a doua, . Numai la am avut
revelaţia orgii în muzica acestei părţi lente, cu o încărcătură
deopotrivă funebră şi luminoasă pe care am mai întîlnit-o doar la
Mozart , atinsă de presimţirea marii treceri! De-a lungul timpului,

a colaborat în re-crearea acestei muzici cu violoncelişti dintre
cei mai valoroşi: Wolfgang Laufer, Radu Aldulescu, Marin Cazacu,
EmilKlein, Filip Papa şi alţii.

Cel de-al doilea disc din albumul editat de TVR Iaşi cuprinde
alte trei capodopere camerale şi

de , împreună cu de .
Înregistrarea celui de-al doilea de Enescu a

fost realizată deTVR Iaşi în sala Filarmonicii, la 8 februarie 2005, an
ce a marcat semicentenarul morţii compozitorului. Cum menţionam
mai sus, lucrarea a constituit una dintre primele performanţe
interpretative ale, pe atunci, tînărului cvartet , înregistrată de
Electrecord în 1980-1981. a reluat-o de nenumărate ori, în ţară
şi în străinătate, cizelînd fiecare detaliu, pînă la perfecţiune.

Una dintre cele mai spectaculoase pagini camerale enesciene
prin muzica însăşi, dar şi prin valoarea ei istorică, rămîne

Enescu a terminat la sfîrşitul lunii mai 1900, pe cînd
avea doar 19 ani! Încărcătura simfonică a discursului muzical,
coloristica purtînd deja tente impresioniste, subtilităţile şi coerenţa
fiecărei componente melodico-timbrale şi în acelaşi timp coeziunea
ansamblului fac din enescian o creaţie genială cu atît mai
dificil de redat muzical. Condiţia interpretativă ideală adică
alăturarea a două cvartete deja coagulate, provenite din aceeaşi
şcoală, este ceea ce a reprezentat formula , cuAnton
Diaconu, violonist secund şiAdrian Berescu prim-violonist

Prima apariţie publică cu această lucrare şi în această formulă
a avut loc în anul 2000, la Aachen în Germania, succesul fiind
memorabil. La Iaşi însă, reluările capodoperei enesciene au stîrnit cel
maimare entuziasmşi ceamai profundă emoţie.

de Mendelssohn a cunoscut de asemenea un vîrf
interpretativ în combinaţia , la aniversarea 35 a
ansamblului ieşean, din aprilie 2008.

Noua apariţie discografică este, prin urmare, o binevenită
şi mult aşteptată pagină antologică, pe care o dorim doar începutul
unui lung şir de viitoare ediţii TVR Iaşi. Felicităm iniţiativa
realizatorilor, între care Alex Vasiliu autorul proiectului şi Carmen
Olaru director alTVR Iaşi.

Wigmore

Auditorium

Musical Opinion Magazine
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Voces
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16 cronica veche

CRONICA ARTELOR

Radu Ghilaş (Swedenborg)

AlexVasiliu

DanHăulică

-

- Ştiţi, se spunea în vremea copilăriei mele că
marile declaraţii de iubire la adresa Iaşului sunt făcute de cei
care l-au părăsit! Şi erau atâţia intelectuali, de la Sadoveanu la
Ralea, dintre cei care îi dăduseră strălucire într-un mod activ,

Sunteţi născut la Iaşi. Nu aş vrea să începem
discuţia într-un mod prea sentimental, dar sunt interesat cum
vedeaţi Dumneavoastră Iaşul când aţi mai crescut: era, totuşi,
un târg de provincie, saunu?

care se îndepărtaseră fizic de oraş, încât
aserţiunea avea un anume temei. În tinereţe
există un fel de sentiment de proximitate
interioară, sentiment care aduce dimensiunile
culturii, în mod paradoxal, apropiate - lucruri
care se găsesc foarte departe de noi. Astfel
încât, dacă fizic ne simţeam la un capăt de
lume, era destul să te duci la gară şi să simţi că
se sfârşeşte o lume, graniţa era la 20 de km, pe
de altă parte, tot ce sorbeam din

ne dădea un sentiment
de spaţialitate angajantă, deloc supusă unui
complexde inferioritate.
-

- O întâmplare, un hazard fericit a făcut
ca, de copil încă, eram în clasa I de liceu, să
capăt învoire să citesc în biblioteca
Universităţii, aflată în vechea clădire, un etaj
întreg, bibliotecă rezervată studenţilor. Mi s-a
făcut o favoare şi, la 11 ani, stăteamore întregi
în acea bibliotecă admirabilă. Era un tărâm de
fascinaţie, o boiserie cu nişte colonete

, puţin după tipul Bibliotecii
Naţionale Franceze, dar care avea un echilibru
admirabil şi, mai ales, extraordinar de incitant
era faptul că simţeai în jurul tău cărţile la
îndemână, erau mici scăriţe pe care puteai
urca spre a lua din raft cărţile unei vaste
expuneri uzuale. Şi asta îmi dădea un
sentiment de familiaritate neaşteptată.
-
- Era o prezenţă în aşa măsură, încât

directorul de atunci al bibliotecii, trecând într-
o seară, erau orele de închidere, văzând
copilul acesta la masă, a fost puţin intrigat,
puţin iritat, s-a uitat la cărţile de pe masa mea,
şi asta la rassurat, pentru că erau cărţi serioase,
ediţia „Caragiale” a lui Zarifopol, şi şi-a spus,
„ăsta nu stă degeaba”. Dar pentru mine a fost
un sentiment, n-aş spune de confort, în orice

lărgimile
necuprinse ale culturii

Aţi fost de la început un om al cărţii, al
bibliotecii?

gracil-
metalice

Cartea era oprezenţă.

caz, un fel de acces care dădea o legitimitate profundă.
-

- Ştiţi că vizualitatea este o aplecare fatidică, aş spune,
sigur erau lucruri care mi se prindeau pe retină. Prietenul şi
fostul meu student Andrei Pleşu, pretindea într-o
caracterizare a colegilor săi de meserie, a oamenilor cu care
îşi încrucişase destinul, că dintre cei aplicaţi fenomenului
plastic, eu sunt celmai irezistibil atras de vizualitate. Pentru
mine, arta nu este pretextul unei discuţii în afară de
autonomia faptului expresiv, aşa cum se găseşte în graniţele
vizualului. Mi-l amintesc pe profesorul Oprescu, care a fost
unul dintremarii mei prieteni, cu toată diferenţa de vârstă, îl
respectam imens, avea o experienţă europeană foarte
întinsă, fără să aibă , proprie lui George
Călinescu, cu care, de asemenea, am lucrat. Oprescu avea
un „duaté”, un simţ al nuanţelor, al unei

hrănită de o vastă experienţă a muzeelor. La
„Ermitaj”, le-a spus specialiştilor de acolo, văzând un
Rembrandt, „e un tablou la muzeul din Brunswig, undeva,
sus, un portret care are analogie cu acesta”. Şi aşa era.
Ochiul său nu se înşela. El mi-a spus odată despre un
colaborator al său: „Îmi vorbeşte totdeauna despre ultima
carte citită şi niciodată despre ultimul tablou văzut!”

-

- Am urmat un liceu serios, mi s-au dat posibilităţi de
libertate a lecturii şi a formării, profesori cărora le sunt
recunoscător. Unii cu extravaganţă, cum a fost un profesor
de latină.
-
- La liceul clasic. La început am trecut prin mai multe

licee. Liceul Internat era o creaţie a lui Spiru Haret, cum
ştiţi, un fel de colegiu de tip englezesc, ca

!O realizare absolut uimitoare în jur de 1900,
într-o ţară supusă atâtor zbateri, în preajma unor mari
revolte ţărăneşti să se realizeze un asemenea institut de
înaltă, elitară cultură! Deci, aveam nişte repere, dacă vreţi,
în jurul meu încă din şcoală. Dar esenţialul îl obţineam prin
propria confruntare cu modele pe care le admiram de multă
vreme. În familie, de copil, am crescut într-un anume cult al

Ce vă mai atrăgea în Iaşi atunci, în afară de
bibliotecă?

frenezia ideilor

pozitive relativităţi
culturale,

Eu am
încercat de-a lungul vieţii, cu o dublă formaţie, literară şi
plastică, să arunc punţi între domenii, dar fără să atentez
vreodată la ingenuitatea privirii, care trebuie păstrată când
încerci să te apleci asupra fenomenului plastic

Aveţi un stil personal de a scrie, de a comenta
fenomenul artistic. Cine v-a cultivat condeiul? În liceu, şi
mai târziu.

La ce liceu?

un Eaton pentru
copii de ţărani

.

DanHăulică este un boier al gândului şi al faptei închinate actului artistic. Discursul
său despre imaginea plastică, ce se constituie ca o eflorescenţă de idei şi metafore, harul,
ştiinţa, diplomaţia cu care a organizat colocvii, retrospective, simpozioane şi, mai ales
revista „Secolul 20”, rămasă o instituţie păstrătoare a valorilor spirituale din veacul
trecut, sunt calităţile cu careDanHăulică s-a înscris în istoria culturii europene.
Dacă pasiunea, eforturile unor Petru Comarnescu sau Ionel Jianu, ca să amintesc

doar două nume afirmate în perioada interbelică, au avut ca efect cunoaşterea într-un
anumit timp şi spaţiu a unor epoci şi creatori de prim rang, pictura de pe ziduri monahale
bucovinene, creaţiile rămase de la Brâncuşi, Irimescu sau Ţuculescu, viaţa lui Dan
Hăulică poate fi înţeleasă ca o neîntreruptă putere de a dărui celorlalţi biblioteca de care
au şi vor avea nevoie, spre a înţelege valorile literare, muzicale, plastice din veacul
anterior. Aşa s-a dovedit a fi menirea revistei „Secolul 20”, al cărei redactor-şef a fost
timpdedecenii
Excelenţa cuvântului său despre faptul artistic, cuvânt tezaurizat în formule

memorabile ce marchează idei fundamentale, excelenţa gestului coordonator de fapte
artistice, rolul de întemeietor al unei instituţii ce adăposteşte creaţii spirituale, sunt
meritele lui Dan Hăulică. Esenţiale într-o epocă, într-o Românie în care sentimentul de
siguranţă ivit din temeinicia construcţiilor trecutului este mereu umbrit, aproape
întunecat de goliciunea „adamică” a veşnicului început.
În octombrie 2010, criticul de artă plastică, scriitorul Dan Hăulică a primit titlul de

Doctor honoris causa al Universităţii de Artă „George Enescu” din Iaşi. Cuvintele sale
au fost, ca întotdeauna, un regal al ideilor şi almetaforei, cultivând, poate, celor care l-au
ascultat atunci o „nostalgie a sintezei”, cu efecte mai profunde, mai durabile, decât
polifonia adeseori dezacordată a postmodernismului.

.

DAN HĂULICĂ:
Plăcerea, partea de
seducţie estetică, e
întotdeauna de nedespărţit
de o dimensiune de
inteligibilitate superioară

lui George Călinescu, şi cred că din punctul de vedere al
formării stilistice, al acestei perfecţionări a uneltelor, nu se
poate să nu fi fostmarcat. Cum se spunea că, după Eminescu, nu
se mai poate scrie fără să ţii seama de imensul său aport, cred că
şi în critică, în ştiinţele spiritului în general, nu se poate ignora
contribuţia novatoare, introdusă de
Călinescu. O căutare de modele pe care o promovez acum. Sunt
preşedintele unei fundaţii, „Credinţă şi creaţie”, aşezată sub

acuitatea îndrăzneaţă

semnul prietenei şi marii profesoare care a fost Zoe Dumitrescu
Buşulenga. Fundaţie funcţionând la Putna, unde este locul ei de
veci, unde încercăm să punem în mişcare o idee fecundă a
experienţei sale, aceea a modelelor ce nu trebuie să lipsească din
orizontul tineretului. Suntem într-o criză, sub acest aspect.

-

- Iaşul din primii ani de după război arăta aproape mizer. Erau
încă ruine care nu fuseseră ridicate, era un oraş pe care îl puneai
cumva în paranteză, ştiai că e altceva decât

, o lentilă care aduna forţele creatoare de cultură ale unui
neam întreg. Astfel încât, puteai să faci abstracţie de ceea ce aveai
sub ochi, şi să te raportezi mereu la un fel de esenţialitate a fiinţării
culturale.
-

- Eu cred că nu există un „mai întâi” şi un „după” în această
înaintare. Trebuie ţinute cu două mâini, dacă vreţi, frâiele către
întinderile culturii literare, ale culturii general umanistice, şi
spaţiile creaţiei vizuale, întinderi care altora le rămân dezordonate.
De aceea, eu am învăţat enorm întotdeauna, şi m-am lăsat deschis,
am vrut să fiu permeabil la tot ce-mi aducea contactul direct cu
atelierele, cu ambianţa creatoare. Am căutat asta, şi am avut
norocul să pătrund laChagall, laKolder, laDelvaux, în atelierele de
la New York la Bandet Newman nu mai spun în Franţa, în Italia
Întotdeauna am avut sentimentul că asta mă apără de fixaţiuni şi
idei pripite. Aveam un prieten strălucit în ce priveşte ideaţia, dar
care se grăbea uneori în a da judecăţi de valoare, şi mereu îi
spuneam „mai zăboveşte”. Pentru că, ce înseamnă a zăbovi?
Această lentoare a unei apropieri respectuoase de concret, care are
bogăţia lui şi, câteodată,
-

- Mi-a fost dat - eram preşedintele Asociaţiei internaţionale a
criticilor de artă, făceam congrese, câte două pe an uneori, în
America Latină, în Scandinavia, în Grecia, în ambianţe culturale
foarte diverse - oriunde mergeam eram confruntat cu eforturi de
vârf ale vieţii artistice. Se organizau special expoziţii, asociaţia
număra peste 50 de secţiuni naţionale, ştiţi? Eram în contact cu şefi

Criza nu
constă în absenţa modelelor, cât mai ales, a aptitudinii de a le
absorbi, de a sta cu faţa la ele.

Aşmai zăbovi puţin la începuturileDumneavoastră.Aveaţi, şi
v-a fost proprie toată viaţa, acuitatea vizuală. Nu vi se părea, cu 50
de ani în urmă, că Iaşul, cu toată mărimea lui, era un oraş
înghesuit?

entelehia respectabilă a
Iaşului

Când cineva doreşte să intre în domeniul artelor plastice, să
cunoască pe cât posibil mai mult, poate pătrunde numai pe
culoarele trasate de artiştii cu care el rezonează, sau e bine să-şi
facă mai întâi o cultură generală obligatorie, şi după aceea să ţină
seamade preferinţe?

asprimele lui ţepoase.
Cât zăboviţi în ateliere sau în preajma unor lucrări, până să

scrieţi textul acela atât de frumos?

, .

de stat, nu mai vorbesc de primari, de miniştri, şi câteodată
eram obligat să văd o expoziţie în cinci minute, şi să fac un
discurs.Afost ca un fel de biciuire, dacă vreţi, însă am învăţat să
văd repede. Şi înconjurat de reporteri care veneau după tine să-
ţi pândească reacţiile… Era un exerciţiu dur, dar foarte
folositor. Altfel, dacă e să mă las după nevoia interioară, care e
precumpănitoare, cred că ceea îmi prieşte şi este cu adevărat
rodnic, este să-mi îngădui reveniri în timp. De pildă, i-am

prezentat lui Niculae Păduraru o mare expoziţie la
sala Dalles, una dintre cele mai frumoase, într-un
moment destul de greu, cu certuri aberante, cu
cenzura, ca s-o putem deschide a fost nevoie de
multă cerbicie. Dar expoziţia, care reprezintă o
fierbere a imaginaţiei, a

absolut impresionantă, a avut parte de
succes de public, cam30.000 de oameni, câte 1000
de vizitatori pe zi. L-am urmărit de-a lungul anilor,
i-am făcut o expoziţie la Paris, am revenit, l-am
adus la Putna cu desene cu proiecţii, o întreagă
ideaţie în jurul unui monument închinat lui
Eminescu. Nu un Eminescu biografic, văzut după
convenţia secolului XIX, ca un domn în redingotă,
ci proiectat în absolutul ideii. Toate aceste lucruri
m-au obligat să revin cu o mare plăcere, şi să-mi
îmbogăţesc imaginea despre artişti. Cred că asta
este o zăbavă cu adevărat folositoare.
-

- În general, nu scriu uşor. N-am rapiditate în
frazarea scrisă.Dar textelemele încearcă să „sugă”
totul cu un fel de ambiţie, dacă vreţi, de a devora
obiectele. Astfel încât, imediat, mi-au şi spus unii,
„nu pot să mai scriu după cele ce ai scris tu.” Era
vorba de Alin Gheorghiu, un text foarte elaborat,
dar care reprezenta pentru mine un fel de

Deşi imediat după, nu pot
reveni Dar în timp, revăzând nişte lucrări şi, mai
ales, punându-le în alt context de comparaţie, de
confruntări, sigur că îmi ies la iveală aspecte noi.
Nu m-am dat niciodată înapoi de la ideea unei
revizuiri, care era sportul de preferinţă al lui Eugen
Lovinescu. Când a fost cazul, mi-am făcut
autocritica, de pildă, pentru unele judecăţi mai
grăbit-severe ale tinereţii. Era vorba despreMarcel
Duchamp, care părea un fel de…, cum să spun, un
reprezentant al non-artei, al dispreţului pentru arta-
senzor convenţional, al meşteşugului acumulat, în

fantaziei superior
creatoare

Dacă aţi scris un text despre un anume autor,
vi s-a întâmplat să descoperiţi, după ani, ceva
esenţial, şi în următorul text despre acelaşi creator
descoperirea să se vadă?

aruncare
fericită asupra prăzii.

.

favoarea unui conceptualism destul de aleatoriu. Dar această
lărgire a orizontului ţine de mânuirea conceptelor, şi mai puţin
de judecata concretă asupra unui caz sau al altuia dintre artişti.
Oricum, cred că

-

- Nu ştiu, operaţiunea aceasta de apropiere,

Ştiţi, se spunea în
atelierele clasicismului, pe vremea lui David: să faci întâi
adevărat şi după aceea nobil. Ei, nu aşa, nu funcţionează aşa
lucrurile - cine vede nobil, vede de la început. Nobil prin
prezenţa unor concepte care să aşeze la o anume elevaţie aportul
concret al artistului.

-…nu, era săptămânală, „Vocile arteimoderne”.
-
-Au fost vreo 70 de emisiuni…
-
-…”De laGiotto laBrâncuşi”, un ciclumare.
-

- Păi, eu zic că asta este şi frumuseţeameseriei noastre, să nu
ne livrăm cu totul de la început, să rămână o parte care poate şi
trebuie să fie descoperitămai târziu, în timp.
-

- Eu am un anume dispreţ pentru afişarea calităţii de
specialitate. Şi nu numai eu. John Raskin şi alţi mari
reprezentanţi ai breslei noastre trăiau acelaşi dispreţ.

intră în deontologia noastră fidelitatea faţă de
adevăr, care este dincolo de noi.
Apropiindu-vă de un autor care nu vă era cunoscut, aţi fost

vreodată în situaţia de a nu-l înţelege prea bine, dar să vă
placă, să-l aplaudaţi, cel puţin în forul interior?

plăcerea,
partea de seducţie estetică e întotdeauna de nedespărţit de o
dimensiune de inteligibilitate superioară. A înţelege nu vine
după plăcerea privirii, ci sunt date împreună.

- Depinde şi de vârstă. Când vă ascultam la radio, în
vremea liceului, aveaţi o emisiune la două săptămâni…

Exact…

…sau acele emisiuni de la televiziune…

Sigur că nu înţelegeam tot ce spuneaţi atunci, dar mă
atrăgeau, să spun aşa, aspecte exterioare: felul
Dumneavoastră de a vorbi, uşor şoptit-cântat, conceptele pe
care le puneaţi în discuţie, bineînţeles că şi imaginea, şi astamă
îndemna să aştept rubrica săptămână de săptămână, iar după
aceea, când v-am descoperit în „Secolul 20” sau în „România
Literară”, să vă citesc textele. Deci, poţi să atragi pe cineva,
chiar dacă nu te înţelege pe deplin de la început.

Acum aş pune în discuţie un alt aspect: aveţi un stil de a
scrie, care, sigur, pune la încercare cultura lingvistică a
receptorului, cultura în domeniul artelor plastice, răbdarea. Şi
totuşi, de-a lungul timpului, aţi avut colaborări foarte bune cu
mass-media - cele 70 de emisiuni la radio, ciclul de rubrici
televizate, care pretind un limbaj, totuşi, accesibil. Cum aţi
reuşit să împăcaţi discursul de specialitate cu discursul pentru
publicul cuo culturămedie?

Nu trebuie

Alex VASILIU
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să te arăţi niciodată aferat de prestigiile specializării, trebuie
să intri de la început pe tărâmul unei comunicări, a unei
planeităţi, dacă se poate spune, de nivele cu privitorul. Chiar
dacă pot să-i rămână nişte detalii de ordin tehnic ce nu-i sunt
elucidate din prima clipă, dar să existe un curent care să-l
poarte.

construit

Aveaţi un text, sau comentaţi imaginile de
pe ecran?

…N-am avut în vedere acest sens, când am numit rostirea
Dumneavoastră„şoptit-cântată”…

întrecere fierbinte cu mesajul însuşi al imaginii

Aţi fost, sunteţi mulţumit de discursul Dumneavoastră
liber în faţa publicului - discurs care ar putea fi trecut ulterior
în pagină?

Da, dar cred că 90%, dacă nu mai mult din discursul
Dumneavoastră liber, sigur, cu eliminările unor repetiţii, poate
fi trecut foarte bine în pagină.

trepidaţia ideilor

Este imposibil să nu amintim măcar în câteva cuvinte, de
marea şi îndelungata experienţă, aş numi-o chiar aventură,
numită „Secolul 20”. Nu vi s-a părut că încă din vremea când
era redactor-şef Marcel Breslaşu, „Secolul 20” era o revistă
elitistă?

Când aţi ajuns redactor-şef, ce strategie aţi avut?

Vorbeaţi de televiziune: lamine, era o garanţie, aş spune, de
ordin tehnic. Pentru că îmi impuneam o
dificultate pe care foarte puţini o acceptă. La
noi, în România, o acceptam eu şi Ion
Frunzetti. Deci, erau filme pe care le montam
noi, ori se montau sub supravegherea noastră,
din imagini filmate, tot aşa, după indicaţiile
noastre. Când am făcut episoadele despre Paris
sau despre Italia, am lucrat cu Dan Eremia
Grigorescu care era un ochi cultivat, de o mare
autoritate, câteodată ne înţelegeam dintr-un
semn, pe stradă, luam cutare imagine, la colţul
ochiului se vedea semnalul! Şi din acest
material trebuia construit, un întreg
care să înainteze sintetic, convingător.
-

- Nici nu exista posibilitatea să vezi
imaginile pe un ecran mic. Puneam filmul să
„curgă”, pe un ecran mare. O dată, de două ori,
la început, nu eram mulţumit cu intrarea, cu
tonul pe care trebuia să-l dea muzica, ştiu că
Vornicu spunea „ai să rupi filmele, n-o să se
mai poată face nimic.” Până la urmă, mă
încălzeam, şi făceam comentariul în timp ce
vedeam filmul. Dar dificultatea era că, un
asemenea comentariu, la un film care avea o
materie foarte bogată, variată, compusă uneori
după asociaţii de idei mai neobişnuite, trebuia să fie totdeauna
puţin în avans faţă de imagine, să nu coincidă niciodată, plat, cu
aceasta. Şi-atunci, era un fel de întrecere, în caremă simţeam pe
mine însumi gâfâind de nerăbdare, de panica de a nu rămâne în
urmă sau de a o lua înainte, pentru că nu aveam o memorie
milimetrică a succesiunii imaginilor, aveam sensul
ansamblului, al întregului. Şi cred că asta făcea să „treacă” mai
bine comentariul, chiar în aspectele lui mai speciale. Pentru că
vocea nu era „cântată” din raţiuni tenoriale, sau de gratuitate
hedonistă…
-

-…ştiu, ştiu, ea exprima un fel de urgenţă sufletească, un fel
de . E foarte dur
de susţinut aşa ceva, emultmai uşor să faci un comentariu scris.
Şi nu era un comentariu amplu, cu asocieri eseistice, nu erau
două-trei vorbe aruncate, aşa, ca să creezi atmosferă de-a lungul
filmului. Dificultatea asta, cred, se repercuta favorabil şi în
percepţia privitorilor.
-

- Dumnezeu îţi dă sau nu-ţi dă curajul acesta de a te arunca,
de a vorbi. Eu vorbesc ca în transă, nu ţin minte detaliile, chiar
dacă e o construcţie coerentă, pregătită de o meditaţie. Dar,
după ce vezi transcrierea unui discurs vorbit, ai o inevitabilă
reţinere. Sunt lucruri care, totuşi, ţin de oralitate, câte o
repetiţie, câte un accent care poate să pară parazitar, dar ideal
este ca fiecare lucru să aibă logica lui intrinsecă, afirmată de la
început.
-

- Da, în orice caz, discursul liber are eficienţa lui. Când
eram în Consiliul executiv la Unesco, şi vicepreşedinte,
şedinţele noastre se ţineau cu uşile închise, era puţină lume, dar
în toate birourile, cu 2000 de funcţionari, deschideau aparatele
şi ascultau. Când se anunţa că luăm cuvântul, ascultau. Pentru
că era o obişnuinţă, se adaptau la . La alţi
colegi erau foarte multe lucruri administrative. Încercam, şi
recunosc, mi s-a dat libertatea, să fiu eu însumi în aceste
împrejurări, să nu vin cu un mesaj din partea Ministerului de
Externe sau din altă parte.Asta dădea un interes întreg şi rotund
intervenţiei. Deci, se poate imagina o oralitate care să aibă
rostul ei, care să nu fie o intervenţie introductivă, protocolară.
-

- Ştiţi, Breslaşu era un personaj fermecător, dar nu se aplica
în mod strâns pregătirii revistei. Avea marea calitate, câţiva ani
cât am lucrat cu el, să ne dea libertate, il nous lessait faire, şi asta
era un lucru civilizat, destul de rar. Se putea întâmpla ca
Breslaşu să nu ştie la ce număr ne aflăm, ce pregătim, dar avea o
eleganţă seniorială în aceste lucruri.
-
- Am găsit-o ca un sac cu materiale disparate, duse la

comitetul central ca să se primească aprobare, în care se
amestecau câteodată lucruri interesante, importante, cu altele
de mâna a doua: de pildă, interviuri luate din diferite publicaţii,
care nu pot să impună o revistă. Ideea că există deja „Secolul

20” era un mare progres. Am venit după doi ani de la înfiinţare,
dar ea exista încă în acea, aş spune, incertitudine de promisiuni
care nu aveau o coerenţă de program. Ce m-am silit eu în câţiva
ani a fost să o structurez, să-i dau o înaintare bine gândită.Acum,
când mă întorc îndărăt, mă uimeşte a
revistei. Vedeam totul, până la ultima virgulă, dar fiecare detaliu
de grafică răspundea conţinutului, ştiţi acea recomandare a lui

Cehov, dacă în decor se vede o puşcă, până la sfârşitul piesei
trebuie să izbucnească un glonţ. Cam aşa era gândită această
revistă.Toate lucrurile îşi răspundeau înmodul celmai strâns.
-

- Da, am avut şi mari dificultăţi din cauza asta! Colegii mei
de la Uniunea Scriitorilor, care erau editori şi susţineau material
apariţia revistei, spuneau „de ce să cheltuim bani pentru operele
plasticienilor, ei ne dau nouă bani?” Pentru că erau mai
costisitoare reproducerile de pictură. Până să se
împământenească o mentalitate corectă, cu adevărat
contemporană, că nu se mai poate face o revistă pur, strict
literară ca în secolul XIX, că artele îşi răspund, că există o
înaintare în comun care trebuie menajată, pregătită, au trecut
câţiva ani.Am izbândit în asta, şi toată lumea, toţi străinii ne-au
făcut acest omagiu. Creatori de mari reviste din Franţa ne-au
spus „noi nu avem aşa ceva”. Exista o revistă, există şi acum,
unde scria Cioran, reviste elegante dar apariţii sporadice, pe
când o revistă care să ajungă la peste 300 de numere şi mai mult
de 100.000 de pagini este o bibliotecă întreagă, să aibă această
tenacitate răbdătoare şi, în acelaşi timp, scrupulele delicate de
compoziţie, de rime interioare, de raporturi între text şi imagine
- aşa ceva nu există nici acum în Europa. Caillois , critici foarte
mari au recunoscut-o imediat şi au semnalat-o. Deci, programul
exista din partea noastră - n-am izbutit totdeauna, au rămas zone
ne-explorate. Dificultatea mare era că noi veneam pe un teren
foarte inegal, cu o informaţie ruinată de anii stalinismului. Şi-
atunci, trebuiau recuperate mai întâi nişte mari absenţe, nişte
lacune extraordinare. Şi a trebuit, câţiva ani, să facem numere în
care să vedemcum stămcu numele ce fuseseră scoase din atenţia
cititorilor. Am făcut numere despre Proust, despre Apollinaire,
despre Kafka, despre Joyce. La Joyce am revenit cu cel puţin
patru numere mari: Joyce legat de Irlanda, de Mediterana, în
sfârşit… Variam mereu perspectivele, dar prima datorie era să
vedemcum stăm faţă de reperele în discuţie. Şi, pemăsură ce ne-
am achitat această datorie, care, de fapt, era elementară, am fost
mai liberi pentru explorări contemporane.
-

- Erau şi texte despre jazz…
-

- Era un împătimit de jazz, Cornel Chiriac, care s-a dus să-l
întâmpine la aeroport peLouisArmstrong şi, în drum, a smuls un
copac şi s-a dus cu el în mână, ca un semnal insolit, de mare
frumuseţe!
-

- Da, au scris şi mulţi tineri, Miereanu , George Bălan, care
era un foarte bun deschizător de gust la tineri. Dar am avut şi
lucrurimai rare: interviuri cu Stockhausen, priviri câteodatămai
sistematice. În acel număr a fost un text despre operă al lui Ilie
Balea, de la Cluj, admirabil, care poate fi oricând tradus cu folos
în limbi de circulaţie…
-

D.H. - Ei, acela ne-a adus, lui şimie, supărări, au fost tot felul

coerenţa interioară

V-aţi gândit încă de la început că fiecare număr trebuia să
fie un dosar tematic solid, şi, în acelaşi timp, o operăde artă?

Au fost numere foarte importante pentru informarea în
diverse zone artistice despre care, mai ales după 1980, se ştia
extrem de puţin. Pentru mine, unul dintre cele mai interesante a
fost dedicat filmului german, de acolo am aflat despre regizorul
Rainer Werner Fassbinder. Aprop s de îngemănarea artelor,
memorabil rămâne numărul din martie 1965, dedicat integral
muzicii.Au fost publicate texte deCălinescu…

… probabil primele texte despre jazz apărute în România
după al doilea războimondial.

Şi compozitorul Mihail Andricu a scris în acel număr un
text despre jazz…

…Şi un text de opinie al lui Romulus Căplescu privind
modul cumar trebui să se scrie despremuzică.
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de reacţii contondente, cei vizaţi voiau să-l scoată din
publicistică, pentru că textul era scris cu acurateţe, dar şi cu o
capacitate de suplă ironie. L-au luat în termeni simplişti şi
grosolani. Dar eu n-am cedat, pentru că se făceau presiuni
asupramea ca să renunţăm la unele texte. Eram foarte îndărătnic
cu lucrurile astea. Şi reprezenta nu numai o dorinţă de adevăr,
dar de severitate cu noi înşine, fiindcă, a pretinde limbajului

criticii muzicale o anume seriozitate, fără analogii
puerile şi comparaţii naive, Căplescu vorbea şi de
astfel de lucruri, însemna a întinde altfel ştacheta
pentru întreaga producţie culturală. De pildă, pe
linia aceasta, am publicat un text mare, de peste 50
de pagini, al lui Aurel Stroe întâi am semnalat
„Choeforele”, succesul lui de la Avignon, pe urmă
am publicat un text întreg de doctrină muzicală, cu
raportări la matematică ale muzicologului şi
compozitorului Stroe, care erau mai aspre, dacă
vreţi, pentru cititor, dar reprezentau dorinţa noastră
de a intra în această a domeniului.
-

- Din confruntările mele cu străinătatea, am
sentimentul că nevoia intelectuală n-a scăzut, e
aceeaşi. Pentru că, ce ni se preconizează mereu,
schimbăr ile de ordinul unei faci l i tă ţ i
comunicaţionale, de fapt tind să reinstituie o
anume globalitate care reia, dezvoltând cantitativ,
vechea paidee grecească,

, nu cumulul de cunoştinţe. Nu
aglomerarea conta pentru greci, ci procesul viu, un

fel de . Ori, asta este oricând
necesar. Şi astăzi, cu cât se măreşte ofensiva informaţiei, cu atât
e nevoie de o structurare internă. Eu am făcut un congres pe
tema asta, când eram preşedinte al Asociaţiei internaţionale a
criticilor de artă - în ce măsură acest surplus de informaţie
adânceşte cunoaşterea, sau poate să ne distragă. Pentru că e
foarte important ca tot ce este aflux cantitativ să se poată
structura, să se prindă în nişte tipare, într-o arhitectură
interioară. Ori,

-

- Pun la punct o serie de volume care fac o sinteză asupra
artei contemporane, volume închinate unor pictori de mare
putere, despre care nu se scrie destul. De exemplu, am lansat un
album Ion Pacea la Paris, şi fac o nouă carte despre el. Apoi,
despre Bernea, despre Apostu o carte nouă. Deci, artişti care au
impus cu mare putere creativitatea românească. Eliade spunea
despre Apostu „il vient tout droit de néolithique”, deci din ce e
mai profund în istoria umanităţii, dincolo de Ev Mediu şi de
Antichitate. Toate acestea nu în sensul circumstanţial, ci în
avantajul profund al fiinţei româneşti. Noi nu putem să stăm
drepţi în faţa umanităţii, cea de astăzi şi cea de mâine, dacă nu
ştim să ne apărăm aceste valori. Am făcut la Putna, de pildă, în
2010, un caiet care trasează o preocupare în căutarea absolutului
Eminescu. Faţă de atâtea nesăbuinţe care s-au rostit pe seama
lui, Eminescu este o imensă şansă pentru România, o şansă de
universalitate. Poet care are acuitatea fantastică a lui Hölderlin
şi, în acelaşi timp, apetitul imens de cultură, curajul să traducă
Kant şi teoriile asupra energeticii şi fizicii. Pentru noi este o
cauţiune extraordinară, ori, trebuie să fim demni de această
confruntare cuvalorile in-uzabile.
-

-…iertare dacă a fost preamult…
-

- Vă mulţumesc pentru bunăvoinţă. E enorm să existe un
orizont de aşteptare care să poată, într-adevăr, stimula
creativitatea. Deseori, asta ne lipseşte:

.

,

logică internă
„Secolul 20” a fost, cum spuneam, o

experienţă îndelungată, de mare folos pentru
cultura română. În următorul mileniu, a apărut
revista „Secolul 21”, de care nu v-aţi mai ocupat.
Ce viitor are un astfel de tip de revistă? Mai este
actual?

o idee a culturii în mers,
a dinamicii

creativitate internă a culturii

o revistă, când e bine gândită, asta este: un tipar
mental.

În încheierea acestei discuţii, foarte interesante cel puţin
pentru mine, spuneţi-mi ce volume reprezintă noutatea
preocupărilorDumneavoastră?

Mă bucur că, în comparaţie cu ciclurile de eseuri sau
rubrica de şapte minute din magazinul duminical al lui Tudor
Vornicu, pe care le-aţi realizat la Televiziunea Română, am stat
acum trei sferturi de oră…

…şi aţi spus atâtea lucruri interesante. Îmi doresc să ne
reîntâlnim, pentru a discuta alte idei importante din cultura
românească şi din activitateaDumneavoastră.

simţi că oamenii sunt
prea prinşi de divertisment, de surse de captare imediată, că
lipseşte acest nobil orizont de aşteptare, fără de care nu se poate
concepe omare cultură

Alex VASILIU şi Dan HĂULICĂ

Interviu realizat de Alex VASILIU

(Difuzat la TVR3 în decembrie 2010)
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De câteva decenii, îndeosebi după ce
mass-media video a devenit precumpănitoare
în a „informa” şi „forma” opinia publică şi cu
privire la evenimentele legate de Al Doilea
Război Mondial, pe posturile de televiziune
cu profi l istoric sunt programate/
reprogramate cu obstinaţie diverse episoade
dintr-un serial extrem de folositor, serial
numit „Apocalipsa după Hitler”. Nu încape
nicio îndoială că serialul în cauză pune
accentul acolo unde trebuie, subliniind
responsabilitatea/vinovăţia Germaniei lui
Adolf Hitler în declanşarea catastrofei
reprezentată de ultimul război mondial.
Serialul de care vorbesc a fost/este urmărit de
milioane/zeci de milioane de oameni dintre
care cei mai importanţi sunt tinerii
contribuind la informarea acestora despre
ultimul războimondial.
În ceea ce mă priveşte, consider că tot

ceea ţine de începuturile celui De-al Doilea
RăzboiMondial, toate evenimentele politico-
diplomatice/militare ce l-au pregătit/l-au
făcut posibil, ţin de cunoaştere şi
responsabilitate istorică, şi nicidecum de o
aşa-zisă „curiozitate istorică ”.A. J. P. Taylor
ar avea dreptate doar dacă despre ultimul
conflict mondial nu s-ar folosi, cu o stăruinţă
greu de justificat, clişeele propagandistice,
minciuna prin omisiune, de către un segment
important din mass-media video, cu un
pronunţat caracter tendenţios.
A existat, desigur, o „Apocalipsă după

Hitler”, deoarece crimele planificate şi
executate, în numele celui mai abject rasism,
de către Germania nazistă, au pus sub un
imens semn de întrebare civilizaţia
occidentală, precum şi condiţia umană în
ansamblul ei.Hitler, dar şi Stalin au fost şi vor
continua să rămână parte inseparabilă a
aceluiaşi Rău absolut. A-i judeca separat, a
face distincţie între ei, a-l considera pe Hitler
drept singurul vinovat de catastrofa istorică
începută în 1939, iar pe Stalin nu, constituie
un semn de gravă, vinovată eroare de analiză
istorică.
După cum evoluează starea de fapt de ani

buni, cei din spatele acestei gigantice
maşinării propagandistice profită de un
public superficial, credul, aculturalizat,
pentru a-şi impune punctul de vedere:
declanşarea celui De-al Doilea Război
Mondial a fost doar opera lui Hitler şi a celui
De-al Treilea Reich. Nici vorbă ca Stalin şi
U.R.S.S. să fi avut vreo vină în tragicele
evenimente! Stalin voia doar „pace”,
„neutralitate”, „prietenie” în numele
revoluţiei proletariatului, deja victorioasă pe
o şesime din suprafaţa globului. Înţelegerile
de la Moscova cu Hitler? Doar o mişcare
tactică a „genialului ” Stalin, prin intermediul
cărora „paşnica”, „neutra” Uniune Sovietică,
ameninţată de moarte, nu-i aşa, de Ţările
Baltice, Finlanda, România, Polonia, trebuia
să-şi consolideze „glacisul strategic”, atât de
necesar securităţii sale. De altfel, spre
sfârşitul deceniului patru al secolului XX, iar
afirmaţia a fost făcută de acelaşi A. J. P.
Taylor, Uniunea Sovietică, chipurile, nu voia
„altceva decât să fie lăsată în pace ”.
Asemenea aberaţie, deşi este susţinută de un
nume ilustru, este imposibil de acreditat, căci
este contrazisă violent de însăşi starea de fapt
istorică. Un asemenea punct de vedere
ascunde interese ce pot fi detectate cu
uşurinţă. Este imposibil a susţine că pactul
banditesc de la Moscova (23 august 1939)
„nu este un pact de împărţire ” teritorială între
Germania şi U.R.S.S., cum a susţinut A. J. P.
Taylor, când realitatea este exact pe dos. Sau
că U.R.S.S., în anii '39, '40 ai secolului XX,
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prin politica promovată în planul relaţiilor
internaţionale, nu a avut alt scop decât
ret ragerea în spatele front ie relor,
neutralitatea, aşadar, .
Numai că, aşa după cum spuneam, lucrurile
au stat diametral opus: U.R.S.S. a fost lăsată
„în pace” inclusiv de Germania, după 23
august 1939, nemaivorbind de statele
europene ce au avut „norocul” să-i fie vecine;
dar „lăsată în pace”, „paşnica” U.R.S.S. va
ataca premeditat toţi vecinii săi europeni,
probând, nu-i aşa, o puternică dorinţă „de
pace şi prietenie”!
Rezumând, considerăm că dacă este

justificată sintagma „Apocalipsa după
Hitler”, tot atât de necesară, căci istoria însăşi
a validat-o, şi justificată este şi sintagma
„Apocalipsa după Stalin”. Tocmai spre a
demonstra vinovăţia de netăgăduit a Uniunii
Sovietice în pregătirea şi declanşarea
ultimului război mondial, şi-a scris Victor
Suvorov/Vladimir Rezun cărţile sale
demascatoare . Efectul dezvăluirilor lui
Victor Suvorov, cu foarte puţine excepţii , a
fost până acum unul nesemnificativ, dovadă a
„încremenirii” judecăţii istoricilor într-o stare
eronată, cu totul contraproductivă, captivă
unei propagande globale, după care
Germania şi Adolf Hitler sunt
responsabili de dezastrul abătut asupra
omenirii între anii 1939 1945.
Aşadar, niciun film documentar cu

caracter istoric nu evidenţiază rolul nefast
jucat de Uniunea Sovietică, de dictatorul
acesteia, Stalin, în declanşarea ultimului
război mondial. Niciun istoric de marcă, cu
excepţia unor nesemnificative, rare excepţii,
nu este dispus să sublinieze rolul decisiv pe
care şi l-a asumat cu bună ştiinţă dictatorul
sângeros de la Kremlin în grăbirea
deznodământului de la începutul lunii
septembrie 1939. „Apocalipsa” a fost
provocată doar de Hitler şi Germania! Lev
Troţki, în 1936, cunoştea ce rol important l-a
avut Stalin în netezirea drumului spre putere
pentru Hitler, de vreme ce notează că „fără
Stalin n-ar fi existat Hitler ”, iar în noiembrie
1939, când războiul devenise o certitudine,
Troţki tot pe tiranul de la Kremlin îl arăta cu
degetul: „Stalin a dat mână liberă lui Hitler…
şi a împinsEuropa în război ”.
Lev Troţki fusese, alături de Lenin,

Buharin, Kamenev, Zinoviev etc., unul dintre
„părinţii fondatori” ai Uniunii Sovietice. El
teoretizase necesitatea exportului de
revoluţie sovietică în toată lumea şi cunoştea
mai bine ca oricine strategia secretă de
expansiune a statului sovietic, strategie
inclusă în chiar actul de constituire a
U.R.S.S., ce cuprindea, în opinia avizată a lui
Victor Suvorov, „o declaraţie deschisă şi
directă de război făcută restului lumii ”.
U.R.S.S., constituită la 1922, reprezenta în
opinia liderilor sovietici doar începutul,
nucleul unei viitoare Republici Sovietice
Universale. Până atunci însă, noul stat trebuia
consolidat temeinic printr-o politică de
supraindustrializare, în care industria de
armament va avea rolul cel mai important.
Exact acest obiectiv l-a atins Stalin. A reuşit,
într-un anonimat perfect, sacrificând vieţile a
zeci de milioane de oameni , să transforme,
din 1927 până în 1941, Uniunea Sovietică în
cea mai înarmată ţară din lume. Desigur,
înarmarea aceasta monstruoasă nu era făcută
pentru a promova o politică de pace, ci una de
război. Or, un nou război european, ca şi
primul, gândea Stalin, ducea direct la un
conflict de proporţii planetare. Exista un
„mic” impediment în atingerea obiectivului:
popoarele Europei voiau pacea. De aici

să fie lăsată în pace

singurii
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politica arhicunoscută a perioadei interbelice
zisă a securităţii colective. Şi atunci, „Ce-i de
făcut?”, vorba lui N. G. Cernîşevski , dacă
lumea numai vrea război şi vrea pace? Nimic
altceva, decât de aşteptat apariţia înGermania
a unui „agitator de talent”, cu certe calităţi
oratorice, cum ar fi Hitler, de exemplu, dublat
de o ură viscerală faţă de ceea ce ura şi Stalin
la fel de mult: pacea „burgheză”, ordinea
„capitalistă”, garantată prin tratatul de pace
de la Versailles. Apariţia lui Hitler pe scena
politicii germane a reprezentat pentru Stalin
exact ceea ce el avea nevoie: un tulburător al
ordinii „capitaliste”, un potenţial distrugător
al „putredelor democraţii capitaliste”.
Aşadar, pentru grupul de putere din jurul

lui Stalin, cât şi pentru Stalin însuşi, apariţia
lui Hitler însemna că
al revoluţiei mondiale apăruse. Trebuia ajutat
să ajungă la putere, căci odată ajuns în vârful
piramidei va declanşa
războiul. Exact de ceea ce avea nevoie
Kremlinul, căci prin război putea cu alte
republici sovietice măreaţa U.R.S.S.! Într-o
primă etapă vor fi incluse statele vecine, apoi
nu vor scăpa nici cele dinVest! Cine ştie unde
se va opri tăvălugul eliberator al nemuritoarei
U.R.S.S.? La Paris? La Londra? La Berlin?
La Atlantic ? Astfel, în baza cercetărilor
efectuate în arhive, fostul agent GRU, Victor
Suvorov, demonstrează că Stalin şi Uniunea
Sovietică au pregătit în secret un uriaş plan
strategic ofensiv cu scopul de a „elibera”
Europa atunci când situaţia ar fi permis-o sau
pregătirile de atac erau încheiate. În acest
plan gigantic de ocupare a Europei, pactul pe
care Stalin încheiat cu Hitler constituia
doar o etapă. Teritoriile pe care U.R.S.S. le-a
anexat, ca urmare a protocolului adiţional
secret, constituiau doar un mic pas înainte, în
viziunea lui Stalin, iar cel mai important fapt
în „pasul înainte” făcut de U.R.S.S. l-a
reprezentat faptul că, prin împărţirea Poloniei
cu Al Treilea Reich, aceasta avea

(subl. ns.) cu Germania. Deplasând
graniţele sovietice spre vest cu 200 500 de
kilometri, Stalin urmărea crearea unor
condiţii strategice care să-i permită atacul
prin surprindere asupra Germaniei, dar şi
asupraRomâniei.
Pentru început, STAVKA planificase

atacarea şi distrugerea atât a României, cât şi
a Germaniei, la mijlocul anului 1941. Că
Victor Suvorov are perfectă dreptate o
dovedeşte întreaga pregătire militară a
Uniunii Sovietice din 1939 până la mijlocul
anului 1941 . Din acest motiv a dat Stalin
ordine ca la frontiera vestică să nu întărească
liniile defensive în eventualitatea unei
agresiuni, ci, mai mult, le-a distrus pe cele
vechi .
La câteva luni după semnarea pactului de

la Moscova, toate statele europene vecine cu
U.R.S.S. au devenit victime ale acesteia, fiind
distrusă, pe această cale, cu brutalitate, de la
Nord la Sud, orice barieră despărţitoare între
cele două imperii totalitare, creându-se
condiţii ideale pentru agresiune reciprocă. Se
ştie, după ce a partajat Polonia cu Stalin,
Hitler a declanşat o serie de ofensive în
Nordul şi Vestul Europei, elanul său ofensiv
fiind oprit doar de Canalul Mânecii. Însă, în
ciuda aşteptărilor şi a propunerilor germane
de pace,Anglia, izolată şi asediată în propriul
său arhipelag, nu capitula. Mai mult,
răspunde printr-o luptă disperată, iarWinston
Chur ch i l l a dop t ă o s t r a t eg i e de
subminare/diversiune folositoare parţial:
„ ”.
Ce făcea Stalin când Germania ocupa

Vestul Europei? Pregătea „măreaţa”U.R.S.S.
pentru apărare? Nu. În acest răstimp, Stalin
decretează serviciul militar obligatoriu (1
septembrie 1939), trece industria sovietică în
regim de război (din ianuarie 1939 ),
transferă rezervele strategice ale Armatei
Roşii la frontiera vestică (cu Germania şi
România), militarizează C.C. al P.C.U.S. prin
introducerea în interiorul său a zeci de
generali de elită, porunceşte construcţia a

(subl. ns.) de avioane de
bombardament ofensiv Suhoi-2 şi, ca urmare
a unei hotărâri ultrasecrete, la 19 august 1939
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Spărgătorul de Gheaţă

Spărgătorul de Gheaţă

spori

l-a

graniţă
comună

Daţi focEuropei!

100.000

(pactul cu Hitler încă nu fusese semnat), a
decretat o mobilizare generală ultrasecretă de
dimensiuni uriaşe, nemaiîntâlnită în istorie.
Data de 19 august 1939, când Stalin ordonă, în
cel mai mare secret, mobilizarea a milioane de
oameni, dovedeşte că dictatorul de la Kremlin,
în viziunea lui Victor Suvorov, „luase deja o
hotărâre şi pusese în mişcare maşina
mobilizării într-o direcţie fără întoarcere, care
în orice situaţie internaţională făcea inevitabil
cel de-al doilea război mondial ”. Pactul pe
care Stalin l-a semnat cu Hitler nu era, în ochii
Kremlinului, decât o etapă necesară, de
parcurs şi nimic mai mult. Iată de ce nici nu se
uscase cerneala de pe semnăturile celor doi
miniştri de externe, că Stalin îşi striga bucuria
de a-şi fi înşelat partenerul .
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17 (Vaurma)

Vezi ultima propoziţie din cartea luiA. J. P. Taylor,
, Editura Polirom, Iaşi, 1999,

p. 213: „Războiul început în 1939 a devenit o problemă de
curiozitate istorică.”

, p. 179. Cunoscutul istoric britanic n-a avut ezitări în
a aprecia pactul sovieto-german (Moscova, 23 august 1939),
prin care, chipurile, Stalin a „evitat” să intre în război în
septembrie 1939, drept „o lovitură genială” a dictatorului de la
Kremlin. Greu de imaginat cum un istoric de talia lui A. J. P.
Taylor acceptase exact punctul de vedere oficial sovietic, după
care participarea U.R.S.S. la partajarea Poloniei împreună cu
Germania nu constituie un act de război.

.
, p. 202. Iată aberaţia susţinută de istoricul britanic:

„Pactul nu era nici o alianţă, nici o înţelegere de împărţire a
Poloniei.”
Victor Suvorov,

, Editura Polirom, Iaşi, 1995; ,
, Editura Polirom,

Iaşi, 2011; ,
, Editura Polirom, Iaşi, 2012. Ultimele două titluri

ale fostului agent GRU reiau/dezvoltă aceleaşi teme din
.

I. Ciupercă,
, laA. J. P. Taylor, , pp. 233 246,

unde, printre altele, regretatul istoric ieşean nu ezită în a nota că
dacăVictor Suvorov „are dreptate, va trebui
rejudecat integral” (p. 244).
Victor Suvorov, , p. 23.

.
, p. 19.

În , Victor Suvorov apreciază
„industrializarea” U.R.S.S. de către Stalin drept un genocid
planificat. Aşa, „Primul război mondial a fost în întregime un
picnic vesel în comparaţie cu industrializarea stalinistă. În patru
ani de zile, toate ţările participante la acest război au pierdut 10
milioane de oameni; Rusia, prin industrializare, 23 demilioane.
Aici, în timp de pace, de dragul tancurilor de autostradă şi a
avioanelor agresor,

(subl. ns.).” (p. 35).
Vezi N.G. Cernîşevski, , roman, ediţia a III-a,

traducere de P. Comarnescu şi A. Ivanovski, Editura pentru
LiteraturăUniversală, Bucureşti, 1963.
„Înainte de pactul Molotov-Ribbentrop şi chiar înainte de

venirea lui Hitler la putere, în statele-majore sovietice erau
elaborate pe bază matematică, planuri de sovietizare a
Europei”, Victor Suvorov, , p. 59. După ce războiul
începuse, şi când pactul sovieto-german părea mai trainic ca
niciodată, „Pravda”, din 1 ianuarie 1941, anticipa astfel
viitorul: „Măreaţă este patria noastră: însuşi globul pământesc
trebuie să se învârtă nouă ore pentru ca uriaşa patrie sovietică să
intre în nou an al biruinţelor sale.

(subl. ns.).” ( , p. 45). Entuziasmul „Pravdei”, la
început de an 1941, delirul provocat de „măreţia” Uniunii
Sovietice dovedesc că până şi un redactor oarecare de la abjecta
publicaţia a P.C.U.S. cunoştea că „eliberarea” Europei întregi
se apropia. De subliniat tonul „Pravdei” cu privire la „noul an al
biruinţelor sale (U.R.S.S. n. ns.)”. Cu câteva luni în urmă,
Kremlinul repurtase asemenea „biruinţe” prin hăcuirea statelor
baltice, distrugerea Poloniei şi ruperea de teritorii însemnate
din patrimoniul naţional al României şi Finlandei. Pentru Stalin
şiUniunea Sovietică toate aceste acte de război constituiau doar
începutul.

, p. 40: „Hitler (cu ajutorul lui Stalin) a nimicit
puterea statală numai într-unul din statele barierei
despărţitoare. Stalin (fără ajutor din altă parte) a făcut acest
lucru în trei state (Estonia, Lituania, Letonia), a încercat s-o
facă şi în a patra ţară (Finlanda) şi

(subl. ns.).”
, p. 59.
, , p. 81.
, p. 140.

În baza pactului banditesc semnat la Moscova, oricât ar
părea de necrezut, Hitler continuă să fie declarat ca singurul
vinovat, el şi Germania, de declanşarea războiului. Stalin, cu
toate că pactul a fost semnat în biroul său, în prezenţa sa, cu
prevederi precise impuse în text de el, continuă să fie absolvit
de orice vină.
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Originile
celui de-al doilea război mondial

Ibidem

Ibidem
Ibidem

Spărgătorul de Gheaţă. Cine a declanşat al
doilea războimondial? idem Ziua
M. Când a început al doilea război mondial?

idem Sinuciderea. De ce a atacat Hitler Uniunea
Sovietică?

Spărgătorul deGheaţă
Postfaţă (Origini controversate ale celui de-al

doilea război mondial) op. cit.

Planul Barbarossa

Spărgătorul deGheaţă
Ibidem
Ibidem
Spărgătorul de Gheaţă

Stalin a ucis cu mult mai mulţi oameni.
Pacea comunistă s-a dovedit a fi mult mai îngrozitoare decât
războiul imperialist

Ce-i de făcut?

op. cit.

Va veni vremea când globului
îi vor trebui pentru aceasta nu nouă ore, ci douăzeci şi patru de
ore… Şi cine ştie unde ne va fi dat să întâmpinăm noul an peste
cinci ani, peste zece ani: la ce longitudine, la ce nou meridian
sovietic Ibidem

Ibidem

s-a pregătit intens să facă
acest lucru în cea de-a cincea (România), rupând în prealabil
din ea omarebucată din teritoriu
Ibidem
Idem ZiuaM
Ibidem

De ce nu i
„Apocalipsa
dup Stalin”?

ş
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Gică MANOLE

Istorii secrete
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GENERALUL PRESAN

Prin amabilitatea doctorului în istorie
Constantin Dobrescu, am avut posibilitatea
să studiez un manuscris voluminos din
colecţia sa de documente. A fost redactat de

, militar implicat în cursul
Primului Război Mondial în câteva misiuni
ale Serviciului de Informaţii al armatei
române.
Theodor Pâslaru era originar din Tecuci.

La declanşarea războiului a fost mobilizat în
Regimentul 16 Obuziere. A fost instruit
pentru executarea unor misiuni specifice
Serviciului de Informaţii. Rănit în luptele de
la Oituz, a fost evacuat la un spital din Rusia.
Convalescenţa şi-a petrecut-o la Odessa. A
găsit acolo mulţi muncitori români de la
întreprinderile evacuate de guvern în Rusia,
între care şi adepţi ai mişcării socialiste. S-a
aflat laOdessa în timpul şi după luarea puterii
de către bolşevici. I-a cunoscut personal pe
conducătorii bolşevismului din sudul Rusiei
(dr. Cristian Racovski, preşedintele
Colegiului Suprem autonom de luptă
împotriva contrarevoluţiei din România şi
Ucraina, cu sediul la Odessa; generalul
Mihail Vasilievici Frunze, comandant de
armată, pe frontul de sud şi de răsărit în lupta
pentru nimicirea armatelor albe ale lui
Kolceak), precum şi pe socialiştii români
care colaborau cu bolşevicii. La revenirea în
ţară, Pâslaru a adus

(Theodor Pâslaru,
, vol. II).
Aceste fapte au pledat pentru alegerea sa

în vederea misiunii secrete pe care o vom
înfăţişa în continuare.
În conformitate cu prevederile tratatului

de pace dintre România şi Puterile Centrale
(Bucureşti, 7 mai 1918), o parte a armatei
române (rezerviştii) trebuia demobilizată.
Theodor Pâslaru a fost demobilizat la 2
august 1918. Cu puţin timp înaintea
demobilizării, colonelul Miclescu (din
Marele Stat Major) i-a spus:

[corect,
a 5-a n.n.]

[te demobilizează n.n.]

Aflat în Tecuci după demobilizare,
Teodor Pâslaru primeşte ordin, pe 16
octombrie 1918, să se prezinte la Divizia a 5-
a, ceea ce a şi făcut. „Tot acelaşi maior de la
Informaţii al Diviziei îmi spune:

Theodor Pâslaru

„o scrisoare ce mi-a dat-
o, la plecare, tov. dr. Racovski, scrisă în
franceză către d-l gen. Presan personal.“

Istorisiri şi povestiri din
trecut

„Pâslarule, mai
avem nevoie de serviciile tale, dar nu acum.
Dacă te demobilizează, Divizia a 6-a

trebuie să-ţi cunoască adresa
exactă; numai aşa ;
amşi dat ordinmai dinainte pentru aceasta.“

«Pâslarule,

vei pleca urgent la Iaşi, la Marele Stat Major.
Ia-ţi foile de drum pe C.F.R. şi 100 de lei
pentru cheltuială şi pleacă.»“

„A doua zi, 17 octombrie, m-am
prezentat îmi
spune acum şi a doua misiune, vei trece în
Rusia, Nistrul, cu scrisorile ce-ţi dăm; le vei
da personal d-lui Racovski. «Dar cum trec şi
în ce fel, Nistrul?» îmi fu întrebarea. «Sunt
aranjate toate până la Chişinău şi apoi la
Bender; mergi cu trenul acolo, te prezinţi
comandantului Diviziei de Grăniceri şi îi dai
scrisoarea aceasta; el îţi va face trecerea la
bolşevici cu o barcă cu motor ce patrulează
Nistrul. Acum îţi dăm iarăşi un însoţitor, din
Galaţi, ştie bine ruseşte şi acestuia nu-i
permiţi a vorbi cu nimeni din bolşevici decât
numai când îl vei întreba personal şi în
momente când veţi fi singuri».
Mi-l cheamă şi pe acesta şi îi dă acelaşi

ordin în faţa mea. Ne dă 1.000 lei şi plecăm.
În ziua de 18 octombrie la
Chişinău, apoi seara la Bender. Ne
prezentăm, seara la ora 8, la divizie.
Generalul nu era, dar este anunţat şi vine; îi
dăm scrisoarea şi ne spune: «Acum, rămâne
pentru mâine. Ziua. Acum rămâneţi aici. Să
vă dea mâncare şi dormit la unitatea
aceasta!»

19 octombrie suntem duşi la un
pichet pe malul Nistrului. Un sublocotenent,
cu doi sergenţi, vine cu o barcă cu motor.
Ofiţerul vine pe mal cu două steaguri, unul
tricolor şi celălalt alb, face semnalizarea la
ruşi; ne răspund. Atunci ne urcăm, cei doi, în
barcă, iar sergenţii au rămas ,
dând puştile mitralieră pemal. În zeceminute
am fost pe malul lor
Sergenţii au salutat şi au plecat înapoi; pe noi
ne-au dus la comandantul pichetului lor, apoi
la comandantul diviziei lor. Am dat una
scrisoare, au citit-o şi cu omaşinămică ne-au
transportat până la Odessa, fiind însoţiţi de
încă doi inşi. Aici, la comitetul central

, unde era şi comandamentul

În seara
aceleiaşi zile, Pâslaru a luat trenul spre Iaşi.

; [colonelul Miclescu n.n.]

[ajungem n.n.]

[La]

[în barcă n.n.]

[al ruşilor n.n.].

[al
Sovietului n.n.]

lor , după scurte întrebări, ne
duc la cabinetul dr. Racovski, care a fost
anunţat, mai înainte, de sosirea noastră. Ne
prezentăm şi îi zic: «Bine v-am găsit, tov. dr.
Racovski» «Bine aţi venit, dragi tovarăşi
români».
Ne întinde mâna şi dăm

Apoi îi scot cele două scrisori şi i le dau, una
pentru el, a doua cu cinci sigilii cu ceară
roşie pentru tov. Lenin. O desface pe a sa, o
citeşte şi ne spune: «Acum o să mai aşteptaţi
câteva zile până ce primiţi răspunsul.» Noi
am ieşit din cabinetul său, ne-a luat un ofiţer
de ne-a dat hotel şi masă cu tot confortul,
dându-ne şi o călăuză

ca însoţitor, pentru tot
timpul cât am stat în aşteptare.“

„Trecuseră şapte zi le; curierii
tovarăşului Racovski au sosit, tov. Ilie
Gheorghiu şi Gh. Vasilescu, cu răspunsul
dat de tov. Lenin; era ora 4 p.m.; mă şi
cheamă la comandament şi comitet şi îmi
pune în vedere că pentru a doua zi, la ora 8
d.m., voi pleca; de mai am ceva, să-mi
aranjez: «Termină-ţi azi, ca mâine să fii
gata»“
Pregătindu-se de plecare, Pâslaru

revede pe Nadia Bodacenco şi pe Toni
Grigorescu, la acesta fiind şi Ilie Gheorghiu,
împreună cuGh.Vasilescu.
„După atâtea zile de aşteptare a primirii

răspunsului de la organele de conducere şi a
Prezidentului Suprem a Sovietului, tov.
Lenin a trimis scrisoarea de răspuns tov.

[militar n.n.]

[mâna n.n.].

[un român
transnistrean n.n.],

Racovski ţinea legătura cu Lenin prin
intermediul a doi curieri români, Ilie
Gheorghiu, fratele lui Mihail Gheorghiu-
Bujor, şi Gheorghe Vasilescu. Cât timp a
aşteptat răspunsul lui Lenin la scrisoarea
generalului Presan (cele cinci sigilii par să
arate că nu era doar scrisoarea acestuia),
Pâslaru a vizitat oraşul Odessa şi s-a întâlnit
cu vechile sale cunoştinţe: Nadia
Bodacenco, prietena socialistului Tănase
Rigopol, şi Toni Grigorescu, din Scorţeni
Prahova, comandantul portuluiOdessa.

Istorii secrete
Racovski şi acesta, în ziua de 29 octombrie
1918, mi-a încredinţat-o, spunându-mi:
«Acum toate îţi sunt pregătite, urcă-te în
maşina aceasta şi fă-ţi datoria. Eu doresc, ca
şi noi toţi, succes românilor şi întregului
popor român numai linişte şi pace, iar
eminentului general Presan îi dorim sănătate
şi izbânzi strălucite în căile sale» Spunându-
mi toate aceste cuvinte şi întinzându-şi mâna
de rămas bun, mi-am dat seama despre ce ar
fi vorba, ca şi de conţinutul răspunsului dat.“

„atunci i s-a dat
mână liberă de a

acţiona contra germanilor, de a-i scoate din
ţară, care făcuseră acum graniţa pe Milcov,
nevoind a pleca din ţară, deşi pacea se
încheiase cu ei în primăvara 1918, în
martie.“

„seara,
ora 11.1/2 am şi sosit la Marele Stat Major la
Iaşi. S-a anunţat de la comandament la d-l
gen. Presan că am sosit şi acesta a şi venit de
acasă de la d-sa şi i-am dat scrisoarea de
răspuns, personal în mână. Intră în cabinetul
d-sale, o citeşte, iese şi-mi spune: «Bine,
Pâslarule, sunt mulţumit. Ţi-ai făcut datoria
cu credinţă, fiind devotatmisiunii tale!»“

Pâslaru presupune că
[generalului Presan n.n.]

În aceeaşi zi, 29 octombrie 1918,

Dacă răspunsul lui Lenin la scrisoarea
generalului Presan are legătură cu reintrarea
României în război, la 10 noiembrie 1918, va
stabili cercetarea istorică. Deocamdată, acest
fapt nu este menţionat în principalele lucrări
ştiinţifice consultate. Logic era ca armata
română să-şi asigure spatele, înainte de a
reîncepe operaţiunile împotriva Puterilor
Centrale. La 3martie 1918Rusia încheiase cu
Germania un tratat de pace la Brest-Litovsk.
În demersul lor către conducerea Rusiei
sovietice, autorităţile române luau probabil în
considerare faptul că şi aceasta era interesată
să-şi recupereze teritoriile ocupate de
Germania prinTratatul de laBrest-Litovsk.

CORESPONDEAZ CU LENIN…Ă

Basme istorice româneşti
Pentru a evidenţia inexistenţa în realitatea cotidiană a faptelor relatate, basmele

româneşti încep invariabil cu formula„a fost odată ca niciodată”.
Se va observa din povestioarele relatate aici că faptele istorice reale se repetă, nu aidoma, nu
identic, doar asemănător pe ici, pe colo, prin punctele esenţiale, vorba lui nenea Iancu. De
aceea ele ar trebui poate să înceapă cu formula „a fost odată”, dar să le încheiem cu…şimai
este poate şi acum. Şi-o sămai fie? (T.D.L)

„În toate gările se vând sticle de
limonadă. O astfel de sticlă are 150 grame şi
conţine apă gazată şi îndulcită îndoielnic.
Conţinutul unei astfel de sticle costă 5 lei. În
timp ce la cramă un litru de vin costă azi 4 lei,
sumă din care se scade taxa cuvenită statului.
Îşi poate închipui oricine amărăciunea şi
desnădejdea care cuprinde pe podgoreni în
faţa acestor evidenţe care nu sunt numai o
nedreptate ci şi o provocare”. (“Neamul
românesc”, nr 94, 30 aprilie 1939, p.2 şi nr
97, p. 4)
Presa care semnala în mod insistent şi

repetat acest „dezechilibru” comercial ce
agrava situaţia viticulturii româneşti de pe
urma căreia trăiau şi erau afectaţi 4 milioane
de oameni, cerea intervenţia statului prin
adoptarea unor măsuri de susţinere a
viticulturii.
Înlocuiţi în text termenul „limonadă” cu

cel al oricărei băuturi „colorate”sau
necolorate fabricată mai mult din chimicale

SOARTA VITICULTURII

decât din produse naturale, comparaţi
preţurile lor şi cantitatea comercializată cu cea
a vinurilor şi veţi constata că… parcă suntem
în perioada interbelică. Şi cerem şi azi măsuri
de protecţie a viticulturii româneşti.
Dar să nu ne pierdem speranţa: dacă n-a

stârpit Deceneu viţa de vie, o va stârpi
economia de piaţă? Parcă s-ar zări o luminiţă
de speranţă la orizont, prin revirimentul
produselor ecologice în consum!

ALIMENTAREA CU APĂ A SATELOR
NOASTRE

PROGRAME ŞCOLARE PREA
ÎNCĂRCATE….

Pe la începutul secolului al XIX-lea, fiii
marelui boier Dinicu Golescu făceau un
pospai de şcoală acasă, apoi, pe la 20 de ani, îi
ducea tatăl lor în centre intelectuale europene
precum Viena şi, după puţină vreme,
reveneau în ţară ca intelectuali şi oameni
politici bine formaţi, dovadă faptele lor care
stau la temeliaRomânieimoderne.
În secolul al XX-lea, ceva din acest

sistem de formare umană a început să
scârţâie. Ori elevii s-au prostit, ori sistemul
de formare era defectuos. A presupune că
elevii s-au prostit e o ipoteză periculoasă şi în
mod clar contrazisă de realitate, care
dovedeşte că aceştia învaţă foarte repede şi

foarte bine numeroase lucruri rele, adică
tocmai ceea ce nu vrea şcoala. Şi atunci vina
cade pe programa şcolară, dar nu se spune că
ea cuprinde lucruri ce nu atrag pe elev şi că e
prea încărcată, nici nu-i convinge că ceea ce
lor le pare inutil în programă, le este de fapt
necesar în viaţă.
Mulţi cred că programele şcolare

încărcate se numără printre numeroasele
necazuri moştenite de la sistemul de
învăţămănt dinainte de 1989. Dar rădăcinile
suntmai adânci.
În anul 1940, prof. P. Procopovici scria : «

Din cauză că ele (programele şcolare) sunt
prea încărcate şi apoi mai vin şi alte ocupaţii
intelectuale particulare, în fine îi trebuie
elevului şi recreaţie trupească încât timpul
pentru pregătirea lecţiilor sale acasă este
aproape inexistent. Rămâne deci ca aproape
întreaga sa formare intelectuală să se facă în
timpul învăţământului, dela care elevul să
poată absenta numai pentru caz de forţă
majoră ».(« Neamul românesc », nr. 17, 21
ian. 1940, p.4)
Este vechea problemă a patului lui

Procust: ori reducem materia din programa
şcolară, ori intensificăm activitatea de
predare (cum propune Procopovici).
Anterior, elevul era creditat cu dorinţa de a-şi
însuşi prin studiu individual acasă materia
predată. În ritmul său propriu.Acum, tocmai
într-un sistem democratic, elevul numai este
creditat cu conştiinciozitatea de a studia , de a
se pregăti singur acasă, ci este constrîns să se
formeze într-un mod şi un ritm colectiv prin
after school.

“Alimentarea cu apă a satelor noastre este
una din problemele cele mai importante care
preocupă azi organele sanitare ale ţării <… >
Ţăranii nu ştiu să construiască fântâni.
Aşezate de obicei în locuri joase şi construite
din materiale care permit uşor infiltrarea apei
provenită din ploi şi din toate scursorile din
împrejurimi, apa lor poate fi uşor
infectată.<…>Ministrul Sănătăţii, înţelegând
acest pericol, a dat ca principal obiectiv
echipelor care au desfăşurat ofensiva sanitară,
să construiască noi fântâni şi să asaneze pe

cele existente.”(„Neamul românesc”, nr 238,
27 oct. 1939, p.4)
Nici nu-ţi vine a crede că toate acestea nu

sunt scrise într-un ziar de azi, ci din 1939, atât
de mult seamănă. De atunci, în unele sate
lucrurile au rămas la fel, numai că echipele
studenţeşti voluntare nu mai construiesc şi
nu mai asanează nici o fântână. (Munca
voluntară fiind o rămăşiţă ruşinoasă a
comunismului !) Iar organele sanitare se
rezumă să însemne fântânile infestate cu o
bulină roşie. În alte sate, din fondurile
europene se construiesc şi uneori se dau în
folosinţă reţele de alimentare cu apă.Nici nu-
şi dau seama norocoşii ce veche-noutate
ceauşistă îi aşteaptă, aceea a concentrării
locuinţelor în vetre de satemari.

Magritte
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La 15 noiembrie 2013 s-au împlinit de la
înfiinţarea pe lângă Academia
domnească de limbă greacă, a primului

cu predare în limba română, la propunerea şi
insistenţa lui Gheorghe Asachi, sprijinită de mitropolitul
Veniamin Costache şi aprobată prin dată de
domnitorul Moldovei, Scarlat Calimah. Această
avea să constituie, la acea dată memorabilă,

din întregul Principat al
Moldovei
Pentru a aprecia, la justa ei valoare,

din 1813, e necesar să aruncăm, fie şi succint,
asupra vieţii şi activităţii celui care

îi atribuie, cu preţuire,
aşa după cum

consemnează şi istoriograful N.A.Bogdan în documentata şi
aprofundata sa lucrare, “Oraşul Iaşi”, apărută în 1904, la
capitolul unde afirmă:

Într-o perioadă dificilă pentru promovarea ideilor
novatoare, de numele şi înrâurirea lui Gheorghe Asachi se
leagă înfăptuiri de excepţie:

(1832),
(1841),

(PiatraNeamţ), (1841).
Pătruns de necesitatea răspândirii ideilor naţionale în toate
păturile sociale ale ţării prin presa scrisă, Asachi întreprinde
asidue demersuri pentru

intitulată şi, obţinând cu
greu autorizaţia de tipărire din partea consulatului rusesc,
reuşeşte, să editeze primul număr al acestei

marcând
Apreciind, la vremea sa,

acest unic moment, Eugen Lovinescu avea să declare
autorizat că a fost

două sute de ani
, la 15 noiembrie 1813,

pilda făptuitoare a lui
Gh.Asachi,

rangul de mare personalitate enciclopedică,

“Albina românească”

la 1 iunie 1829,
“momentul de început

al presei scrise în limba română”.

“clas de inginerie şi
hotărnicie”,

“anaforaua”
“şcoliţă”

primul nucleu al
învăţământului tehnic superior

“o
privire retrospectivă”
istoria, cultura şi tehnica timpului său

“Oameni de samă”, “GheorgheAsaki,
un enciclopedist din cei mai de seamă pentru epoca lui,
instruit, între cei dintâi ieşeni, în mai multe centruri ale
Europei civilizate, revenind în capitala Moldovei, jucă, în
ţara şi tîrgul nostru, rolul unui complecs de educatori ai
poporului: ca literat, profesor, artist şi publicist, el desvoltă
în societatea noastră arta poetică şi cea dramatică, învaţă pe
tineri ştiinţele matematice şi filosofice, pictura ca şi
arhitectura, deschide o cale largă şi mănoasă presei şi
publicisticei, îmbărbătează pe toţi la muncă şi la iubire de
neam şi de progres, de dreptate şi de frumos, răspîndeşte prin
scrieri şi stampe cunoştinţa trecutului, chipurile sfinte ale
istoriei noastre naţionale...”

înfiinţarea Arhivelor
Moldovei înfiinţarea Şcolii de arte şi meserii Iaşi

a Pinacotecii, a primei biblioteci publice, a primului
muzeu natural din Moldova, a fabricii de hârtie de la
Petrodava prima de acest gen din ţară

“a scoate cea dintâi foaie
periodică”

“gazete politico-culturală”,

“Albina românească” “întâia trăsură de

.

unire în limba patriei a Moldovei cu restul omenirei”.

“Alăuta
românească” “Foaia sătească a Principatului
Moldova” “Icoana lumii”

“o pagină
luminoasă a culturii române”.

“luminismul”

“demisia de onoare” referendar
arhivist,

“tabăra”, , “unioniştilor
ieşeni”,

Odă luiDumnezeu.
“pentru serviciile aduse

ţării, între 1813 şi 1862”
“recompensă

naţională”.
,

pecetea sa întemeietoare”

“Şcoliţei lui
Asachi”,

(1 dec. 1896),

(1816)
“pe roţi”

(fosta
Scoală Vasiliană)

“uşărnică”

În tot
acest răstimp,Asachi avea să scoată şi alte publicaţii destinate
diverselor pătur i sociale , înt re care:

(1837),
(1839), (1840) ş.a. Activitatea de

întemeietor şi de dezvoltator al presei româneşti, desfăşurată
cu minuţie şi ardoare, s-a înscris ca fiind:

După revoluţia paşoptistă, la
care nu a aderat cu său şi, mai ales, după
urcarea pe tron a lui GrigoreAl.Ghica, la 20 august 1849, îşi
dă din posturile de şi

deţinute de mai bine de două decenii şi se dedică în
exclusivitate activităţii gazetăreşti şi publicării operelor sale
literare şi traducerilor, până la sfârşitul vieţii.
Admirând tânără şi activă a
condusă cu asiduitate de Mihail Kogălniceanu, după

împlinirea actului Unirii Principatelor, Asachi salută acest
măreţ eveniment şi îl cântă, în poezia
Recunoaşterea meritelor sale

are loc abia la începutul anului
1869, când, în semn de preţuire, i se acordă o

Din nefericire, această recunoaştere avea să vină
prea târziu, fiindcă, la în vârstă de 81 de
ani, GheorgheAsachi se stinge din viaţă, fiind înmormântat la
Biserica 40 deSfinţi, din dealul Copoului.
Primăria oraşului Iaşi, recunoscătoare faţă de

personalitateamarcantă a lui GheorgheAsachi, cel ce şi-a pus
“ pe multiplele ctitorii de cultură,
artă şi tehnică, din prima jumătate a veacului al XIX-lea, la
stăruinţa unui grup de iniţiativă, în frunte cu Vasile
Alecsandri, a comandat execuţia statuii marelui cărturar
sculptorului JeanGeorgescu, acelaşi care a executat, în 1886,
în Bucureşti, şi statuia lui Gheorghe Lazăr, întemeitorul
învăţământului public în limba românădinMuntenia.
Statuia fiind realizată în 1887, Primăria Iaşi a stabilit ca

locul de amplasare al acesteia să fie în apropierea
de lângă Trei Ierarhi. Solemnitatea inaugurării

monumentului de cinstire a lui Asachi a avut loc la 14
octombrie 1890.După terminarea şi inaugurarea noii clădiri a
Teatrului Naţional în 1897, în semn de
recunoaştere a rolului jucat de Asachi în iniţierea primului
spectacol de teatru în limba română , statuia este
mutată în faţa noului edificiu. Ulterior, după ce
Primăria Iaşi a terminat reconstrucţia ŞcoliiTrei Ierarhi

de peB-dul Ştefan celMare, azi Şcoala nr.1
“Gheorghe Asachi”, în anul 1905, statuia a fost
strămutată în faţa acesteia, peste cripta familiei de sub soclu
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în care au fost depuse, atât osemintele lui Gheorghe Asachi,
dezhumate de laBiserica 40 de Sfinţi, cât şi cele ale soţiei sale,
Elena Asachi (1789-1877), compozitoare şi pianistă,
dezhumate din Cimitirul Eternitatea, acesta fiind cel de al 2-
lea monument ieşean, după cel al cronicarului Miron Costin,
care este şi
Aplecaţi cu interes şi luare aminte asupra

cărturar moldovean, Gheorghe Asachi,
numeroşii săi exegeţi, mai vechi şi mai noi, conchid

că:

Astfel, în Iaşi, în semnul înaltei sale cinstiri, numeroase
instituţii de învăţământ de toate gradele, de cultură, artă şi de
tehnică au pe frontispiciul lor numele luiGheorghe
Asachi, prestigios şi aurit în gloria sa eternă, în rândul cărora
se numără: Universitatea Tehnică
Colegiul Tehnic Scoala generală nr.1

Biblioteca Judeţeană
Desigur, încă multe alte instituţii de cultură şi artă

ieşene, fără a-i purta numele, sunt legate de de activitatea
a lui Gheorghe Asachi, între

care: Arhivele Statului, Teatrul şi Conservatorul, Muzeul de
artă,Muzeul deStiinţe naturale ş.a.
Revenind la deosebitul moment aniversar:

trebuie să admitem cu
înţelegere că această semnificativă sărbătoare bicentenară nu
poate aparţine doarUniversităţii Tehnice
din Iaşi, înfiinţată în 1937, (cum se “ a se dori!),
deoarece neavând o continuitate deplină
în funcţionarea ei, nu poate fi asimilată cu istoria acestei
universităţi. Aşadar, acest marcant aparţine întregii
ţări şi întregului Iaşi, care, în

ştie să-şi cinstescă, cum se cuvine, momentele
sale de izbândă, precumşi pe iluştrii săi înaintaşi

loc de vecie.
“iluministului şi

enciclopedicului”
“la

unison”

“arborat”

“Gheorghe Asachi”,
“Gheorghe Asachi”,

“Gheorghe Asachi”, “Gheorghe
Asachi”.

“deschizătoare de drumuri”

“GheorgheAsachi”
întrezăreşte”

“Şcoliţa luiAsachi”,

spiritul tradiţiei sale
recunoscute,

“nu există vreun domeniu al culturii, artei şi
tehnicii ieşene care să nu-i revendice, ca iniţiator, numele
lui!”

200 de ani de
la înfiinţarea “Şcoliţei lui Asachi, de inginerie şi
hotărnicie”, la 15 noiembrie, la Iaşi,

jubileu

făptuitori.

Mihai CABA

“ coli a de inginerie i hot rnicie”Ş ţ ş ă

Da, ştiu, e neobişnuit poate să-ţi începi relatările cu o fabulă.
N-a ţinut atât de strategie cât de morală şi tot ce pot spune e că am
decis s-o împărtăşesc date fiind fixistele afinităţi cu cele ce
urmează.
Mi-a fost relatată, e drept în mai puţine cuvinte (sursa mi-o

spunea la rându-i din auzite), dar suficiente oricum încât să o ţin
minte, la sfârşit de august, de vară, de vacanţă şi de plănuită
escapadă montană. Cu Braşovul pe post de locaţie temporară şi
destule curse contra cronometru prin aria lui extrateritorială. O
veritabilă, în fond, vânătoare de istorie aplicată, predată de cam tot
ce înseamnă în zonă bastion, cetate sau biserică fortificată.
Întâlnirea asta cu neaşteptatul furnizor de mesaj a fost eficace

ca o doză deloc neglijabilă de antidot. Necesar într-un moment în
care dacă era să iau în calcul experienţele anterioare se cuvenea
să-mi fi trasat deja o atare abordare. Însă istoria nu se repeta, iar
datele problemei, în speţă obiectivele de interes turistic vizitate,
refuzau (delicat) să se lase atrase în valsul firesc al concluziilor.
Mi-a fost relatată sau mai curând servită din mers la staţia

finală după o cursă banală Bran-Braşov, de către Johann, un tânăr
după paşaportul în vigoare neamţ, dar cu ceva trecut pe linie
paternă de saş. Pe post cred de bun rămas după o oră şi mai bine de
pase conversaţionale şi convingeri personale eşuate, cu toate că ,
între noi fie vorba, îmi luasem libertatea de-a le fi rostit cu mai
multă înflăcărare decât o permit legile comunicării interumane.
La urma urmei nu era prima oară când apăram (nerealist) lucruri în
care nu credeam, dar de caremă voiamorbeşte convins.

Practic, de la ce ne-am aprins? De la simpla mea întrebare prin
care ceream confirmare c-ar fi turist. Şi când erammai pregătită s-o
fac pe ghidul serviabil şi optimist îmi răspunde că e saş şi vine
pentru locurile care indirect şi pentru dânsul dar mai cu seamă
pentru părinţi înseamnă o viaţă în sine. Şi că, dacă ar fi să declare
deschis, se poate spune că a iniţiat o formă nouă de turism. Normal
că amzâmbit idiot.După care recunosc, n-ammai zâmbit deloc.
Pe scurt omul afirma că vine periodic în România pentru a

constata şi fotografia. Ce? Cât de mult se degradau şi măsura în
care fiecare an în plus de ruină şi abandon duceamai departe sfânta
realitate, de imaginea ilustratei turistice şablon. Era pasionat de
medieval astfel încât cetăţile de pildă furnizau asupră-i efect
magnetizant şi de fotografie. Două ingrediente care au conturat
natural ideea unui album foto ceva mai special. Ştiţi genul de
instantanee cu acelaşi peisaj în prim plan dar cu anotimpul
schimbat?
Reflectând la scop prin prisma propriilor şi de altfel extrem de

recente experienţe ar fi însemnat să admit subit că peste cele mai
multe dintre obiectivele fortificate toamna stagna nepermis şi că
doar un anotimp iată, le mai despărţea de lentul dar deja decisul
sfârşit. Şi că, ironic, se dovedise mai greu de contracarat asediul
nepăsării şi vandalismului contemporan decât toate hoardele ce le
vor fi atacat cândva.
Şi le-am luat, în încercarea de-a bara acuza mută a tânărului

saş, la inventariat. Ce văzusem în fond, cu ce-l puteam dezarma?
Am înţeles desigur cevamai târziu că până şi strădania asta amea a
sunat stupid. Să cauţi cu lumânarea exemplul pozitiv, excepţia, nu
făcea decât să confirme ceea ce pentru el era deja, anual... regula.
Dar n-am cedat. Să vedemce-a ieşit. Raport fugar...
De mă despărţisem cu doar o zi înainte şi nu era clar

exemplul căutat. Ştiam că fusese închis vizitării mai bine de doi
Râşnov

ani, astfel încât de vreme ce acum se permitea îmi făcusem
speranţe. Nu-l văzusem de nouă ani şi era un obiectiv aşteptat.
Făcând abstracţie de umbra urbei dezolante de la baza sa, cetatea
pe care o ştiam şi-n care odată puteam cu uşurinţă imagina viaţa în
toată vâltoarea sa, se stingea. Ruine, vid, terase prăbuşite. Fântâna
centrală încarcerată în fiare, vechea capelă sub dărmături
camuflată iar bastionul poligonal de la est cu acoperişul într-un
stadiu funest. Paradoxală îmi părea ideea că în urmă cu doar 3 ani,
locul acesta mai fusese surpriză! , reabilitat. La două săptămâni
după, un balcon (inexistent în planul iniţial ) adăugat creativ de
firma câştigătoare la licitaţie a picat. Deşi era sprijinit bine şi lipit
adecvat de o movilă de pământ care, nici ea nu era în schiţele
originale. Curând, pe motiv de zero victime umane, anchetele
organelor abilitate au stopat. Între timp, dacă te informezi, rămâi
surprins şi oricât de neverosimil ar suna, trebuie să admiţi
realitatea că frâiele noii reabilitări au intrat taman pemâna aceliaşi
firme.Care ...amai executat-o o dată!Un soi de renovare repetată.
Din tentativa trecută şi mai puţin glorioasă n-a rămas decât o

constatare care,mă întreb ce rost are de vreme ce nimeni n-a luat-o
ca atare.

În schimb se ţin ades festivale pline de voie bună şi mici la
cetate. Zidul exterior a fost pe alocuri completat cu mortar şi pe
deasupra văruit cu ştaif.Orice alt comentariu devine hilar.

îţi spui că e sub pavilion urban şi că buna ei
întreţinere n-ar trebui să fie ceva foarte complicat. Dar paradoxul

"Este pierdută orice mărturie completă şi detaliată a
situaţiei existente la începutul lucrărilor. Zestrea autentică nu
poate fi definită, departajată sau corect contrafăcută. Două
biserici săteşti au fost demolate şi nivelate cu buldozerul".

Cetatea Braşov

„Pe dealuri trăiesc un iezen şi o vulpe. Iezenul are picioare
scurte şi groase, mănâncă doar ierburi şi fructe, nu e carnivor.
El sapă bine vizuinile. Vulpea are picioare subţiri şi iuţi, aleargă
repede, e vânătoare, are miros bun, dar nu sapă. În fiecare
primăvară iezenul îşi face o vizuină. Vulpea se teme de el. Se uită
de departe, iar dimineaţa, se duce, pe furiş, şi-şi face nevoile la
gura vizuinii. Iezenului îi miroase, dar nu are ce să facă. Vulpea
se duce şi a doua dimineaţă şi face treaba urâtă. Şi a treia. Până
când, iezenul nu mai poate suporta mirosul şi pleacă. Părăseşte
vizuina. Îi rămâne vulpii."

Cetăţi transilvane
turist în paradox
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bată-l vina din nou a acţionat şi a transformat- o în restaurant. În
pliant e foarte select, nu că aşa ar avea ce căuta!, şi pus pe ospeţe cu
iz tradiţional, în fapt, (oi fi eu mai pretenţioasă decât media?), un
bar. Caraghios din start pentru că în lipsa altor stindarde pline de
onoare, te anunţă de prezenţa-i prin umbreluţe chicioase desenate
cu sticle şi embleme de băuturi carbogazoase. Pe partea cucerită
de bar şi care mă tem că se extinde an de an, ca la orice casă
civilizată, parcela a fost betonată. Peste fosta piatră veche,
patinată şi chiar cu design aplicată. Zidul exterior e în stare critică,
cuprins demuşchi şi înecat de bălării până la poartă. Poartă la care,
ca orice boier, ajungi cu vehiculul personal înarmat cu putere şi
cai. Dacă o iei pe drumul iobagilor ăştia fără avere, rişti să faci atac
de panică garantat. Puţini sunt copacii care să nu aibă la rădăcină
comoara câte unui r...t, cu hârtie igienică cu tot, dacă nu o ghenă
întreagă de gunoi, în timp ce coroana le e împodobită, şi nu
exagerez deloc, cu graţioase perechi de desuuri şi alte articole
intime într-o vastă paletă de culori.
În paranteză fie spus, la Turnul Alb m-am înseninat.

Construcţia seculară de pe cea mai îndrăgită odată alee de
promenadă, e cu excepţia a trei săbii şi a unui scut, goală pe
interior dar, cel puţin vizitabilă pe afară. Undemai pui plăcerea a o
sută de trepte aşternute şirag şi da, după efortul depus, panorama
centrului vechi în toată spledoarea sa.
Ar mai fi de apreciat în Braşov lucrările de conservare şi

consolidare a bastioanelor , minunea concertelor ce sunt susţinute
în curtea unora dintre ele, precum şi parcurile îngrijite cu
minuţiozitate. Sau baza sportivă realizată cu temei de la Poalele
Tâmpei.Aşa cum dacă ar fi să recomand ceva din toată inima, ar fi
un muzeu din care am uitat să plec odată pragu-i călcat, şi pe care
îl bănuiesc în România unicat - Muzeul Civilizaţiei Urbane...Dar
despre toate acestea se cere o altă relatare.
Eram la capitolul cetăţi şi aici încă ne doare.
La se peticeşte din mers. Erau câteva schele dar nimic

care să trădeze probleme majore de stare. La urma urmelor e
obiectivul care bate detaşat recordul când vine vorba de bilete
puse în vânzare şi graţie lui Dracula şi poveştii adiacente cu

beton

Bran

accente tenebroase, poate singurul punct imposibil de rămas
nebifat când un străin cât de mic ne calcă pragul. În schimb, aşa
cum corect a punctat şi interlocutorul meu cârcotaş, îl paşte un
impas. În jurul lui tradiţia şi încet dar sigur cadrul natural,moare.
Tarabele din poartă sunt majoritar supraetajate cu chinezării şi

doar accidental dai de palincă, blănuri, articole de piele şi siropuri
naturale sau dulceţuri de casă parfumate. La doar o sută demetri de
castel albia râului ce odată curgea s-a transformat treptat în groapa
de gunoi oficială a bâlciurilor susţinute la Bran. Dincolo de ea pe
tăpşanul ce ducea către stânca ce adăposteşte legendar , inima
Reginei Maria, festivalurile sunt în toi. Când am poposit eu se
derula unul cu numede floare, darmirosea fireşte a grătare.
Am lăsat asul cazurilor cevamai fericite la final.Mi-au venit în

minte şi A doua, monument

are privilegiul de-a se afla încă din 1993 pe lista
. Un titlu aproape nobiliar care îi va asigura până la alte

seculare bătrâneţi nemurirea.
Pentru prima, aşa numitele lucrări de consolidare şi reabilitare

au însemnat într-o proporţie covârşitoare reconstrucţie. Prin 2006
părea un obiectiv pierdut pentru care, stropul de atenţie şi intenţie
veneau la timpul trecut. Revăzând-o am fost aproape extaziată că
ceva s-a putut. E drept că, vorba românului, seamănă da nu răsare
cu ansamblul iniţial şi că n-a fost un demers gândit tocmai la nivel
de detaliu, artefact sau din punct de vedere financiar imaculat
audit. Dar e de apreciat că oricare va fi fost motivul, istoria s-a
urnit.
Cât despre dragul deţine avantajul estetic al bazinului

circular ce-i conferă alături de lebedele albe, şi negre!, un aer
pacifist special şi ceva reflecţii ale zidurilor în unde care te pot
vindeca prin melancolie de orice erezie. Curios e că se lucrează
încă, deşi cu parafare de la Primărie şi binecuvântare de la
Mitropolie, proiectul a fost declarat oficial încheiat iar imobilul
străvechi pentru public descuiat. Curios dar relativ uşor de iertat
atâta vreme cât înăuntru te aşteaptă vestita Fecioara de Fier şi
circuitul expoziţional muzeal ce-i poartă numele preotului şi

Rupea Biertran.

Făgăraş

UNESCOWorld
Heritage

inedit, rezultat al
goticului târziu, cu elemente de Renaştere la unele dintre portale,

istoricului (decedat la Iaşi)Valeriu Literat.
Şi o dată şi-acest gând bifat m-am întors spre tovarăşul meu de

călătorie cu-n aer triumfător şi sigură pe mine mai ceva ca un elev
silitor, am exclamat: “Ştiu un loc care-n albumul tău nu va avea
prea curând ce căuta! , biserica fortificată! Nu poţi
contesta, e un exemplu calificat.”
A râs înfundat şi mi-a dat tacticos, aproape silabisind, replica:

“ Ştii cine o administrează de fapt?Asociaţia saşilor transilvăneni
dinM nchen.” Incredibil,mi-am zis, a blufat.Dar era şi e destul de
uşor să afli că nu-i aşa.
A urmat fabula, morala etc. Se referea desigur la saşi şi modul

neprotocolar în care au fost extrădaţi.
Eu mi-am luat libertatea, de asta e lăsată fabula, de-a o diseca

conotativ, poate mai mult decât trebuia. Cred că noi am ajuns să
trăim un conflict nefiresc, nu cu vreun alt neam ci cu propriul
univers. Fie că-i spui ţară, natură, origine, credinţă, moştenire
umană sau arhitecturală. Nu ne pasă de propria identitate. Asta în
cel mai fericit caz şi când n-o huiduieşti asemeni celor plecaţi şi
declaraţi fericiţi peste poate, în minunatele ţări ale Lumii
Civilizate. (Deşi poveştile de viaţă susţin răsunător că nu-i aşa şi
nici n-are cum să fie când decizi să-ţi eutanasiezi, că tot e un cuvânt
lamodă, pe galbeni, demnitatea. )
Aşadar iezenul ar putea la fel de bine simboliza oamenii

pricepuţi cândva în a înălţa (săpa) o cetate (vizuină) şi (adnotăm
aici şi ideea de urbe nu doar de perete făcut cu de toate, ca la carte).
Noi, vulpea neobosită în a da vizuinii de-acum goale, târcoale.
Situaţia e din ce în ce mai mirositoare. Mi-e peste poate a înţelege
de ce oare, dacă tot avem vizuini multe, frumoase şi gratis lăsate,
într-un timp când, mă doare s-o spun dar mai nimeni nu vrea, deşi
poate ştie, să sape, ce ne costă a le preţui, potenţa, muta
"incontinenţa" şi ulterior invita la o sesiune de turism cultural
adecvat nu doar vulpile sadea ci toata fauna?DinEuropa ori ba.
Nu cred în Zâna Măseluţă dar aş ruga-o, dacă vrea, să

transforme cumva albumul lui Johann în basm. Cu happy end.
Cumar suna?

Prejmer

ü

Luca OLTEANU

Cu Mircea Filip am fost coleg de facultate, o promoţie din
care a răsărit o pleiadă de scriitori, critici şi istorici literari,
dintre care îi amintesc aici pe Maria Baciu, George Bodea,
I.H. Ciubotaru,Mircea Ciubotaru, Viorica I. Constantinescu,
Mariana Costescu, Mircea Daneliuc (regizor de film dar şi
prozator), Gheorghe Drăgan, Paul Drumaru, Florin Faifer,
Nicolae Florescu, Anatol Ghermanschi, Grigore Ilisei,
Nicolae Ionel, Cezar Ivănescu, Richard Regvald, Franceska
Ricinski, Viorel Savin, Cristian Simionescu, Stănuţa Creţu. Şi
vor mai fi fiind şi alţii... Cu Mircea fiind şi coleg de grupă -
am „consunat” atât atunci cât şi mai târziu, în anii (vreo 20!)
cât el a fost secretar literar al Naţionalului ieşan iar eu
redactor la stră/veche. Apoi, Pip mutându-se la
Bucureşti, distanţele, anii şi incredibilele suferinţe ce se
abătură, mai ales asupra lui, au întrerupt comunicarea.
Chiar şi reciproca lectură, datorită dezastruoasei difuzări de
carte, post-rev. Cu bucuroasă uimire ne-am redescoperit
recent, asta şi datorită celei care-i este sine qua non punct de
sprijin, criticul de artă CezaraMucenic. Găzduirea, în nr. din
septembrie al , a uneia din încântătoarele sale
proze, i-a provocat vechiului nostru conviv o epistolă ce
merită întredeschisă. Bine-nţeles, ... de
altădată. ( .)

Cronica...

Cronicii vechi

Visând la California
N.T

DragăNicolae,

Ieri 27, am avut o mare bucurie, convocând "pe sticlă"
numărul din revista ta, în care am apărut, splendid prezentat.
M-am simţit ca eroina lui Tolstoi, Nataşa Rostova, scoasă
prima dată la bal. Ei bine, cred că-ţi datoresc unul dintre cele
mai frumoase gesturi prieteneşti.
Revista - îţi spuneam eu, - dar e perfect de acord şi soţia

mea, istoric de artă - se prezintă absolut ca o publicaţie
modernă din Occident, nu chiar ca care nu ştiu cum
arată.
Fac o socoteală a Tristeţii: a zecea zi după vestea neagră a

refuzului F.C.N. de a-mi finanţa romanul -
muncă de Sisif de câţiva ani, care deci nu va mai apare la

lui Cassian. Îmi vine să exclam şi eu ca nenea Iancu:
"Asta-i ţară, măi !" Dar spre deosebire de el, îmi ţin gura. Nu
pot spune asta. Spun "mulţumesc" chiar şi numai pentru cemi
s-a dat deja până acum. Dar ajuns pe vârful muntelui al
meu, 74/75 de ani, mai zăresc printre cultivate de
mine de-a lungul vieţii prea puţine din acelea de le spune
Proust "de fericire", parte a dumbrăvii de cărţi şi lucrări
literare pe care o are fiecare scriitor. Şi la care se uită cu drag,
de ce-aş ascunde asta ?
Plin de energie pozitivă, ca să mai şi râdem, m-am şi

gândit să schimb guvernarea, predând puterea Partidei
Romilor, dar utilizând numele unor personaje din
Parpangel "bun lăutar şi prea bun cântăreţ" la Direcţia
teatrelor lirice şi dramatice, Slobozan "iubitor de dreptate,
surd de-o ureche" la Justiţie, Tandaler "inimosul, harnic şi
tare" la Interne, Goleman Voinicul la Apărare, înţeleptul
părinte Tălălău de la mânăstirea Cioara la Cultură şi Culte,

The Sun,

În bătaia nopţii

Timpul

FUJI
parcelele

Ţiganiada:

Corcodel "care aruncă cu bobii" la Finanţe,Mama Brânduşa
"vrăjitoare vestită, ştiutoare a toate buruienile de leac" la
Sănătate, Muierea lui Corcodel "cea mai crudă dintre toate
muierile" la Educaţie, Romica "cea mai frumoasă ţigancă" la
Externe, Gârbea cel cu gura strâmbă la Relaţia cu
Parlamentul, Găvan "cântăreţul din drâmbă" la Turism şi
Mediu. Moşul Drăghici "cel bun la suflet, înţelept, iscusit în
proorociri, cel mai în vârstă dintre ţigani ce ţine pe-a şaptea
nevastă" - preşedintele Parlamentului bicameral.
Sper că n-o sămi se ceară vreo remaniere.
Am glumit puţin ca să-ţi amintesc de un lucru frumos:

amândoi avem simţul umorului şi ne place să râdem. Dar eu
am şi simţ critic: "Alo, I.N.M. Ce-s cu timpurile astea,
domnilor ?"
Cu toate acestea, aş vrea să se ştie că eu nu văd adevărata

mea viaţă de condeier amară şi apăsătoare, ci caut să desluşesc
în ea tot ce e voioşie şi umor, amintire şi tinereţe încântătoare,
culori şi ciudăţenii, să retrăiesc adesea întregul ei alai de
amintiri şi de speranţe. Aşa că ducă-se naibii supărarea, şi -
spun şi eu ca I. Budai-Deleanu - "Să-nchinăm, să bem, din
paharul plin / Să trăiască toţi cei care beau vin !"
Şi chiar am fost aseară la o mică agapă familială, cu soţia,

cumnata şi unul din cei doi mândri feciori, celălalt alegând să-
şi construiască viitorul sub semnul regalităţii britanice
(Londra). Întâlnirea noastră pentru a comemora pe mama-
bunică, ne-a oferit prilejul să ciocnim un pahar şi pentru
încântătoarea mea ieşire din nou la rampă cu proza din

mulţumindu-le celor care trudesc să apară o
astfel de revistă I-aş spune "frumoasă întâmplare de viaţă" şi
n-aş minţi, inimitabila mea secretară trimiţând revista până şi-
n Canada, la amicul meu din copilărie, care s-a şi sesizat
prompt cu viu interes şi caldă apreciere. (Nu ştiu de ce, mămai
bucur de-o chestie: că eu publicam în CRONICA taman de
prin anii de după facultate, deci chiar în cea "veche" - 1967
ş.a.m.d.).
Înainte de a încheia scrisoarea mea, mi-aş continua buna

dispoziţie şi ţi-aş înşira câteva gânduri dintr-un spici care nu se
va mai rosti niciodată, întrucât, fără carte tipărită, nu mă voi
prezenta la Iaşi şi deci nu vom mai putea prinde împreună o
"aniversară" de 75 de ani, căci timpul fugemai departe.
Pare un interviu comic, în care m-am privit cu autoironie,

sper simpatică. Am găsit un model, pentru acesta,în
l celebru adresatVIP-urilor deBernard Pivot.

" "

Cronica veche,
.

Chestionru
Votremot préféré - "
Lemot que vous détestez : "
Votre drogue favorite :"
Le son, le bruit que vous aimez :
Le son, le bruit que vous détestez : "

Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de
banque:
Le métier que vous n'auriez pas aimé faire : „

"
Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous aprés votre mort,

l'entendre vous dire: "Sfinte Petre, fă-i vânt în Iad că-i ateu !"

soţie"," iubită"
cenzurat", "respins"

cafeaua&coniacul"
"Pensia !"
Deşteptarea !"

: "Toţ' crucea
dumitale !"

"ReginaMaria"
inspector

fisc / ITP"

nopal", "panda".

Votre juron, gros mot ou blasphème favori

La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez
être réincarné :

Eu aşmai adăuga şi ceva, de prinNordulmeunatal, la cele
demai sus:
Ce lucrare de-a dv. vă place cel maimult ?
.

Ce-aţi striga dacă v-aţi mai naşte odată ?

La "tăierea moţului" ce-aţi alege? „

.
Ce paradox vă umbreşte viaţa ?

Ce ultim gând aţi avea pe patul morţii

Ca scriitor, trăiţi din scris ?

Ce v-a ajutat să deveniţi scriitor ?

Unde vă situaţi, în evoluţia speciilor, pe încrengătura
vertebratelor? -

Ce aţi lua cu dv. într-un exil pe-o insulă pustie:

Cea mai frumoasă amintire din viaţa de scriitor?

Starea naţiunii :

Bucureşti, septembrie 2013

"Întotdeauna
ultima"

"Înapoi la
Maiorescu !"

Tot condeiul,
paharul şi bănuţul de aur.Poate şi bentiţa de elevă a
vecinei"

"Deşi muncesc pe
ruptele, sunt unmare leneş, da' şi sărac."

? "Că nu se
pune virgulă între subiect şi predicat".

"Ba, din pensia mică după
buget şi din amintiri".

"Tristele sfaturi ale
raţiunii şi infidelitatea memoriei". De asemenea,
zgomotul şi furia.

"Ceva mai sus, desigur, de N.
Moraru şiA.Toma".

"Eminescu, cu semnul de carte pus la
"Un

răspuns la a

bună.

primatele

Sara pe deal."

Poşta redacţiei Vieţii Româneşti: "se pare că
talentul nu vă lipseşte" - dest. sold.M.F. 1959.

te îmbrăţişează, Mircea sau Pip

Scrisori întredeschise

Se spune că, în anumite zile

se produc jocuri de
lumini unice şi inexplicabile. Tot astfel, încordându-mi ochiul
interior,mi s-a întâmplat şimie să zărescmiraculoasele lumini
ale Ieşilor, întrupate încă o dată în nr. 10(33), al
de unde Marele Maestru de Lumini,AdrianAlui Gheorghe ne
aduce mult aşteptata bună-vestire că ,
iar

Un poem expresiv şi seducător, de la
izvoarele cele mai limpezi ale lirismului, în inconfundabilul
stil strălucitor-discret al autorului (un alt
, ca şimine, de altfel).
Dar ce sugestiv-oximoronic s-a înnimerit acest poem

celest pe lângă replicile mult mai terestre, înregistrate de
BogdanUlmu
Şi ce frumos ne arată el cum trăiesc poeţii, după ce, printr-

o îngândurată , Nicolae Turtureanu
ne dezvăluise, cu amară dezinvoltură, ,
în nr.6-7, dinCronica noastră veche şimereu nouă.

Cronicii vechi,

A intrat Poezia în oraş

veteran al războiului
rece

La coadă laCuvioasa…

Cum mor scriitorii…

cetăţeanul nu mai trebuie să plătească pentru lumina
soarelui, pentru cântecul privighetorilor sau pentru nuca din
nuc, pentru că viaţa e gratis,moartea e gratis şi poţi să mergi
până la capăt pe gratis…

călătorie la capătul nopţii

senine, Ceahlăul ar putea fi
zărit cu ochiul liber, chiar şi de pe faleza de la Mangalia; mai
ales când, deasupra venerabilului munte,

Ioan Florin STANCIU

Cronicu a de la Mare...ţ
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CRONICA MERIDIANE

Marina VLADY

Colecţionarul din Veneţia

Prezentare şi traducere de Anca OPRESCU

Celebra actriţă Marina Vlady s-a născut la 10 mai 1938, în
Clichy-La Garonne. Pentru publicul român, ea ramâne de neuitat
din filmele "Vrăjitoarea" (1955), "Climate" (1962) şi "Steaua fără
nume" (1967). Personalitate complexă, Marina Vlady este şi o
scriitoare, al cărei talent în mânuirea condeiului îl cunoaştem din
volumul de amintiri despre soţul ei Vladimir Vîsoţki - celebrul
cantautor rus dispărut în floarea vârstei -
(1987) şi cel de povestiri, (1989).

este primul său roman, apărut la
Editura Fayard, colecţia "Livre de Poche", în 1990. Este un roman
straniu, în care scriitoarea-actriţă abordează tema iubirii
absolute, într-o lume plină de valurile tulburi ale filmului şi
teatrului. Iubirea platonică, de o viaţă, a tânărului erou e una
desprinsă din romantismul uitat al altor vremuri. Este şi un roman
al gloriei si al singurătăţii, al înălţării şi decăderii, având ca
fundal teatrul şi cinematograful, pe un parcurs între Veneţia,
Bayreuth şi meleagurile sălbatice ale Pacificului. Povestea
tragică de iubire e tulburătoare.

Vladimir ou le vol arrete
Recits pourMilitza

Colecţionarul din Veneţia

Trezindu-se brusc, cu pielea lipindu-i-se de sudoare, inima
simţind-o parcă bubuind între coaste, Giorgia nu ştie unde se afla. În
penumbră, distinge umărul şi forma unui trup lungit sub cearşaf. Nu-i
poate vedea capul, doar mâna care iese de sub aşternut îi dă un indiciu
care s-o ajute să refacă noaptea petrecută şi să înţeleagă această
prezenţă. Degetele uscate, cu unghii pătrate, încheietura mâinii par
masculine. Un inel cu piatra albastră o face să gândească o clipă
contrariul; derutată, ridică uşor cearşaful şi admiră corpul oferit
impudic şi neputincios. O grimasă îi descoperă atunci dinţii puternici:
se aşează din nou pepernamoale şi-şi aprinde o ţigară.Acum ştie.
Totul a început într-una din aruncările ei în abis care vin de obicei

la sfârşitul turnărilor. Cum li se întâmplă actriţelor care recurg doar la
temperamentul lor, puterea de a se apăra şi energia vitală sunt epuizate
după câteva saptămâni de muncă. Noile sale roluri îi cer o dăruire
totală şi o obligă să-şi folosească resursele, ca şi experienţa adevăratei
vârste, părândmereu egală cu imaginea cu care era înainte identificată:
aceea a unei femei cuceritoare, veşnic tânără. La peste 40 de ani,
distanţa dintre aceste două realităţi e pe cale de a deveni dramatică.
Efortul intens din timpul filmărilor îi cere o reacţie din ce în ce mai
violentă, care se sfârşeşte cel mai adesea printr-o fugă solitară către un
alt oraş, o altă ţară: ca şi cum şi-ar regăsi fărâmele risipite ale vieţii ei
şi, într-un loc oarecare, să se simtă liberă de a fi, în sfârşit, ea însăşi.
În primele zile doarme, îndopată cu somnifere. Apoi, abrutizată

de aceasta paranteză lincezânda, iese, de nerecunoscut, cu o eşarfa
mascându-i pe jumătate faţa, ca musulmanele din copilăria ei.Ajutată
de muţenia şi indolenţa ei, seamănă, în acele momente, cu mama ei,
rămâne ore întregi într-o stare de prostraţie pe un şezlong, în faţa unui
perete igrasios, complăcându-se în a-i descoperi fiecare pată, cea mai
mică fisură. Coboară, totdeauna, într-un hotel din cartierele mizere;
într-un astfel de loc i se paremai uşor să ajungă până la ultima limită, să
regăsească ceea ce căuta cu disperare: emoţia fundamentală,
purificarea prin degradare, un dat gratuit şi fără viitor. După ce
pornirile sale distructive au împins-o la ce e mai rau, sătulă peste
masură de senzaţii tari, poate să renască, în sfârşit!
Spania a fost locul în care nişte ţigani dintr-un han se străduiau să

ofere turiştilor nopţi de petreceri nebune şi unde Giorgia l-a întâlnit pe
necunoscutul care doarme lângă ea.
Ca de obicei, barbituricelor le-a urmat fascinaţia liniştii, imediat

apoi, nevoia de a fi din nou în miezul oraşului. Aşezată la o masă, în
faţa unor pahare dubioase umplute cu un vin acru,Giorgia le golea fără
a clipi, sub privirea răutăcioasă a şefului de clan, pe care figura sumbra
şi unsuroasă, gura fără dinţi şi părul rar lipit ce scotea la iveală nişte
urechi enorme, o făcea aproape înfricoşătoare. Bărbatul nu era departe
de a-i aminti deNando, şeful figuranţilor de laCinecitta, care trezise în
ea atâtea senzaţii contradictorii: o scosese din mocirla fermei, pentru a
o arunca şimai umilitor în postura unei prostituţiimascate.
Zgomotul sacadat al tocurilor, vocile guturale, lamentaţia

flamenco-ului, vinul gros îşi produseseră efectul. Giorgia îşi smulse
vesta smochingului şi, ridicându-se dintr-un salt, se amestecă în
grupul dansatorilor. Cu şoldurile cambrate, cu privirea plecată spre
bătrânul ţigan, ea începu să evolueze lent, oferind tuturor spectacolul
seducţiei. Nu remarcă imediat grupul de americani care nu o scăpa din
ochi: patru femei de o vârstă incertă, însoţite de trei bărbaţi dintre care
unul mai ales ar fi trebuit să-i atragă atenţia. Pe figura-i netedă şi
împietrită, ochii negri, măriţi de obişnuinţa drogurilor, o fixau fără să
clipească. Numai gura îi fremătă fără încetare. Spre deosebire de
companionii săi, el nubea. Fuma ţigări lungi, fine. Pe unul din degete îi
strălucea un inel cu o piatră albastră. Era, evident, centrul de atracţie al
grupului. Toţi îl priveau ca şi cum ar fi urmărit efectul produs asupra
lui de mişcările care animau din ce în ce mai sugestiv corpul actriţei.
Căci fiecare din acea încăpere ştia că Giorgiei Demeter îi plăcea să se
înjosească în public. La un gest al bărbatului imberb, unul din
companionii lui se ridică şi, apropiindu-se de Giorgia, îi strecură
câteva cuvinte la ureche. Fără a se opri din dans, ea se plasă în faţa
grupului şi începu să-l fixeze fără jenă pe acela al cărui nume îl ştia de-
acum.

Acest bărbat avea cel mai mare trust mondial de fabricaţie a
alcoolului. Familia lui făcuse avere în timpul prohibiţiei şi el era
singurul moştenitor. Era cunoscut şi pentru generozitatea şi felul
ciudat de a fi, ca şi pentru bizareriile sale. Era cel care îşi purta peste tot
după sine bucătăresele, lenjeresele, guvernantele, şoferul şi

infirmierul, toţi oameni din popor, născuţi ca şi el în cartierele animate
din Chicago. Li se spunea “banda lui Bronstelle”, după numele
strămoşului emigrat în Statele Unite în 1872. Giorgia auzise bine fraza
murmurată de şofer:
“DomnulB. doreşte să vă ducă într-o călătorie acolo unde doriţi.”
Aplecându-se până a-l atinge aproape, ea îl scrută pe bărbatul cu

ochi sticloşi şi, după o izbucnire de râs, şuieră în şoaptă:
- Acest domn crede că totul se poate cumpăra... Are dreptate,

continuă ea cu o voce mai ridicată, el poate avea totul, de vreme ce toţi
suntemde vânzare !E de-ajuns să-ţi pui preţul.
Apoi, reluându-şi dansul, Giorgia se învârti către ţiganii aşezati

în partea opusă ringului de dans.
Bărbatul o urmări din priviri şi, fără a arăta vreo emoţie deosebită,

continuă să-i observe manevra. După ce goli toate paharele care se
aflau pe masa cea mai apropiată, Giorgia dansă din nou. Cu braţele
desfacute, oferindu-si trupul, ea refăcea mişcările ancestrale ale
dansurilor dionisiace. Graţia extrem de feminină contrastă cu silueta
extrem de uscaţivă, ale cărei singure rotunjimi perceptibile erau
coapsele lungi şimusculoase, deasupra cărora erau şoldurile adorabile
pe care ţesătura uşoară a pantalonilor le scotea în evidenţă la fiecare
din mişcările-i lascive. Se simţea cuprinsă de frenezia scandaloasă
care încununa de obicei ieşirile ei solitare. Atenţia exagerată ce i-o
acorda acest bărbat ciudat, prezenţa ţiganului a cărui hidoşenie îi
excita simţurile o împingeau acum să fie provocatoare. Gemând,
începu să-şi descheie vesta de mătase care-i strângea pieptul de
adolescentă. La fiecare nasture, publicul începu să răspundă
suspinelor ei cu câte un “ole!” din ce în ce mai răguşit. Asemeni
mulţimii fascinate de mişcările matadorilor, bărbaţii şi femeile din
jurul ringului o priveau despuindu-se de hainele-i masculine, ca să
apară, asemeni unei nimfe sepulcrale, ţâşnind din giulgiul ei. Faţa-i
palidă, marcată de roşul viu al buzelor, ochii al căror fard topit de
căldură şi sudoare subliniau încă mai mult privirea extatica aduseseră
spectacolul la o asemenea tensiune, încât în momentul în care,
lăsându-şi vesta jos, ea deznodă cravata lungă, albă şi desfăcu unul
câte unul butonii de diamant care-i încheiau bluza, sala întreagă
începu să strige şi să fluiere în febra chitarelor si a bătăilor seci de
pumni. Doar bărbatul spân nu se mişcase, dar gura-i cu mişcări
necontrolate părea şi ea machiată cu ruj: îşi muşcase buzele până la
sânge. Cazând în genunchi inaintea batrânului ţigan, Giorgia lăsă să-i
cadă bluza desfăcută pâna la talie şi, prinzându-şi sânii cu ambele
mâini, şi-i oferi ca mama condamnată din legenda antică noului ei
născut orfan. Înşfăcată de braţe puternice, îşi întredeschise pleoapele
şi, în timp ce bătrânul o ducea către fundul sălii, putu să vada chipurile
congestionate ale bărbaţilor, privirile neîncrezătoare ale femeilor,
apoi, ridicându-se la trecerea lor şi urmându-i la câţiva paşi, îl văzu pe
bărbatul spân a cărui privire complice consimţea să se alăture
ultimului act al deşantării ei voite.
Dis-de-dimineaţă, cu şoldurile pline de vânătai, pieptul dureros şi

unghiile rupte de zidul zgâriat când ardoarea turbată a ţiganului o
ţintuise iar şi iar, Giorgia, pe jumătate lungită pe bancheta unei
limuzine goale, fu dusă de şoferul domnului B. până la hotelul său
jalnic.Acolo o aştepta cameristamagnatului alcoolului care, după ce-i
scoase veşmintele ce-i mai rămăseseră, îi spălă trupul, îi pansă rănile,
îi pili unghiile şi, deliciu suprem, o masa până ce adormi, calmă şi
epuizată, cu sufletul liniştit, ca şi cum şi-ar fi îndeplinit datoria.
Toate acestea se petrecuseră fără un cuvânt, fără nici o aluzie la

seara petrecută, fără cea mai vagă întrebare din partea nimănui.
Singurele semne vizibile ale trecerii “bandei lui Bronstelle” un coş de
fructe, şampanie şi un buchet de trandafiri însoţit de o carte de vizită pe
care Giorgia le descoperi trezindu-se a doua zi după-amiază. Ca de
obicei, totul îi păru străin: decorul acela sordid, mobilele triste, patul
inconfortabil. Nu ştia de ce se află acolo, contemplând, pe un gheridon
cu picioare strâmbe, somptuoasa natură moartă ce o formau culorile
vii ale fructelor şi florilor profilate pe cenuşiul peretelui. Îi trebuiră
câtevaminute pentru a-şi da seama că tocmai ieşise dintr-una din acele
crize de furie care se sfârşeaumereu prin a se întoarce împotriva-i.
Îşi aminti craniul ciudat deformat al acelui bărbat cu aer îngheţat,

buzele lui lucind de sânge, în care părea a se i se fi refugiat întreaga
viaţă. Avu o clipă de tandreţe pentru acest martor tăcut, acest tovaraş
de desfrâu, apoi, părăsind camera prăfuită, ieşi, ţinând între degete
doar paşaportul şi câteva bancnote.
Întorcându-se laRoma,mama oprivi o clipă, apoi îi adresă pentru

prima oară în viaţa ei o lungă frază, ca şi cum ar fi recitat o lecţie
învăţată pe de rost. Era vorba de singurătate, boală şi moarte. Giorgia
fu mai mult îngrijorată de tonul şi volubilitatea neobişnuită a mamei
sale decât de obiectul tiradei. Încercă să afle mai mult, dar bătrâna
femeie părea să-şi fi epuizat puterea de comunicare.
Trecură câteva zile, Giorgia îşi uită temerile şi viaţa îşi reluă

cursul. Avea de lucru. După ce o dojeni pentru figura-i devastată,
impresarul îi făcu lista întâlnirilor obligatorii. Pentru a fi din nou în
formă, Giorgia reluă lupta împotriva vechilor săi duşmani: vârsta,
ridurile, părul alb, slăbirea. În afară de vopseaua pentru păr, restul
depindea doar de hrană. Trebui să se străduiască să ia mese frugale
fragmentate, pentru a-şi recâştiga kilogramele pierdute în timpul
călătoriilor care-o sfârşiseră. Apoi, ca un atlet, ea îşi remodelă fiecare
muşchi al corpului într-o sală amenajată în fundul grădinii ce aparţinea
proprietăţii ei.
Acolo primi pe mesagerul lui Bronstelle. Recunoscu vag şoferul

şi îl întrebă dacă trebuia neapărat un răspuns. Bărbatul confirmă cu un
aer plin de înţelesuri c-ar fi de dorit.Giorgia îl rugă să o aştepte afară şi,
când el ieşi, deschise pachetul mic pe care i-l dăduse, însoţit de o carte
de vizită pe care erau aceste cuvinte: “Am nevoie să vă văd. B”.
Izbucni în râs descoperind bijuteria adapostită într-un etui de piele,
deschise uşa, chemă şoferul şi îi aruncă pachetul strigând:
-Nu port decât pietre de zece carate saumaimult!
Apoi, oprindu-se din râs, reluă:
-Dar îl pot primi pe stăpânul tău, chiar şi fără cadou! Spune-i-o !
Impresionat, şoferul culese ofranda şi se urca în limuzină, în timp

ceGiorgia, ironică, îl urmărea cuprivirea.
Adoua zi, văzu sosind în procesiune suita lui Bronstelle:mai întâi

o cameristă pe care o cunoştea, cu o garderobă completă formată din
veşminte de torero de toate culorile, o mulţime de cămăşi, centuri,
pantofi, veste şi cape; apoi infirmierul ducând un fel de cufăr din lemn
preţios conţinând, aşezate ca bucăţile de ciocolată în cutia lor,
drogurile şi stupefiantele cele mai diverse; în fine, guvernanta cu o
cutie mare de pălării în care se odihnea un sombrero negru ornat cu o
enormă piatră dreptunghiulară.
Pe Giorgia o amuzară hainele, refuză cu un gest agasat cufărul cu

iluzii şi-şi puse pălăria pe cap, cu o strălucire de cupiditate în ochi.
Personalul se retrase fără un cuvânt. Doar şoferul îi şopti că domnul B.
o aşteaptă la aeroportul Leonardo daVinci.
Giorgiei nu-i displăcea acest gen de aventură. Şi rubinul era atât

de frumos... Când sosi în faţa avionului particular, Bronstelle o aşteptă,
cu un surâs de recunoştinţă care o emoţionă.
- Vă duc la Bayreuth, frumoasa mea prietenă, spuse el cu o voce

guturală.
Giorgia înţelese atunci că, lipsit de corzi vocale, tovarăşul ei de

călătorie era, de fapt, un omgrav bolnav.
În orele de zbor, Carmichel - acesta ii era prenumele - o rugă să-l

însoţească pentru ovreme, traversând lumea.
- Cererea mea e modestă, mă voi plictisi îndelung, spuse el, cu

acel surâs umil care contrasta atât de puternic cu personajul care era.
Nu sunt vorbăreţ. Nu doresc decât prezenţa dumneavoastră alături de
mine.Veţi fi lumina caremă va conduce înspre tenebre.
Ca toate femeile cu o tinereţe umilită, Giorgiei îi era sete de viaţă

şi nutrea un fel de înverşunare în a poseda, ceea ce făcea din ea o
redutabilă carnivoră. Sesiză de îndată ceea ce ar putea obţine de la
acest om rănit. Atracţia pe care el o avea pentru ea îi flata deja gustul
pentru seducţie, dar, mai ales, i se păru că erau egali în faţa vieţii: ea,
actriţa îmbătrânind prada demonilor săi interiori; el, magnatul
condamnat, pe care tot aurul din lume nu l-ar fi putut salva.
Îmbrăcată în costumul ei negru, cu capul împodobit de acel

sombrero cu rubin, Giorgia urcă aleea ce ducea spre teatru, urmată de
întreaga “camarilla” a lui Bronstelle. Guvernanta, camerista şi
bucătăreasa, împopoţonate cu pălării cu flori, erau şi mai şocante decât
şoferul şi infirmierul... Băuseră mult toţi şi sosirea lor provocă
scandal. Contrariată de absenţa lui Carmichel care se simţea rău,
Giorgia se supără atunci când plasatoarele cerură femeilor să-şi scoată
pălăriile mari, prea stânjenitoare. Cu ciudă, îşi aruncă pălăria pe jos şi
voi s-o calce în picioare. Cu o atitudine distrugătoare, nu simţi nici
urmă din exaltările romantice pe care i le promisese prietenul ei; nu
regăsi nici plăcerea pe care o încercase odinioară cu tatăl ei, ascultând
“Aida”. Scena aceasta goală, această lumină crudă dezvăluind, fără
urmă de mister, o femeie împopoţonată cu un fel de pălărie uriaşă, îi
părură lugubre. Se aşteptă la un spectacol orgiac, nu găsea acolo decât
un intelectualism îngheţat.Adormi.
Trezindu-se la căderea poşetei, văzu o mâna scotocind lângă

piciorul ei şi cineva dându-i cu blândeţe obiectul, bâiguind nişte scuze.
Giorgia simţi sub deget o mâna îngheţată, acoperită de sudoare.
Atingerea aceasta o făcu imediat să-şi scoată ghearele de pisică
furioasă. Umbra fugară părăsi loja. Excedată, Giorgia dădu atunci
semnalul de plecare. În sală, lumea şuşotea, se întorcea spre a cere
linişte. Numai văzuseră niciodată atâta lipsă de jenă, atâta grosolănie!
Adevăraţi barbari!
Când ajunseră în stradă, bucătăreasa rezumă impresia generală:
- Ne-a distrus urechile si picioarele genialul Wagner al lui

Carmichel. Nu e pentru noi aşa ceva! Sămergemmai degrabă să bemo
bere bună! exclamă ea, îndreptându-se spre braserie.
Giorgia plecă singură spre hotelul străvechi din care ea ocupa un

etaj întreg, mai ales suita ei, care - grăsunul proprietar o informase plin
de sine - fusese rezervat pe timpuri de Adolf Hitler. Detaliul acesta îl
amuzase pe Carmichel, dar Giorgia preferase o cameră mai puţin
încărcată de istorie... Îşi găsi prietenul pe jumătate culcat pe canapea,
cu picioarele acoperite de un pled de puf. Chipul îi era impasibil, ca de
obicei; doar pupilele dilatate îi luceau în penumbră. În cutia
întredeschisă de lângă pernă se observau pilulele albe din care el lua
din zi în zi totmaimulte.
- Iartă-mă, frumoasamea, că nu te-am însoţit, văd că nu ţi-a plăcut

spectacolul, spuse, cu vocea-i ciudată.
Giorgia îi luămâna şi îl privi îndelung fără a răspunde.
- Ţi-e indiferent dacămori? întrebă, în sfârşit, dintr-o suflare.
-Multmai puţin de când te cunosc.
După o tăcere, reluă:
- Aveam o teorie puţin naivă. Eu, care nu sunt credincios, mă

gândeam că paradisul înseamnă să părăsesc viaţa aceasta de suferinţe,
să pun capăt angoaselor, să încetez a abuza de aceste leacuri care mă
ucidmai repede decât cancerul. Dar de când eşti aici, Giorgia, infernul
e cel caremă împresoară: să plec lăsând în urmamea un astfel de izvor
de fericire, o femeie care este exact cea la care am visat toată viaţa, asta
înseamnă să fiu damnat. Vreau să te duc în Statele Unite, pentru că
acolo se va încheia călătoriamea.Ai accepta sămă însoţeşti?
Giorgia încuviinţă cu un semn al capului şi rămaseră astfel, mână

în mână, tăcuţi şi emoţionaţi: el, pentru că ea îi oferea acest ultim dar;
ea, pentru că se vedea pentru prima oară dând totul în schimbul unui
strop de tandreţe.
În patul uriaş cumulte perne, Giorgia îşi termină ţigara. Oboseala

nu era din pricina exceselor din timpul zgomotoaselor chefuri, ci a
contactului intim cu moartea. De mai multe săptămâni, încălzindu-l
lângă trupul ei, ea îl însoţeşte pe Carmichel în lunga-i prăbuşire spre
moarte.
Sub albastrul imuabil al cerului californian, în casele al căror lux

rece o face să regrete atât de mult străduţele Romei, singura ei plăcere
este de a-l fi regăsit aici pe vechiul maestru, cineastul francez, domnul
R. El este cel care îi insufla curajul de a duce la bun sfârşit acest straniu
contract. Înţelepciunea lui ştie să găsească argumentele celemai juste:
- Posezi darul de a seduce, dai impresia ca eşti puternică şi chiar

dacă în străfundurile tale te simţi slabă, ştii să transmiţi căldura vieţii.
Exişti cu adevărat în acest moment mult mai mult decât a-i face-o
vreodată pe ecran. Nici o fiinţă nu va primi atât de mult din tine însăţi
ca acest biet miliardar. Bucură-te de această fericire, pentru că e cea
mai aproape de perfecţiune pe care o poţi trăi.
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Din jurnalul unui ludic

B. U.

DTP: Filaret IURNIUC

M O M E N T
Dragi lectori, atîţia cîţi mai sunteţi, vă vorbesc azi

despre un om care a avut incredibila şansă să
vieţuiască... de ani!
Îl chema Li Ching Yuen şi a avut 23 de soţii (asta nu-i

chiar de invidiat, dacă ne gîndim că ultimele 10 s-ar putea să
fi fost octogenare/nonagenare! Că pentru unul de 200 de
ani, o nonagenară este prospătură, teteo!. Urmaşii lui: 180.
Ocupaţia lui?Negustor de leacuri tradiţionale chinezeşti.
Înainte de moarte (1927) a povestit că alimentaţia sa era

banală: orez, vin, legume, rădăcini.Vin beau şi eu, dar ceva-
mi spune că n-o să apuc nici jumate din vîrsta lui Li Ching
Yuen...

*
Dar fiindcă tot vorovii de beuturi, vă mai încurajez şi-n

tiutiuncănitul votcii, degustători dumneavoastră! Am
cunoscut un ambasador rus care mi-a mărturisit că bea
NUMAI votcă, de o viaţă („Nu e rus să nu se fi născut din
votcă!”- spuneaBoris Elţîn).
Acum îl înţeleg: fiindcă votca mai e bună şi la alte

chestii, decît îngurgitatul cutumiar. Incolora licoare tratează
arsurile cauzate de urzici, împrospătează rufele, dă luciu
robinetelor, păstreză prospeţimea florilor, curăţă
mucegaiul, distruge insectele, alină durerea produsă de
înţepăturameduzelor...
Bref: cine n-are votcă-n casă, nu există!

*
Apropos: m-am gîndit, nu o dată, să scriu, în foileton, o

.Ar fi delectabilă! Mai
ales că am cunoscut o bună parte din băutorii cu pricina:
Calboreanu, Cozorici, Rauţchi, Petruţ, Lazăr Vrabie, Horia
Lovinescu, Mihăilescu-Brăila, Furdui, Dinică, Vasile
Niţulescu, Titi Rucăreanu şi mulţi vivanţi, al căror nume
încă nu-l dau.
Sigur, nu-i putem omite nici pe înaintaşi: Iancu

Brezeanu, Costache Sava, Ben Dabija, Storin, Val Mugur,
Şahighian,Tudorel Popa ş.a.

*
Una din reclamele tv longeviv/stupide este aia cu

brăduţul care îşi întreabă mama lui de ce nu-i cad frunzele.
Duios amuzată, (dacă putem spune la feminin)
răspunde: „fiindcă bemapăminerală ”.
Uitîndu-mă în jur, constat că reclama este complet

ineficientă: toţi oamenii cu care intru-n contact, n-au
frunze!Deci, beau ...

*
După dispariţia lui Geo Saizescu, regizor care a făcut şi

filme importante (pînă-n 1989), televiziunile au programat
cîteva dintre peliculele sale. Revăzîndu-le, am observat
distribuiri de non-actori, ludice: Temistocle Popa,
D.R.Popescu, Petre Sălcudeanu, Călin Căliman, Alecu
Croitoru fac figuraţie, ori joacă roluri mici, în

ori
Mda...

*
Din prietenul meu, umoristul Mihai Frunză, cîteva

definiţii amuzante:
„LINCOLN egroaznic sămori înainte de-a afla sfîrşitul

piesei
BERLUSCONI la bătrîneţe, unii bărbaţi dau în mintea

copilelor
LENIN apierdut la ruletă fiindcă a jucat numai pe roşu
MATUSALEM Doamne, ce scurtă-i viaţa!”

*
Suntem o ţară a protestelor incontinente: după Roşia

Montana şi maidanezi, au apărut cele împotriva exploatării
gazelor de şist, în sonora localitate Pungeşti.
Ce-omai urma?

*
Pe uşa unei farmacii veterinare văd un anunţ mare, scris

demînă: „Avempastile contra cîrtiţelor”.Ce bine!
Cînd or să aducă împotriva elefanţilor, o să

“cumpărămisesc” şi eu cîteva: că pe elefanţi e mai uşor să-i
nimeresc...
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brada
Hera

Borsec

Eu, tu şi
Ovidiu, Păcală se întoarce.

Motto:
n-am reu it s ajung ; am devenit doar ...ş ă lucid ludic

Cine-ar fi crezut că respectivul op (cum am zis în supratitlu,
reţineţi!) este dedicat artiştilor care au slujit, slujesc

sau vor sluji scena pe care se desfăşoară reprezentaţiile destinate
micilor spectatori? Şi cine ar fi putut bănui că ceea ce nu s-a
încumetat să facă niciun istoric al teatrului, niciun teatrolog, niciun
secretar literar, va face tocmai Toma Hogea, păpuşar şi pedagog
care, teoretic şi practic, nu avea asemenea obligaţii?
Ei bine, am primit, zilele trecute, cele cinci volume, de circa 500

de pagini A4 fiecare, rămînînd mut de uimire şi admiraţie. Poate
chiar de... invidie.
Cîţi dintre noi am fi avut puterea, tenacitatea, nervii şi banii

necesari să umblăm prin toate oraşele care au teatre de
păpuşi/copii/animaţie, să selectăm „actanţii”, să dialogăm cu
vivanţii, să evocăm dispăruţii? Cîţi ar fi muncit 10 ore pe zi, luni la
rînd, pentru a preda la timp, în condiţii oneste, editurii,
impresionanta carte?
Ca om care am trebăluit, 33 de ani, şi-n această lume, a

păpuşarilor, vreau să-l felicit pe autor pentru că a sfidat imposibilul.
Şi ne-a oferit cea mai importantă carte dedicată celor care, cum
spunea Hoffmansthal, devin , în clipa în care ţin destinele
marionetei înmîini.
Mi se va putea reproşa subiectivismul, dar mai bine un

subiectivism autodeclarat, decît unul mascat: iubesc mai ales
volumul trei din această minunată antologie. Fiindcă în el e vorba
despre teatrul din Iaşi, teatru pe care l-am iubit şi slujit,
două decenii. Nu-i singurul: dar a fost teatrul meu de suflet, în care a
jucat şi minunata mea soţie, prematur dispărută. Teatru în care am
realizat cîteva spectacole importante şi în care, poate odată şi odată,
chiar voi reveni.
Am găsit aici dialoguri emoţionante cu actori cu care am lucrat,

în viaţă, ori dispăruţi, şi prin care mi-am retrăit un crîmpei din
modesta-mi existenţă. Am regăsit aici cu care m-am
intersectat (Victor Leahu, Constantin Amuntencei, Ortansa
Stănescu, Constantin Ciofu, Nina Dimitriu, Dorina Crişan-Rusu
ş.a.) şi vivanţi cărora le port o frumoasă amintire (M.R.Iacoban,
SimonaAgachi, IonAgachi, Liviu Smîntînică, Doina Iarcuczewicz,
CristinaCiubotaru,Gigi Sfaiţer ş.a.).
Ce pot să zic? Toate teatrele de copii ar trebui să aibă, în

bibliotecă, acest op monumental. Fiindcă e cel mai complex şi cel
mai elocvent, din cîte s-au scris vreodată, înRomânia.
Tomiţă,

monumental,

demiurgi

Luceafărul

umbre

chapeau bas!

un op monumental

Bogdan ULMU

Mihail Mitrache a respirat aerul Copoului în anii studenţiei,
romantic bucurându-se de tinereţea sa. Acum, în amurg de viaţă,
respiră gânduri şi cuvinte, adunate în versuri şi cugetări. După

, 1991, , 1999,
, 2005, o ultimă apariţie editorială, (

editura Juventus Press, 2012) se doreşte un adio adresat sinelui în
tuşe nichitiene( „ Mi-e Noapte/ Mi-e Moarte/ Mi-e Sfârşit”), dar şi
prietenilor, femeii mult adulate, Gândirii şi Gândului, Cuvântului,
salvator şi chinuitor în aceeaşimăsură, sau durerii de a trăi printre cei
neasemenea lui. Dincolo de patetismul frust, fără strop de machiaj
ceruleum, câteva versuri, câteva cugetări(în care se folosesc cu
precădere litere mari, ca la Emily Dickinson, evidenţiind pulsaţia,
accentul spusului) atrag atenţia lectorului, invitat la o gravă
meditaţie asupra omeniei, destinului omului, căilor nesupuse ale
vieţii, iubirii, prieteniei, femeii născătoare de Viaţă, de Bărbat.
Descreţindu-şi fruntea,M.M. se opreşte şi în oaza nostalgiei după „ a
fost odată...”: „ Mă trezesc/ În fiecare Noapte/ Ca să-mi Întâlnesc/
Umbra,Copil/Alergând prin Poiana/Răstignită deLună.” (

Paznici de moarte Adevărul...numai adevărul Mereul
lumii Despărţirea de hominitate

A.B.)

cărţi de duminică

Despre arta
păpuşarilor
români

*DIALOGURI PARIZIENE

CĂSĂTORIE, DIVORŢ, DIETĂ

HEDDAGABLER,

UN GRUP

SEXAGENARIOS da PONTE

, realizate de Lucreţia Bârlădeanu,
apărute la edituraARC din Chişinău, prospectează „Mica Românie”
din afara graniţelor, o „lume aparte, cu legile ei, cu morala, cu
principiile şi valorile ei”, aşa cum se înfăţişează ea din răspunsurile
unor scriitori, şi nu numai, caMonicaLovinescu,BujorNedelcovici,
Aurora Cornu, George Astalos, Matei Vişniec, Virgil Tănase ş.a. O
carte a exilului românesc care încă suscită interesul celor nehotărâţi:
„Să plec? Să rămân?” * . O
ultimă relaţie stabilită între aceşti termeni a fost descoperită de
cercetători de la Universitatea de Stat din Ohio: talia oamenilor
câştigă nedoriţi centimetri atât după căsătorie, cât şi după divorţ.Mai
cu seamă în cazul persoanelor trecute de30 de ani. O rază optimistă îi
luminează pe cei care aumai puţin de 30 de ani, vârstă de aur în toate:
dorind, eventual, să bifeze şi punctul „familie” în viaţa lor, ei
practică diete, fitness, operaţii estetice chiar, pentru a-şi păstra o
excelentă formă fizică. Concluzie: dacă ţineţi la talia „viespe”,
exersaţi jocul de societate „familie-căsătorie-divorţ” numai în prima
tinereţe. eveniment teatral transmis de TVR 2,
în două seri de luni. O punere în scenă cu accente expresioniste,
„Ţipătul” lui Munch, pânza aceea pierdută poate pentru totdeauna,
îmi acoperea retina replică după replică. Dar totuşi un Ibsen, adică
două seri de normalitate în tumultul agresiv al celorlalte televiziuni.
Pe care le-amdori fixate în programul săptămânal, un dar făcut nouă,
telespectatorilor. Şi actorilor în egală măsură. Pe care-i recunoaştem
doar din clipuri publicitare şi secvenţe de telenovelă. *
de 6 elevi, între 12 şi 14 ani, de la liceul bucureştean „Traian Vuia”
reprezintă România la Olimpiada internaţională de robotică de la
Djakarta. Succes, copii! * , adică
„sexagenarii să fie aruncaţi de pe pod”, devenise sloganul Romei
antice.Oare ce gânduri criminale îlmacină pe un adult activ şi român
când se vede susţinând, pe un panou publicitar, patru pensionari?

În T , nr. 264/2013, articolul „Intertextualitate pe substrat
tragic” atrage atenţia asupra rolului de catalizator al unei reviste de
cultură: „La apariţia revistei , Tîrgu-Mureşul nu figura pe
harta literaturii române. În câţiva ani însă revista şi-a dovedit forţa de
atracţie şi-n jurul ei gravitau tot mai mulţi tineri care forţau prin
prezenţă şi talent deschiderea paginilor de revistă şi pentru ei.” *
MUZICA lui IL GRANDE GIUSEPPE VERDI, citim în

, nr. 140/2013, este capabilă încă să
emoţioneze, la fel ca în urmă cu două sute de ani, o mulţime de
spectatori. Un exemplu elocvent: în 2011, când s-au sărbătorit 150
de ani de la unificarea Italiei, la Roma s-a cântat „Nabucco”, dirijată
de RiccardoMuti. După ce s-a cântat impresionantul cor al sclavilor
„Va pensiero”, publicul a cerut un bis, pe care, lucru nemaiîntâlnit în
cursul unui spectacol de operă, dirijorul l-a acordat, pentru ca mai
apoi să spună:”Mi-e ruşine de ceea ce se petrece în ţaramea.Accept
deci bisul pentru „Va pensiero”. N-o fac numai din emoţia patriotică
pe care o resimt, ci pentru că astăseară, în timp ce dirijam corul care
cânta „Oh, ţara mea frumoasă şi pierdută” m-am gândit că dacă vom
continua aşa, vom ucide cultura pe care s-a clădit istoria Italiei. Şi,
într-un astfel de caz, patria noastră ar fi cu adevărat „frumoasă şi
pierdută”. Adăugăm că, puţin mai înainte se anunţase reducerea
bugetului pentru cultură, iar în sală se afla Silvio Berlusconi, iar
publicul a reacţionat pemăsura cuvintelor luiMuti. Necunoscând, în
tradiţia noastră culturală, un „Va pensiero”, în ce fel i-am putea
amenda pe berlusconii noştri? * CĂRŢILE de Adrian Popescu, o
poezie dintre atâtea din revista , nr.9/2013:

RIBUNA

Vatra

DUNĂREA de JOS

FAMILIA Iubitelor, de-
acum, e timpul,/ de rilkean, sublim cules, / da, am suit cu voi
Olimpul, / dar coborâm acum la şes./ O, cartea mea, e tare simplu:/
se simte iarna tot mai des. // E mică ziua, ne desparte, / de frig,
„puţinul care taie” / în carne. Om îs, tu-o carte, / dar amândoi ferim
de ploaie, / în hexagoane de albine, / mierea din teii fără
moarte...(...) // Aproape-i secerişul. Ce vers ai, / să nu-l uităm, când
în ţărână/ te vei întoarce, el să ne rămână? / Pe voi, presimt,
iubitelor, departe/ vă vor trimite cei pe care i-aţi crescut, / „că
mirosiţi a bătrâneţe şi a moarte”.// Un pod de vase-aţi fost, de multe
ori, / păşeampe el să trecem înspre ţara/ ce nu-i pe nici o hartă. Doar
în zori, / acolo unii pot intra. De la-nceput,/ să ştii c-o locuiesc
nemuritorii. / Şi dimineaţă-a fost. Uitată seara.* În (oct.
2013), RaduAldulescu, în dialog cu Lucia Negoiţă, vorbeşte, la un
moment dat, despre el ca despre un altul: „...cel mai important
prozator, apărut după '89, nu era promovat prin traduceri, spre
deosebire de alţii, n-avea nici un fel de privilegii, n-avea vilă, casă de
vacanţă, iar uneori nici o cameră unde să scrie, trăia la limita
subzistenţei, iar după toate astea avea şi mari obiecţii asupra unor
elite culturale naţionale de primă mână. Pe scurt, statutul material şi
social, derivând cumva din atitudinea sa faţă de nişte personalităţi
ale sistemului, care se cer linse îndelung sau în cel mai rău caz lăsate
în pace să-şi rumege gloria şi privilegiile enorme în tihnă, nu cadra şi
nu rima cu acea titulatură-superlativ, care i s-a pus la un moment dat
poate în nădejdea că el se va conforma. (...) Necazul cu intelectualul
şi omul de cultură român, aflat desigur în siajul clasei politice, este
că, precum curva, s-a dus cu cine l-a plătit mai bine. A dat, cum se
spune, onoarea pe ruşine (...) şi astfel am ajuns în dezastrul cultural,
social şi economic în care ne aflăm. (...) Există aşadar un haos al
valorilor, care patronează ceea ce tu numeşti dezamăgitoarea lume
literară.” Există.

ARGEŞ

revista revistelor

N. IRIMESCU
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