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Domenico Girlandajo (sec. al XV-lea): “Închinarea păstorilor” (Academia, Florenţa)

Să ne dăruim înpace oColindă.
Lerui Ler.
GândulBun aripi desface
şi le urcă sus, înCer.
Din trei caiere de lună
şi din stele, razele,
în căuş de-argint adunăVesteaBună.
Lerui Ler.
CrinulCrinilor,Maria,
MaicaMaicilor dinCer
l-a născut azi peMesia
şi Speranţa.
Lerui Ler.

Şi ne-ating aripi de Îngeri
răscolind în suflete.
Bucuraţi-vă-mpreună.
ECrăciunul !
Lerui Ler.
DingDong! DingDong!
Văningă
cupetaleAlbiiCrini.
AlbiiCrini.
DingDong! DingDong!
Colindă
VesteaBună,VesteaBună
la creştini.

Aurel BRUMĂ

ColindăÎn orice staul pruncul sfânt se na teş

În orice staul pruncul sfânt se naşte
Pe fânul proaspăt, tainică zăbavă.
Se va alege grâul copt de pleavă
Şi-n jurul casei mielul blând va paşte.

Câte-un Irod va picura otravă,
Răpind sfinţirea adunată-n moaşte,
Supuşi ostaşi trimişi spre-al recunoaşte
Nu-l vor vedea în jur de-atâta slavă.

Trei magi spre iesle blând îngenunchează
Nădăjduind să frângă un blestem.
De-asupra noastră suie-n veci o rază,

Aprinde-n noi speranţa ce-o avem.
În gând curat un veşnic foc veghează
Şi fiecare sat e-un Betleem.
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Cum aţi întâmpinat Crăciunul 1989?
CRONICA VECHE

Au trecut 24 de ani... Fără îndoială că şi până atunci, şi după aceea, Naşterea Domnului,
Crăciunul, au fost sărbătorite după tradiţie şi după credinţa, voinţa şi putirinţa fiecăruia. Totuşi,
Crăciunul 1989 are şi va rămâne, în calendarul devenirii româneşti, semnificaţia unei Renaşteri.
Această din urmă afirmaţie se poate citi şi ca o interogaţie. Dar, dincolo de aşteptări, iluzii şi
deziluzii, auroral este evenimentul în sine, căruia i-am fostmartori sau actanţi.
Aşadar:
-Cum aţi întâmpinat, cum aţi trăit zilele Crăciunului 1989?

Şi până atunci şi după aceea şi-n vecii vecilor Crăciunul,
sărbătoarea magică care ne uneşte cu absolutul, va fi sărbătorit
după tradiţie şi după credinţa, voinţa şi puterea sufletească a
fiecăruia. În copilăria mea, Crăciunul veneau cu fabuloasele
zăpezi coborâte de pe culmile Făgăraşului peste Aref, satul
naşterii mele, cu minunata cântare în canon prin care flăcăii
vesteau la geam Naşterea Domnului, cu miros de brad şi de
cozonac şi, mai cu seamă cu acel argintat colind pe versurile
domnului Eminescu, « Colinde, colinde, e seara colinzilor », cu
care pătrundea în sufletul meu întregul mister al naşterii
Mântuitorului şi al renaşterii lumii, colind despre care nu amavut
niciodată ştiinţă cine-l va fi compus, cum a intrat în repertoriul
familiei mele, pe care nu l-am mai auzit nicăieri şi pe care l-am
purtat cuminemereu şi l-am adus la Cluj spre bucuria prietenilor
mei.
De ce am ţinut să fac acest detur ? Pentru că la orele 6 ale

dimineţii de Crăciun a anului 1989, cu acel colind, al
Crăciunului meu din totdeauna şi pentru totdeauna, am deschis
emisiunea proaspătului reînviat Radio Cluj, pentru a le spune
ascultătorilor că setea noastră de transcendenţă numai are nevoie
de nicio surdină, de nicio ascundere, că putem afirma oriunde şi
oricând nu doar libertatea, ci şi credinţa noastră. Eram singur la
acel microfon spunând stihurile domnului Eminescu şi aveam
lacrimi în ochi, nu-mi e ruşine s-o spun, şi le şopteam
ascultătorilor, insomniacilor mei compatrioţi prinşi ca şi mine în
vâltoarea şi zarva acelor teribile întâmplări, vestea cea minunată
a Naşterii Celui care ne curăţă de păcate, ajutându-ne să ne
împlinimomenescul destin, să putem încă vieţui.
Crăciunul acela, da, a fost trăit de cei mai mulţi dintre noi,

naivii Revoluţiei, ca un moment de Renaştere. Cu fervoare, cu
infinite speranţe ! Dincolo de toată nebunia şi furia acelor clipe,
de zgura zvonisticii şi a spaimelor de tot felul care ne-au bântuit
zilele şi nopţile, de jertfa morţilor eroice şi de morţile inutile, de
retorica inocentă sau iezuită, am crezut că suntem părtaşi nu doar
la un eveniment istoric, ci la naşterea unei alte lumi.Mai dreaptă,
mai fraternă, mai bună, mai liberă. Iluzie, vai!, a fiecărei
zvârcoliri a Istoriei. Dacă n-a fost, însă, să fie aşa, să nu-i
învinuimpe alţii!

Liviu Ioan STOICIU:

La mine Crăciunul din 1989 a fost cu adevărat unul „astral”,
conform noii limbi de lemn de azi (aşa se spune despre Revoluţia
din Decembrie 1989, că a fost „astrală” pentru români). În orice
caz, a fost o mare ciudăţenie pentru destinul meu. Aveam 39 de
ani în 1989 (şi soţia tocmai împlinise 35 de ani pe 4 decembrie
1989). În condiţiile în care pe 22 decembrie 1989 am fost instalat
cu forţa „preşedinte de judeţ” de către revoluţionarii vrânceni la
Focşani (la Focşani locuiam de 15 ani, căsătorit în 1975 aici; în
1990 amplecat cu totul la Bucureşti; în 1989 copilulmeu avea 12
ani). Mai exact, am fost efectiv luat pe sus pe 22 decembrie 1989
din Piaţa Unirii, unde era „CasaAlbă”, adică sediul Comitetului
Judeţean Vrancea al PCR, urcat într-un balcon şi anunţat că din
acel moment sunt „preşedintele lor de judeţ”, în uralele celor
prezenţi, care auziseră de mine de la Radio Europa Liberă, e o
tevatură întreagă, nu mai insist (Piaţa Unirii din Focşani era
arhiplină de „revoluţionari”; eu abia sosisem aici în fruntea
coloanelor formate în sudul oraşului, pe platforma industrială; un
aspect special: pe acest drum, din sudul Focşanilor spre centru,
de o parte şi de alta, erau înşiruite sediile unităţilor militare
vrâncene şi aşteptam să se deschidă focul în orice clipă;
interesant, în dimineaţa de 22 decembrie 1989 eu am fost anunţat
la locul de muncă, la Biblioteca Judeţeană Vrancea, de către un
tânăr care scria poezii, Laurenţiu Barbu, că pe platforma
industrială din sudul oraşului, pe Calea Bucureşti, la ISEH
Focşani, în traducere „întreprinderea de scule şi elemente
hidraulice”, angajaţii au intrat în grevă, motiv să merg imediat
acolo, cunoscându-i pe mulţi dintre ei, foşti elevi ai mei din
perioada în care am fost pedagog la Liceul 1, „liceu industrial”
patronat de această întreprindere de export; am găsit această
întreprindere ocupată de securişti şi am fost la un pas să fiu
arestat, eramdus la o dubă când s-a auzit strigându-se pe stradă că
a fugitCeauşescu cu elicopterul, era o nebunie).
Cum a fost Crăciunul? „Revoluţionarii” din Focşani au spart

pe 22 decembrie 1989 toate geamurile Consiliului Judeţean al
PCR Vrancea (în timp ce prima-secretară PCR Niculina Moraru
fugise în munţii Vrancei, iar ţiganii furaseră tot ce s-a putut fura
din „Casa Albă” din Focşani lăsată de izbelişte, inclusiv de la
bufetul interior)! Şi eu, pus cu forţa „preşedinte de judeţ”, a
trebuit să stau 24 din 24 de ore în această clădire devastată, iarna.
Natural, s-au bătut în cuie scânduri şi „pfl” în ferestrele sparte de
„revoluţionari” (până să se pună geamurile la loc, fireşte, m-a
apucat Crăciunul tremurând), fiindcă vântul rece te teroriza, lasă
că era curent. Din 23 decembrie a început negocierea membrilor
comitetului de conducere revoluţionar (am uitat denumirea
oficială), fiecare membru era aprobat sau dezaprobat de
revoluţionarii adunaţi în PiaţaUnirii.Apoi a început să se tragă în
Focşani, armata (care preluase practic România) inventa terorişti
şi la Focşani, aşa era scenariul scris la centru, de ce avea nevoie
Revoluţia de asemenea scenariu, nu se înţelege nici azi.Ammers
personal în punctele în care se trăgea în prostie şi nu descopeream
morţi, totul era o invenţie de speriat populaţia, trebuia să stăm toţi
cu frica în sân (probabil, până ce la Bucureşti se alegeau apele
politice, controlate de laMoscova), că reacţionează „oamenii lui
Ceauşescu”, rămaşi pe baricadă. Eu anunţasem oficial că sunt
dispus sămor „ca la 1848, dacă aşami-e scris” (nu aveam idee de
altă revoluţie). Armata din Vrancea stătea în poziţie de drepţi în
faţa mea, dar executa în secret ordinele primite de la Bucureşti
(cu mine nu vorbea nimeni de la Bucureşti, deşi aveam telefoane
directe cu guvernanţii, celebrele TO). Imediat ce am preluat
conducerea judeţului, am arestat cu o mână de revoluţionari toţi
securiştii şi am transferat armamentul Securităţii vrâncene la
Armată, riscând să fiu împuşcat… Ce am făcut de Crăciun, în
1989, întrebaţi: habar nu mai am, în afara faptului că urmăream
să aibă populaţia în judeţ apă potabilă, apă caldă şi căldură sau
mâncare la magazine (lichidând depozitele), să se bucure de
„libertate”. Ştiţi, pe atunci se spunea că apa e otrăvită la robinete
sau în fântâni şi că teroriştii vin la Focşani din toate direcţiile,
inclusiv din aer (motiv să împuşte Armata mortal doi civili
nevinovaţi). Eumâncamcovrigi şi aţipeampe o canapea în „Casa
Albă”, în frig, coordonând naiv „totul”. Îmi amintesc de faptul că
am văzut la televizor la „Casa Albă” din Focşani filmuleţul cu
execuţia soţilor Ceauşescu, spunându-mi că-şi merită soarta să
moară câineşte. Din acea zi s-a tras şi mai al dracului în Focşani,
era un scenariu scelerat (al simulării) al celor care preluaseră
puterea, în frunte cu Iliescu (oamenii KGB-FSB câştigând până
la urmă bătălia). Soţia era convinsă că voi fi sacrificat pe altarul
Revoluţiei, care are nevoie de simboluri. Armata a intrat la mine
acasă şi a scos toate microfoanele Securităţii, i le-a arătat soţiei

(erau în mobilă şi în telefoane; aveam două aparate pe acelaşi
număr). Curios, soţia s-a trezit, totodată, cu un sac „de la Moş
Crăciun” plin de mezeluri şi produse de carne nemaivăzute, adus
deArmată, de la Cantina Partidului natural, ea a împărţit la rude
bunătăţile…
Ce semnificaţie are Crăciunul Revoluţiei în calendarul

personal? La cam 24 de ani distanţă, Crăciunul din 1989 rămâne
pentru români o poveste însângerată, iar pentru mine un
eveniment fără sens, care a încercat degeaba să-mi deturneze
destinul (73 de zilemai târziu, pe 5martie 1990, după ce CFSN s-
a transformat în partid, am părăsit funcţia revoluţionară,
preşedinţia judeţului Vrancea şi am predat toate legitimaţiile
oficiale, inclusiv pe aceea de membru al Parlamentului
Provizoriu, refuzând să particip şi la primele alegeri libere pe
locul întâi din partea FSN, pus automat; vă reamintesc, eu n-am
fost niciodată membru de partid; m-am întors atunci în lumea
literară, ales în lipsă la Bucureşti redactor-şef al unui nou
săptămânal alUSR, dedicat optzeciştilor, )…Contrapunct

Horia BĂDESCU:

Un pic de revoluţie la Focşani

Noi, naivii revoluţiei

Declar Cr ciun pierdut. Nu-l
caut i nu ofer recompens

ă
ş ă

Raluca SOFIAN-OLTEANU:

Odată lansată provocarea recunosc cinstit că mi-a trebuit un
destul de ofertant răgaz să scurt-circuitez impulsul de-a zice pas.
Motivul? Simplu: Crăciunul lui '89 n-a existat! Nu din
perspectiva unui copil, nu raportat la cei vreo 10 animai precis pe
care-i număram. Încă mi se întâmplă să privesc comemorările
televizate ale Revoluţiei --acum mi-e greu până s-o şi numesc
asşa, dar voi continua, şi nu de faţadă pentru că ştiu că aşa au
crezut-o cei ce au ieşit iniţial în stradă-- cu-n nod în gât şi-un
sentiment anapoda.
Adevărul e că fără a fi o chestie foarte sofisticată nu ştiu nici

acum precis unde ar trebui plasată amintirea asta dacă e să aleg
între a o declara supraestimată sau ratată, pentru că paradoxal an
de an, ambele îmi năvălesc înminte simultan.
Cumamprimit acest inoportunCrăciun? Evident că derutată,

progresiv speriată, şocat-contrariată. Şi nu, nu vorbim despre o
ordine aleatorie ci una perfect asumată.
Derutată pentru că lucrurile nu prea urmau tipicul de altădată.

Erau de vreo săptămână confruntări pe stradă, nu ştiu dacă eram
deja sau nu în vacanţă dar, nu mai mergea oricum nimeni la
şcoală, exista o spaimă, aproape fobie generală de neînţeles
pentru mine atunci, vizavi de ieşitul afară. Mă simţeam în plus
abandonată. Cea mai bună prietenă a mea, vă vine sau nu să
credeţi o vecină septuagenară, renunţase la perindarea aproape
zilnică pe la noi prin cameră, în urma unor disensiuni premieră cu
propria-mi mamă. Apăruseră brusc diferenţe de opinie şi
mentalitate între generaţii şi nu puteai face nimic pentru a-şi
reintra unii altora în graţii. O tensiune neclară pe care o speram
într-un fel sau altul temporară. Pe scurt, cu o tabără la Izvoarele
anulată şi perspectiva achiziţionării unui brad ca şi suspendată,
fără bucuria adiacentă a ritualurilor de sărbătoare chiar şi aşa cum
era ea, fără fasoane, situaţia îmi dădea la propriu, frisoane.
Din ce în cemai speriată, pentru că perspectivele nu păreau să

conducă nici ele în direcţia calmării, reintrării în stare (singura
formă perceptibilă atunci) normală. Una la mână ideea de
televizor numai avea nimic în comun cu ce fusesem învăţată. Nu
conştientizam exact ce însemna că "Televiziunea a fost ocupată"
dar ştiu că transmisia continuă crease un soi de euforie
halucinantă. Trăiam sentimente amestecate, în orele întregi, când
stăteam cu ochii lipiţi de ecran, uneori pe nemâncate. Se băteau
cap în cap intuiţia infantilă că dacă nu stai pierzi o irepetabilă
oportunitate (comparativ cu cele două ore programate...) şi
senzaţia hipnotică pe care ţi-o ofereau cele relatate. Un grup de
oameni înghesuindu-se în cadru să ia cuvântul despre libertate,
un elicopter! cu fugari, ziduri mitraliate, aglomeraţiile din sălile
de gardă, steagul găurit (amănunt inedit pentru cineva care luase,
schiţându-i stema, un premiu naţional şi iubea aşadar inclusiv
onoarea de-a fi prin adunări stegar), sunt doar câteva dintre
imaginile pe care le pot încă, închizândochii, vizualizamental.
În Ajun evenimentele au naufragiat în coşmar. Până atunci,

pentru mine cel puţin, Revoluţia era un dat, e adevărat, dar unul
bine baricadat dincolo de ecran. Ţin minte că aceea a fost ziua în
care a devenit reală în urma unui telefon interurban de la o
prietenă plecată acasă la internat, care-mi vorbea de răniţi, de
sânge, de sloganuri ca nesoldate cu calm şi în fine
de un fenomen ciudat. Acela că deşi Ceauşeştii fuseseră prinşi,
prinCapitală încă se trăgea. I-am simţit frica în glas pentru fratele
care făcea armata, nu dăduse nici semn, nici numai venea.
O dimineaţă mai târziu a fost ce ştim. Procesul, sentinţa,

execuţia...Toate pe-ndelete, detaliat televizate. Şi-atât de
macabru celebrate! Nu exagerez spunând că fiecare gest, fiecare
chip din sala transformată în tribunal a cazărmii militare, fiecare
cuvânt sau grimasă a condamnaţilor (într-un minut şi patruzeci
de secunde) la moarte, au rămas în sufletul meu nepermis de
clare.Ţin minte că tot trăgeam de maică-mea să înţeleg cuvântul

Se tot repeta între capetele de acuzare, strâns legat de
încrederea publică şi de economia naţională, mi se pare. Ironie,
pe care, apropo o găsesc în contextul actual plină de negativă
candoare.
Amplâns o noapte întreagă. Nu pentru cei doi, despre caremi

s-a indus ideea deşteaptă că-şi meritau pe undeva acea soartă, ci
pentru gestul în sine. De Crăciun? Nu se cuvine! Dovadă că,
dincolo de libertatea de comunicare şi gastronomic vorbind
dreptul la un pumn în plus de occidentale praline, nimic n-amers
bine.

Fără violenţă

subminare.

Nu socotesc că pentru mine, actant şi martor deopotrivă al
momentului acela, moment pe care, pe bună dreptate, îl numeşti
auroral, Crăciunul anului 1989 a fost cel mai fericit al vieţii. În
mod sigur nu! Dar a fost cel mai înfiorat de atingerea
transcendenţei. Căci am trăit bucuria vestirii triumfului lui
Dumnezeu în faţa obstinatei încercări a atâtor decenii de a-l
expulza din viaţa noastră. Libertatea mea devenea plenară prin
libertatea de a asuma deplin şi deschis divinul ca pe adevărata
mea umanitate.

Gerard David (sec. al XVI-lea), “Fecioara cu supa de lapte”
(Musee Royal d’Art Ancien, Bruxelles)
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Cum aţi întâmpinat Crăciunul 1989?

Tătucă, şi de fumat m-ai făcut
să-mi fie silă…

Decembrie, 1989...tocmai începuse vacanţa. Profesorii de
română şi cei de matematică au rămas în activitate : ţineau
cursuri de perfecţionare şi de pregătire, în vederea susţinerii
gradelor didactice, la educatoare şi învăţători. Liceul Pedagogic
dinBotoşani era pe poziţie !Dar nu pe baricade !
Ca la comandă, pe la mijlocul unei ore, toate uşile claselor s-

au deschis şi toţi profesorii au fost chemaţi, de urgenţă, la
Cancelarie, în vederea unui anunţ important. Ne aştepta o
tovarăşă, blondă şi creaţă, de la Judeţeana de partid, a cărei
prezenţă ne înspăimântamai totdeauna, Ea ne-a anunţat, scurt, că
trădătorul Milea s-a sinucis. Unul dintre profesori, mai hâtru,
ştiindu-i înalta cultură, a întrebat, făcând pe prostul : „Dar cine l-
a sinucis ?”Noi am izbucnit în râs, dar, pe loc, am încetat.
-Trimiteţi oamenii acasă şi închideţi şcoala ! a poruncit,

drastic tovarăşa şi a plecat.
Noi ne-am răcit. Ştiam cu toţii cine e Milea. Cursanţii

părăseau liceul, năuciţi şi plângând. Nu bănuia nimeni ce va
urma.Dar fiecare presupunea ce emai rău..
Alergam spre casă. De la etajul unui bloc, cineva striga : „A

fugitCeauşescu !”
M-am înspăimântat şi mai rău. Mă simţeam personaj într-un

film de groază.Gâfâind, am urcat scările, am intrat în apartament
şi am deschis televizorul. Am înlemnit. Nu sperasem, nici în
visele mele cele mai frumoase, ca Dictatorul să ne părăsească.
Nimeni nu se bucurase de libertate, dar toţi o doream. Eram
împreună cu o studentă, întoarsă de la un examen. Şi ea era
siderată.
M-am aşezat direct pe covor, am aprins o ţigară, apoi alta, şi,

tot aşa, am aprins ţigară de la ţigară, ca morarul din satul
copilăriei mele, dar, se vede că fumul nu acoperea trăirile, iar
ţigările s-au terminat, ceea ce însemna o dramă. Cine putea
părăsi televizorul, la ora aceea, să meargă după ţigări ?! Totuşi,
am alergat într-un suflet şi m-am întors cu poşeta plină cu
pachete de Snagov. Aveam rezervă suficientă pentru a nu mai fi
nevoie sămă dezlipesc de televizor, unde am ascultat, cu nesaţiu,
zile şi nopţi, toate aberaţiile, in crescendo, emanate de fel şi fel de
şmecheri „emanaţi”, ca la comandă. Pe moment, nu desluşeam
adevărul.
Ţara fierbea. În curând, Bucureştiul a fost plin de trupuri.

Nimănui nu-imai trebuiamâncare.Nimeni nu semai gândea că e
Crăciunul. Erampironiţi la televizor, urmărind şi comentariile de
la „EuropaLiberă”
După îndelungi amânări, am fost anunţaţi că dictatorii au fost

împuşcaţi. Ni s-au oferit chiar şi nişte secvenţe din „măreaţa
scenă” . Sacrificiul Crăciunului avusese loc…
Când i-am spus mamei că ţara noastră va deveni „o Elveţie”,

eam-a privit cu durere :
-Draga mea, ăştia care vin sunt mai nesătui… Nu se va

schimba nimic !
Şi-au schimbat, totuşi, sec(ăt)uriştii locurile, dintr-un judeţ

în altul, ca să nu fie recunoscuţi. Dar pentru scurt timp ! Au
revenit în forţă.
La televizor, se înghesuiau care mai de care, să fie văzuţi, să

ne convingă că ei merită să ajungă la un os cât mai mare,
înlăturându-i pe cei care chiar meritau să rămână, iar Tătuca şi-a
aflat repede Tronul Gloriei. „Habemus Tătuc !” a răsunat
strigarea din piepturile de oţel ale românilor.
Morţii tineri au rămas pe unde au căzut. Unii au fost

recuperaţi, într-un târziu, şi puşi la locurile lor… N-au mai
sărbătorit Crăciunul… Nici noi ! Degeaba a fost atâta Soare,
atâta lumină, atâta primăvară în aer… Dumnezeu a fost român !
Dar noi ?!
Bieţi naivi… Nici Elveţie, nici altceva. S-au înghesuit, la

putere, pe eşaloane.
În liceulmeu, au invadat câţiva tinerei „noi”, să cautemuniţii

ascunse în Cabinetul de literatură ! Începuse pâra, împănată cu
prostia şi şmecheriile.
Se anunţa din toate balcoanele, cu gurile larg deschise ale

„foştilor”, că vin teroriştii, că apa e otrăvită, că… că… Speriată,
o educatoare, împreună cu familia, a împachetat repede ce avea
mai bun, şi-a luat banii pe care îi avea, şi s-a refugiat, timp de o
săptămână, în beciul unor prieteni. Teroriştii nu aumai venit. Sau
nu au trecut pe acolo… Oricum, ea s-a întors acasă sub alt
regim…
M-am trezit, într-o seară, cu o fostă elevă, studentă atunci,

care mi-a povestit, cu entuziasm, preţ de vreo două ore, cum îşi
afişează studenţii adeziunea faţă de Tătuc. Nu puteam s-o
contrazic ! Era eleva mea… Dar puteam să fumez ! Două ore,
două pachete de ţigări ! Şi m-am intoxicat. De a doua zi, n-am
mai pus ţigara în gură.Asta, da, lecţie ! Tătucă, şi de fumat, m-ai
făcut să-mi fie silă…
Aşa mi-am petrecut eu sfârşitul (acela al) lumii, şi am rămas

să fac trotuarul condiţiei umane…

Maria BACIU:

Răspund cu greu la tema/anchetă a revistei deoarece, acum
realizez, ruşinat, nu-mi amintesc prea bine ce-am făcut. Probabil,
unde nu aveammare lucru dememorat...
Zilele acelea, fireşte, nu pot fi uitate: ştiu cum am privit la tv

în culmea fericirii, „Tiranul a fugit!”, ştiu cum stăteam la coadă la
ziare, ştiu că am schimbat, la teatru, , cu

.. dar petrecerea Ajunului şi a Crăciunului...chiar nu-
mivin înmemorie, ca un eveniment inubliabil.
De obicei, Sărbătoarea acesta importantă o făceam în

familie. Soţia mea nu concepea să mergem undeva, pe 24-25
decembrie. Pe bună dreptate. Iar eu aveam grijă să avem tot ce-i
mai bun, pe masă: şi-atunci, în Decembrie 1989, se găsea. Am
mîncat, deci, rafineţuri şi am băut tot ce se putea mai bun. Am
urmărit un program tv am dat frîu, , sentimentelor
creştineşti camuflate, pînă atunci şi ne-am bucurat că suntem
liberi. I-am sunat pe cei apropiaţi şi amdormit fericiţi.
Fac o paranteză: nu renunţ la amintirea acelei bucurii; nu fac

pe scepticul şi nu am nostalgii comuniste. Recunosc că nu a ieşit
ce-am crezut, dar nu mă dezic de imensa fericire trăită în acel
Decembrie.

Punct.

Noaptea furtunoasă
Rinocerii.

altfel, în fine

Bogdan ULMU:

Primul Crăciun liber

Alexandru ZUB:

Un răspuns cât de cât coerent la întrebarea pusă de
, despre , ar necesita un spaţiu mai amplu.

În ajunul acelei Sărbători, am publicat în (ed. specială,
24 decembrie 1989, p. 1) un text sub titlul

, reprodus apoi într-o carte de autor (
,

Junimea, 1997), cu un motto de Hannah Arendt: „E o ciudată şi
tristă istorie ce rămâne a fi povestită”. Între timp, istoria
Revoluţiei române din „însângeratul Decembrie”, cum i s-a
spus, a fost scrisă şi rescrisă mereu, reclamând încă destule
nuanţe exegetice. Poate că, sub acest unghi, o pagină de „jurnal”
din ziua fatidică, 22 decembrie, ar fi mai utilă, în economia
chestionarului şi cu sens de sugestie. Ea ar avea ca titlu:

.

Cronica
veche Crăciunul 1989

Cronica
Chemarea istoriei,

chemarea vieţii Chemarea
istoriei - un an de răspântie în România postcomunistă

Un
moment fatidic (Decembrie '89): consemnare dinmers
22decembrie (1989), vineri
Un comunicat anunţă instituirea stării de necesitate în ţară,

după ce fusese instituită anterior la Timişoara. Se suspendă
orice reuniuni publice. Armata, forţele de securitate, miliţia sunt
chemate să asigure ordinea. Ministrul Armatei, „trădătorul
Milea”, s-ar fi sinucis. Este de aşteptat escaladarea violenţei şi
de aceea ministrul care va fi ezitat să ordone a se trage în
poporul neînarmat a fost scos din circulaţie. Ceauşescu nu
glumeşte şi nu e de aşteptat dialogul social câtă vreme rămâne el
la cârmă. Situaţia e încordată. Palatul şi sediul CC sunt
înconjurate de tancuri. Unele unităţi industriale sunt în grevă.
La Timişoara s-a instituit un Comitet pentru democraţia
socialistă. Cu el tratează premierul C. Dăscălescu. S-a cerut,
acolo, demisia lui Ceauşescu şi a conducerii superioare de
partid, alegeri libere, democraţie. Muncitorii ocupă fabricile şi
ameninţă că le vor arunca în aer dacă Securitatea nu se retrage.
„Suntem gata să murim!” Drept răspuns, aparatul represiv
vânează oamenii pretutindeni. S-a tras şi într-un restaurant şi în
spitale. Mesaje de solidaritate sosesc de pretutindeni.
Impresionant, cel transmis cu vocea sugrumată de emoţie, de
Viorica Cortez şi Ileana Cotrubaş. Fostul rege, Mihai, acum la
Paris, a lansat un apel către armată şi către populaţia civilă,
pentru evitarea violenţelor. Presa străină e plină de comentarii.
Tristă faimă adobândit România la acest final de epocă.
Pe la ora 12, radioul transmite fuga dictatorului-asasin.

Poporul a învins. Un grup de tineri cu sufletul la gură au pătruns
în incinta radioului, anunţând marea veste. România s-a refăcut
parcă din cenuşă. Au vorbit câţiva luptători care cu o clipă în
urmă înfruntau gloanţele. Fără retorică, fără pregătire. A vorbit
Mircea Dinescu. Mai târziu, Ana Blandiana, făcând şi ea apel la
calm şi solidaritate; Mircea Ciobanu declarând că s-a dus „era
ticăloşilor”. Dan Soare, electronist, a condus o coloană de
manifestanţi pe la ora 4 şi a venit să spună cum s-a ajuns la
victorie. S-a tras contra lor, dar mulţimea a tot sporit, decisă a
nu ceda. „Acum ori niciodată!” Şi au învins. Abia s-a comunicat
la radio „starea de urgenţă” (necesitate) şi tiranul a trebuit să
plece, forţat, se vede, de lipsa oricărei şanse. Atitudinea armatei

a decis sorţii. Lupte se mai dau, acum, la Sibiu. Fiara încolţită se
apără cu disperare. Să fi rămas, acolo, junele Ceauşescu pentru
a încerca imposibilul? Căci imposibil e să înfrunţi un întreg
popor, fie şi dispunând de un asemenea aparat de represiune.
Cuplul asasin a voit să fugă cu avionul pe la Titu, dar n-a fost
lăsat. De puţin timp, s-a anunţat prinderea lor la Târgovişte. În
toată ţara, lumea respiră acum liber. Se manifestă pretutindeni
cu steaguri de pe care s-a smuls (parţial) simbolul comunist.
„Asasinul a fugit!”; „Ceauşescu judecat!”; „Noi suntem
poporul!”; „Timişoara!” Entuziasm colectiv, semne de uşurare.
Se claxonează îndelung, se trag clopotele.
Am ieşit eu însumi pe stradă, bucuros căminunea s-a produs,

totuşi, atunci când puţină lume mai credea în posibilitatea ei.
Tinerii aceştia dispreţuiţi, apăsaţi şi fără orizont au făcut-o cu
putinţă, opunându-se blindatelor. Lumea curgea de pretutindeni,
bucuroasă, dar parcă neîncrezătoare. La „Junimea”, vitrina era
deja golită de „operele Tovarăşului”, ca şi la Casa Cărţii. La
Centrul civic, se aruncau pe geam cărţi, documente, hârtii de tot
felul. La statuia lui Cuza, lume peste lume. Oratori improvizaţi
repetând cuvântul „libertate”. S-a şi format un comitet pentru
asigurarea ordinii (între ei şi Dan Petrescu), alături de un
„front” al libertăţii naţionale. (…) Au venit mai mulţi inşi la
mine, parcă să mă testeze. Se mirau probabil că nu mă agit şi nu
manifest aceeaşi fervoare. Înţeleg ce se întâmplă, ştiu că tinerii şi
mai puţin tinerii de pe străzi simt nevoia să-şi încerce „vocile”,
să se exprime cumva, să arate că sunt şi ei oameni, însă trecerea
bruscă de la sclavie la libertate dă o notă de carnaval întregului
spectacol. Dar ce spectacol, totuşi! Coloane după coloane, cu
sau fără steaguri, din care „stemele” au fost decupate în grabă,
ca reminiscenţe ale unei epoci revolute. Până seara au tot ars
rugurile cu cărţi ale tiranului. Se lăsase întunericul bine şi sub
zidul sediului ele fumegau încă, iar o mulţime enormă asculta
oratori improvizaţi la balconul de unde vorbise şi odiosul
dictator, scandând lozinci, cu voci răguşite, prinzând din zbor un
cuvânt capabil să le întreţină entuziasmul. Câţiva, pemargini, cu
sticle de băutură în mâini. Se spune că madam Ghiţulică, mai-
marea judeţului până acum, a voit să fugă cu avionul şi a fost
pusă la loc sigur, cum se va fi întâmplat şi aiurea cu alţi
„oficiali”, în timp ce mulţimea cânta, jucăuşă, eliberată, „Olé,
olé, olé, Ceauşescu numai e!”
Dacă însă provincia, exceptând Sibiul, Braşovul, Timişoara

(din nou, căci şi acolo continuă lupte izolate, cu oameni ucişi în
locuinţele lor, cu rafale de mitralieră în spitale şi restaurante),
revoluţia e paşnică şi oarecum carnavalescă, în Bucureşti ea a
luat o turnură dramatică. Echipa de terorişti, cu sau fără
uniformă, atacă de pe acoperişuri, din garaje, populaţia,
incendiind aşezăminte de cultură (BCU, pinacoteca etc.),
provocând panică, ameninţând Radioteleviziunea, unde un grup
de inimoşi organiza rezistenţa şi comunica mereu ştirile. Din
balconul unde dictatorul urma să-şi primească şi în acest an
„urătorii”, I. Iliescu a transmis comunicatul Frontului Salvării
Naţionale, comunicat sobru, coerent, prin care se abolesc
structurile vechi ale puterii şi se anunţă principiile noului regim:
pluralism, democraţie, liberă-iniţiativă, alegeri libere în aprilie.
Ţara se va numi „România”. O nouă constituţie se va elabora
fără întârziere. Ceas mare, în adevăr, un ceas îndelung aşteptat
şi scump plătit, ceasul când un neam îşi regăseşte poziţia erectă,
demnitatea, raţiunea nădejdii sale. El are acum de reconstruit
totul, de redresat o lume atinsă de molima comunistă. Din
fericire, atinsă numai! Va şti ea să tragă concluziile cuvenite? Va
avea tăria de a nu trata cu frivolitate sarcina ce i se arată,
inexorabil, în faţă?

Chemarea istoriei.
Este spiritul ce m-a dominat în acel moment de graţie şi care

se regăseşte oarecum în primele texte din
Crăciunul nu avea cum să fie, atunci, o sărbătoare obişnuită ca în
alţi ani din eonul creştin.

Un moment fatidic
(Decembrie ): consemnare

din mers
‘89

El Greco (sec. Al XV-lea): “Fecioara ”şi pruncul
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Le-am întâmpinat suspicios şi entuziast în acelaşi timp; cu toate
robinetele „provocatorilor de adrenalină” deschise la maximum!
Acum însă, după năvala peste noi a tot felul de evenimente dificil de
explicat, constat că nu prea mai sunt mulţumit de modul în care mi-
am trăit/petrecut SeMeReDe-aua; adică,

; căci, fără discuţie:
a fost săptămâna aceea.
Dar, chiar dacă nu am spaţiu suficient pentru a detalia, măcar să

încerc, rememorând, să sugerez avatarurile SMRD-elei mele
băcăuane:
Era un decembrie cald, fără precipitaţii.
În jurul graniţelor noastre, ierarhiile comuniste se defectau una

după alta, iar în ţară se instalase deja o stare de aşteptare
ameninţătoare; care creştea precum nivelul nitroglicerinei într-un
balon uriaş umplut de mâini nepricepute. Devenisem cu toţii
conştienţi că, la cea mai mică greşeală de manipulare, balonul acela
va exploda nimicitor. Lucru care s-a şi întâmplat, pe şaptesprezece.

pe la trei dimineaţa m-a trezit
telefonul prietenului CornelVulpe, din Timişoara:

După
convorbire, am conectat antena mascată pe balcon şi am deschis
radioul: Cornel avea dreptate!... (locuiam în
cartierul Aviatori şi eram custode la Casa muzeu „Nicu Enea”), am
străbătut Bacăul spre muzeu, pe jos, căutând cu febrilitate în minte
soluţii pentru a intra în posesia unei bucăţi de linoleum pe care să o
transform în matriţă pentru afişe (nu am reuşit să-mi finalizez
intenţia). Prin staţiile de autobuz aşteptau cetăţeni înfriguraţi şi
tăcuţi. Străzile erau aproape pustii, doar ici şi colo vedeam câte un
trecător, ostentativ grăbit. salariaţii muzeului treceau
frisonaţi din secţie în secţie, sub diverse motive, comunicând unii cu
alţi criptic, - cel mult aluziv. Pe străzile Bacăului apăruseră grupe de
ostaşi echipaţi de război, conduse de ofiţeri cu porthart şi cu pistol la
centiron. prin birouri şi prin expoziţiile pustii, colegii,
deveniţi brusc introvertiţi, se fereau cu prudenţă unii de alţii. La ora
12, am fost convocaţi în şedinţă „de înfierare a faptelor huliganilor şi
trădătorilor din Timişoara”, la Comitetul Judeţean pentru Cultură şi
Educaţie Socialistă. Un activist a deschis şedinţa cu sloganuri de
partid, mobilizatoare (după liniştirea apelor a ajuns consilier
judeţean şi Şef al Comisiei Culturale!?), un altul a dat citire unui
referat „de condamnare a actelor comise împotriva păcii, bunăstării
şi viitorului luminos al poporului de către trădătorii din Timişoara
stipendiaţi de cercurile capitaliste dinafară” (ulterior a ajuns
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean!), şi, în sfârşit, un al treilea şi-
a declarat „încă o dată dragostea şi respectul faţă de partid şi faţă de
strălucitele sale idealuri”, conform regulilor de după SMRD-ea, a
ajuns şi el şef. , am semnat un convocator care
stipula că făceam parte din echipa lui Sergiu Adam care avea să se
deplaseze cu microbuzul, pe data de 22 decembrie 1989, în comuna
Podul Turcului, pentru a susţine o şezătoare literară. După-amiază,
după mitingul din Bucureşti destructurat de panică, Bacăul cu tot
ceea ce conţinea se teleportase, parcă, într-o lume paralelă: gri,
pustiu, străbătut de patrule înarmate cemărşăluiau în şir indian…; cu
cetăţeni ascunşi prin casele lor şi cu cei puţini ieşiţi pe stradă,
circulând aproape lipiţi de ziduri, îmi inducea o înfricoşătoare stare
de aşteptare, mă simţeam inundat până la tăierea respiraţiei, de
emoţie. Fireşte că am ascultat toată noaptea, „Europa liberă”!

am plecat din curtea CJCES, spre Valea
Zeletinului. (În echipă fusese introdus şi un biet naiv care, păcălit de
„strălucitoarele carate” ale SMRD-elei, la câteva zile după aceasta,
avea să se disculpe public pentru faptul că… acceptase să devină
informator al securităţii, numai pentru a-şi proteja familia.) În drum,
era cam după ora 12, 30, rupţi de exterior şi însetaţi de informaţii, ne-
am oprit la primăria Motoşeni ca să aflăm cum şi ce mai e prin ţară.
Primăria părea pustie, televizorul din biroul primarului era deschis şi
transmitea în direct înghiontelile „revoluţionarilor” din preajma
microfonului TVR. Am auzit un zgomot în biroul contabilului. Am
deschis uşa şi l-am găsit pe viceprimar plângând la telefon şi
cerându-i nevestei să facă bagajele, pentru că trebuie… „să dispară”
din comună. După ce l-am convins că are sediul în responsabilitate şi
că îşi riscă libertatea dacă îl lasă de izbelişte, ne-am întors la Bacău.
(Peste ani, aveam să aflu că preotul din localitate, împreună cu
dascălul bisericii, se judecă cu Statul pentru a obţine Certificate de
revoluţionari, întrucât… „ei au fost primii care şi-au riscat viaţa,
ocupând primăria”!?) În drum, în centrul Răchitoasei ne-au tăiat
calea profesorii Ionel Zorilă şi Nicuşor Galiţă, care „ne-au dus pe
sus” la o găină cu mujdei de usturoi - convenisem telefonic „să-i
călcăm” la întoarcere -, şi la un pahar cu vin nohan, în jurul cărora am
zăbovit ca pe ace. Între timp, consumatorii ieşiţi în stradă din
restaurantul „Bistriţa” au ocupat Consiliul Judeţean la invitaţia
complice a securistului ce-l avea în pază, după care au sigilat uşile,
decretând că „sunt suficienţi revoluţionari înăuntru”. Ajuns acolo
cam pe la ora 15,00, 15,30, am insistat să intru în clădire. Aveam
motive şi doream să particip la eveniment! Deşi am trimis în mod
repetat mesaje verbale, cunoscuţilor din interior, singura favoare
care mi s-a făcut a fost să se trimită la intrarea din spate un individ
care mi-a oferit prin uşa ţinută cu piciorul, un steag tricolor,
spunându-mi în acelaşi timp, cu glas ferm:

I-am trimis la dracu' şi am plecat! , -
după ce „revoluţionarii” au răguşit urlând noaptea întreagă, de la
balcon, lozinci, rugăciuni, cântece de tot felul, chemări fulminante
redactate pe genunchi, dar şi componenţele nominale a vreo patru,
cinci Comitete Judeţene ale Revoluţionarilor, schimbate sau
modificate radical aproape din oră în oră din oculte raţiuni
„revoluţionare”, pe la ora 6,00 m-a sunat Petru Cimpoeşu în numele

Săptămâna Marii
Rafistolări dinDecembrie asta, şi numai atât!,

În noaptea de 17 spre 18,

Pe 18 dimineaţa

Pe 19,

Pe 20,

În 21, dimineaţa

Pe 22,
la orele 9 dimineaţa,

Pe 23, dimineaţa

„Dragilor, faceţi
şi voi, ceva! Aici au început să ne omoare! Trag în noi…!”

„Şefii au zis să-l iei şi să
formezi grupe de cetăţeni cu care să asiguri paza Consiliului, pe
dinafară!”

său, al actorului Geo Popa (liderul ocupanţilor clădirii), al lui Val
Mănescu, dar şi al altora, pe care îi cunoşteam, conjurându-mă să
trec cu vederea mârlănia ce mi se făcuse de cu seară şi să mă duc
urgent la sediul Consiliului Judeţean, căci… nu reuşeau să se
organizeze; iar eu aveam, considerau ei, experienţa necesară. M-am
dus.
Până la ora 16,00 - povestea-i lungă, dar o scurtez! -, după

îndelungi şi violente negocieri cu diverse grupuri din mulţimea de
ocupanţi ai clădirii fostului sediu al PCR, am reuşit să încropesc
componenţa Comitetului Judeţean al FSN, componenţa biroului
acestuia şi… le-am suspus aprobării „masei de revoluţionari”. După
vot, am mulţumit pentru încredere, am predat conducerea şedinţei
noului preşedinte ales şi m-am îndreptat înspre uşă. Atunci, unul
dintre cei prezenţi, pe numele lui Cociorvă, mi-a strigat că nu mi-a
auzit numele printre cei votaţi. I-am explicat ritos că eu… fusesem
chemat doar ca să-i organizez. Socotind că nu este în regulă, a cerut
să se reia votul, de data aceasta cu numele meu inclus printre
candidaţi. Votul s-a reluat, cu aprobarea tuturor celor prezenţi. Şi…,
astfel am ajuns vicepreşedinte al judeţului!
Mărturisesc că eram teribil de mulţumit de ceea ce „făcusem”,

însă, nu dupămult timp, aveam să-mi dau seama că fusesem straşnic
manipulat: ba de prietenii apropiaţi, care m-au convins că
preşedintele proaspăt ales era un duşman feroce al comunismului
(ulterior am aflat că îşi urmase facultatea cu bursă de la Consiliul
Popular, şi că fratele său era, de fapt, înalt activist PCR laMunicipiul
Roman), ba de un profesor care se autointitulase în timpul nopţii:
Primul preşedinte al libertăţii de la Bacău, şi care mi-a recomandat
pentru biroul judeţean, drept economist capabil şi de mare viitor, pe
un fost elev de al său… (ulterior am descoperit că „economistul
capabil” era de fapt activist în funcţie la judeţeana PCR, - e adevărat,
de geniu, dar, totuşi, activist!?), ba de un grup de revoluţionari
vehemenţi, convocaţi într-un birou de cine ştie cine, caremi-au cerut
„să trec pe tabel” şi un jurist (peste câteva zile aveam să aflu că
tocmai juristul acela, în 1987, cercetase revolta de la Braşov…! Ce
mai? Semnificativ însă, este că… toţi „cei aleşi” atunci, cu excepţia
mea, care încă mai am scrupule, şi-au luat Certificate de
revoluţionari, şi că… toţi s-au îmbogăţit, greţos! Dar asta este o altă
poveste!) am luat legătura la Bucureşti, cu Montanu, şi, în
toată atmosfera aceea de vacarm de pe culoare şi de tăcere frisonată a
grupurilor „de revoluţionari” încremenite în faţa televizoarelor
deschise de prin birouri, am structurat noul Consiliu, pe comisii.

(la Târgovişte se desfăşura Procesul între orele 13,20
14,40!? -, şi, imediat după Proces la ora 14,45! -, avea să aibă loc
Execuţia!), mi-am petrecut-o în mare parte, alături de ceilalţi
„luptători”, în faţa televizorului. Nu am mai ajuns acasă. Seara,
târziu, am mâncat nişte sarmale minunate trimise nouă,
revoluţionarilor obosiţi şi stresaţi, de Excelenţa Sa părintele Erdeş,
decanul bisericii catolice.
…Nimic nu poate fi mai frustrant decât să constaţi că răul

prezent izvorăşte… tocmai din faptele bune din trecut!
Fix în acea zi am intrat într-un bulversant, rapid şi ireversibil

proces dematurizare.
Înscenarea primitiv-ritualică, de către gaşca de episcopi ai

minciunii, a acelui aşa-zis „Proces organizat în numele poporului” şi
sacrificarea la propriu a două biete fiinţe cu evoluţie intelectuală nici
măcar completă, pe altarul „capitalismului eliberator”, chiar de Ziua
Naşterii Domnului, m-a pus în situaţia de a conştientiza că starea
normală a oamenilor mărunţi este… egoismul de a-şi ostoi nevoile
clipei, indiferenţi la consecinţe. În istoria noastră, ziua de 25
Decembrie a fost spurcat definitiv!

Pe 24,

Ziua de 25

Cum aţi întâmpinat
Viorel SAVIN:

Înscenare primitiv ritualică

Oftez.Au fost zile şi nopţi agitate cât o viaţă...
Trecut-au, iată, anii, eminescian, ca nouri lungi pe şesul

Bahluiului. Intonam, patriotic, „Preoţi cu crucea-n frunte, căci
oastea e creştină...”. Ne deşteptam? Oricum, trecând prin faţa
bisericilor, mă dezvăţasem, treptat, să-mi mai fac cruce cu limba.
Însăşi limba română revenea la normalitate... Fiica noastră nu mai
era... noastră. Poeziile rostite la grădiniţă nu mai respectau
normele scenariilor ideologizate, poemele aveau titlu şi autor (Ana
Blandiana, de pildă). Soţia mea (ca atâtea mame, bunici, surori)
întrezărea posibilitatea revenirii de pe o navetă infernală, de la o
şcoală păşcăneană în Iaşii natali. Eu visam (ca mulţi autori) să-mi
apară cartea „Verile după Conachi”, blocată din 1987 în unica
tipografie ieşeană, trebuind să apară la unica editură („Junimea”) din
partea aceasta de ţară... Visam să-mi revăd mai des Mama, „coană
preoteasă pensionară”, marginalizată de regimul fără... Dumnezeu,
impus de armatele sovietice estului european... Fratelemeumaimic,
inginer hotarnic (după expresia lui Gh.Asachi) visa să-l revadă şi pe
fratele nostru mai mare, maistru în Bârlad (pe atunci cu ; mai
corect... Baaad, cum îi spunea poetulCezar Ivănescu, pregătit atunci,
la căderea zidului berlinez să ni-l readucă în şi colind pe
Eminescu cel profund)... Eu, fratele mijlociu, muzeograf literar, mă
gândeam la diaconul, învăţătorul, junimistul Ion Creangă, la
Centenarulmorţii lui înBojdeucadinŢicău...
Împreună cu veteranii muzeografiei de la Muzeul „Vasile

Pogor”, făceam de gardă, zile şi nopţi, la sediul muzeelor literare
ieşene. Apăram (de cine?) patrimoniul nostru cultural împreună cu
Dumitru Vacariu, Constantin Liviu Rusu şi Constantin Parascan...
Adusesem de la mine de acasă modestul meu televizor alb-negru, tip
sport. Îl instalasem în biroul şefului de secţie de atunci şi urmăream
cu sufletul la gură ce se întâmplă în Europa de est, în Bucureşti, în
ţară... Ca fiu de preot interbelic, am tresărit profund la asasinatul
petrecut chiar deCrăciun!Unde să protestezi? Puteai fi linşat...

frica

î

doină

Lucian VASILIU:

Lerui-ler

Doris MIRONESCU:

O partid de ah cu Elisabeta
Polihroniade
ă ş

Am mai spus undeva asta: pe mine, revoluţia m-a prins la băi.
Băile Govora, pitorească staţiune balneoclimaterică din Subcarpaţii
Olteniei, excelentă pentru tratamentul afecţiunilor respiratorii. Pe
vremea aceea, cel puţin. Între timp, această perlă sindicalistă şi-a
pierdut poleiala de paradis al claseimuncitoare.
Locuiam la hotelul Uniunii Generale a Sindicatelor din

România. Hotel de categorie superioară, cu trepte de marmură şi
lifturi nichelate. Aveam zece ani, şi camerele zugrăvite „în calciu”,
veiozele cu abajururi de sticlă şi perdelele grele de catifeamaromi se
păreau o culmea civilizaţiei.
Îmi amintesc că, pe un panou din holul mare de la etajul al doilea

unde erau înscrise evenimentele organizate de hotel, corurile şi
spectacolele din „sala clubului”, pentru vineri 22 decembrie 1989,
ora 16, era anunţată o întîlnire cu reputata maestră internaţională
Elisabeta Polihroniade, foarte cunoscută de la TV. Doamna
Polihroniade oferea doritorilor un simultan de şah, iar pentru mine
evenimentul se vestea fascinant.
...Poate că lumea din hotel ştia ceva din ajun,mie însă nimeni nu-

mi spusese nimic. E drept că seara precedentă fusese destul de agitată
şimaimulţi oameni se adunaseră în sala „clubului” să urmărească nu
ştiu ce intervenţie în direct a lui Ceauşescu. Nu mă dusesem, mult
mai pasionat de cadourile pe care cîte un Moş Gerilă de ocazie le
scotea, anticipat, la iveală. Aşa încît nimic neobişnuit nu părea să se
întîmple vineri pe la ora 12, cînd ne-am îndreptat, eu şi rudele cu care
venisem, spre sala demese.
Nu trecusem bine la felul doi. Vasta sală de mese a hotelului

răsuna de muzica de la radio, degajată de difuzoare. Dintr-o dată,
deasupra noastră a izbucnit vocea sonoră şi bine lucrată a lui Ion
Caramitru, care părea să interpreteze un rol dintr-o piesă istorică:
„Fraţilor!Am învins! Dictatorul a fugit!”. Cam aşa ceva. Nimeni nu
i-a dat la început atenţie, ca şi cum programul de radio ar fi curs
înainte în monotonia lui firească. Apoi mesenii s-au învolburat. Au
început să converseze unii cu alţii, din ce în cemai tare. Cei informaţi
cu privire la Timişoara şi la mitingul din ziua precedentă de la
Bucureşti au dat tonul, strigînd: „Trebuie să fie şi la televizor!”. Şi s-
aumistuit în sala clubului, alături.
Mătuşa mea, mai chibzuită decît întreg poporul român, nu ne-a

lăsat să ne ridicăm de la masă.Am stat acolo pînă am terminat tot din
farfurie. Pe urmă am luat-o şi noi pe urmele celorlalţi în sala clubului
şi acolo... am făcut revoluţie. Am strigat şi eu olé alături de ceilalţi,
m-am suit şi eu pe mese şi scaune ca să văd mai bine la singurul
televizor, alb-negru, din sala de peste 100 de locuri, am jucat şi eu
Hora Unirii alături de oamenii din încăpere. Am văzut şi eu, cu
surprindere, cum la televizor îşi face loc un nene foarte zîmbitor, care
face nişte glume obscure despre „cabinetul 2” şi astfel îşi asigură
simpatia celorlalţi. („Nu ştiu cine e, spunea o femeie din preajmă, dar
îmi place cum zîmbeşte”.) Am participat din toată inima. În felul
meu, vorba personajului lui Corneliu Porumboiu din
, şi eu am făcut revoluţie.
Toată după-amiaza aceea, totuşi, un gînd nu mi-a dat pace. Dacă

sala clubului rămîne ocupată de lume, unde o să mai joace şah
ElisabetaPolihroniade?
Mesajul meu din textul de mai sus nu se doreşte unul încărcat

ideologic. Desigur că, mediat prin percepţia unui puşti de zece ani,
evenimentul istoric pare să-şi piardă prestanţa, tragismul. Dar cred
că o astfel de imagine are dreptatea ei. Aş putea chiar să spun că ea
rezumă cumaimultă dreptate decât altele perspectiva omuluimediu,
absorbit de evenimente pe care nu le înţelege cum trebuie. Şi cine (în
afara învârtiţilor din FSN) poate spune că, din prima clipă şi înmodul
celmai adecvat, a înţeles?
În realitate, lumea de după revoluţie, adică România de azi, a

avut în mine şi generaţia mea probabil cei mai potriviţi receptori.
Imediat după 1990, în haosul politic, mediatic şi comercial
emergent, nu era nimic mai potrivit decât să fii adolescent şi să
asimilezi, pe „repede înainte”, noile mărci ale progresului, de la
pâinea turcească şi sucul la dozator, lamoda şimuzica americană sau
clişeele de limbaj ale unei prese înduioşător de naive. Deriva
spirituală a oricărui adolescent onest se reflecta ca într-o oglindă în
deriva politică (condusă interesat de câţiva indivizi care iniţial se
numiseră „oameni de bine” vă mai amintiţi?), sau, ca să revenim la
ale noastre, în lipsa de autoritate critică, în degringolada editorială, în
entuziasmul cu care toată lumea confunda borcanele, făcând poezie
proastă în loc de politică şi politică de partid în loc de critică literară.
E o epocă a cărei istorie aşteaptă încă să fie scrisă.

A fost sau n-a
fost?

Rafael, Madona şi Pruncul
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Oricum, entuziasmul nesăbuit al schimbării evidente, profunde,
solidaritatea neaşteptată, coerentă, plauzibilă, năvala de bune semne
din toată lumea, reformularea sentimentului demnităţii, deschiderea
spre Chişinău, spre Paris, spre Cernăuţi (tatăl meu fusese student
acolo, în perioada interbelică), telefoanele zbârnâind libere, gândul
că îi vom revedea pe Mihai Ursachi, Nicolae Breban, Emil
Hurezeanu şi mulţi alţi exilaţi, expatriaţi, interzişi, caloriferele
dezgheţate, lumânările reaprinse pentru rugăciune, mass-media în
renaştere spectaculoasă, toate m-au năucit aşa de tare încât mă
întreb, năuc şi acum, dacă în adevăr m-am dezmeticit dintr-un
irepetabil Crăciun (mai mult sau mai puţin regizat, cred acum, după
atâţia ani de crăciunuri normale)... Crăciun euforic, miraculos,
graţie căruia rezist la toate deziluziile, omeneşti, trecătoare,
aşternute în praful sedimentat după dărâmarea zidului!
Este ca un semn de carte în opul vieţii mele, între paginile 1989/

1990. Lectura continuă, înainte şi înapoi...
Cu aceeaşi bucurie creştină a colindului deNaştereaDomnului!

Crăciunul 1989?

Parcă-a fost ieri. Mă aflam sub ocupaţia unui amalgam de
sentimente. Dominante: şi avea rădăcini
adânci. Îmi crestase sufletul. Primul episod, în care am simţit-o acut,
s-a întâmplat pe la începutul anilor '80. Într-o dimineaţă, am coborât
la magazinul de la parterul blocului în care locuiam. Voiam să
cumpăr nişte unt proaspăt, din care să pun 5 grame în supa
băieţeluluimeu, care avea doar câteva luni.Dar, surpriză:magazinul
era gol! Doar într-un colţ zăceau două cutii de carton, în care erau
câteva pâini. Peste ele, pusă de-a curmezişul, o mătură. În rest,
nimic. Rafturile, de sus până jos, goale. Galantarele, goale.
Spectacol halucinant. Nu înţelegeam ce se-ntâmplă. De cu seară
făcusem cumpărături acolo şi-mi spuseseră să vin a doua zi, pentru
unt. Ce a urmat se ştie. O goană continuă pentru o minimă
aprovizionare şi o densă, omniprezentă că, la unmoment dat, s-
ar putea să nu mai găsim nimic, pe nicăieri. Tot pe la începutul
deceniului opt, s-a acutizat strângerea şurubului ideologic. Exemple
sunt cu nemiluita. Am să mă opresc la unul singur: realizarea unor
spectacole televizate, care să se desfăşoare sub genericul „Cântarea
României”. În hârtia venită de la Consiliul Culturii se menţiona că
fiecare judeţ trebuia să-şi pregătească spectacolul în aşa fel, încât să
pună în valoare tot ce are mai bun zona respectivă: realizări
deosebite, oameni deosebiţi, în toate domeniile de activitate. Pe
mine m-a entuziasmat partea cu oamenii. Îmi şi imaginam cum o să
facem noi medalioane, prim-planuri cu cercetători, medici,
profesori, artişti, cu studenţi şi elevi de excepţie, cu tinere
talente…Ce a ieşit se ştie. La un moment dat, un regizor de la
televiziunemi-a şi spus: vouă vă estemilă de noi, când vedeţi cumne
străduim să facem, din nimic, ceva cât de cât comestibil, iar nouă ne
este milă de voi, când vedem cum suferiţi că, sub ochii voştri, se
alege praful de scenariul pe care l-aţi pregătit. Asta-i situaţia: în
şablonul care ne-a fost impus, nu prea mai încap multe chestii, afară
deEl şi deEa.Cu osanalele aferente.
Pe aceste două cărări am înaintat, ca pe un teren accidentat, spre

decembrie '89. Odată ajunsă acolo, am constatat că, pe drum, nu s-a
pierdut nimic. Toate anomaliile care sădiseră în mine , erau la
locul lor.Mai puternice,mai ameninţătoare. Ca să numai vorbesc de
apariţia altora, aparent neînsemnate. Cum ar fi suspendarea staţiei
de tramvai din Piaţa Unirii. N-aveam voie nici să staţionăm în zonă.
Se temeau ca nu cumva, oamenilor adunaţi la un loc să le vină ideea
vreunei demonstraţii. Se spiona peste tot: cine cu cine vorbeşte, unde
şi cât vorbeşte etc. La hotelul „Traian” ferestrele dinspre stradă nu
mai aveau perdele, draperii. Trebuia ca totul să fie la vedere. Într-o
zi, la serviciu, am fost abordată de unul dintre securiştii instituţiei.A
intrat direct în subiect: dacă pot să-i spun ce fel de om este Liviu
Antonesei. M-am stăpânit cât am putut, ca să nu arăt cât eram de
şocată. Nu vorbisem niciodată cu vreun securist. M-am gândit: dacă
acest tip apelează la mine, care nu avusesem nici un fel de relaţie cu
securitatea, de nicio culoare, înseamnă că sunt disperaţi.Vor cu orice
preţ să-i găsească ceva. I-am răspuns calm, spunându-i adevărul: că
nu-l cunosc personal pe poet, că n-am vorbit niciodată cu el, că e
mult mai tânăr decât mine şi, ca atare, nu ne învârtim în aceleaşi
cercuri. Că, din câte mai citisem, sub semnătura lui, în paginile
revistelor literare, mi se părea a fi un poet talentat, un poet de viitor.
A insistat. I-am dat acelaşi răspuns Mi-a mulţumit pentru scurta
conversaţie şi a intrat în biroul şefului.
Un alt episod traumatizant are legătură cu evenimentele de la

Timişoara.Acolo se trăgea, semurea şi noi trebuia să facem un fel de
adunare, în care să ne exprimăm dezacordul faţă de cei ieşiţi în
stradă. Aşa se face că la sediul Comitetului de Cultură, de pe strada
Cuza Vodă, s-au adunat o mulţime de oameni (habar n-am cine-i
invitase) între care şi unii de la Judeţeana de partid. Rotonda era
arhiplină. Atmosfera, extrem de tensionată. M-am aşezat, strategic,
lângă uşă, ca să pot ieşi, dacă mi se face rău. La un moment dat, un
personaj, care nu ştiu cum şi când a ajuns în spatele meu, mi-a spus,
cu o voce foarte gravă: . M-am
făcut că nu aud. După câteva clipe, mi-a şuierat în ureche:

Personajul respectiv trăieşte. După revoluţie, l-am întâlnit de câteva
ori pe stradă.M-a salutat.Am şi conversat. O dată am crezut chiar că
vrea să-şi ceară scuze, pentru cele întâmplate atunci.Aiurea! Eu încă
mai aştept. Cine ştie…
A venit şi ziua de 22 decembrie. Noul şef al Comitetului de

Cultură, prozatorul Ion Ţăranu, ne băgase în şedinţă. Trebuia
discutat planul de activitate pe anul următor. Incredibil! În aer plutea
o tensiune de nedescris şi noi, în şedinţă, „croind la planuri din cuţite

frica speranţa. Frica

frică

frica

am auzit că nu vrei să iei cuvântul
ai face

bine să vorbeşti. Eu vin acum de la tipografie şi am aflat mai multe
lucruri. Dacă apele se liniştesc, s-ar putea să nu-ţi fie tocmai bine.

şi pahara”. Planuri de viitor! Un viitor luminos, evident. Am
pretextat că trebuie să dau un telefon şi am ieşit pe hol. La un
moment dat, dintr-un birou, care avea uşa deschisă, s-au auzit
vociferări, hărmălaie mare. Era de la televizorul lăsat deschis. Am
intrat. Primele cuvinte clare pe care le-am auzit sunt de-acum
legendă: „ ”! „ !” şi toate
celelalte.M-am repezit în sala de şedinţă şi am strigat cât amputut de
tare: a căzut Ceauşescu! Ne-am bulucit apoi cu toţii în biroul
respectiv.Atunci am simţit, după multă vreme, că noastră
de a fi liberi începe să submineze I-am sunat pe ai mei. Numi-
a răspuns nimeni. După alte câteva încercări nereuşite, m-am
neliniştit. Am ieşit val-vârtej.Mă îndreptam spre centrumaimult în
fugă.Aproape de Piaţa Unirii am auzit un tramvai, venind din spate.
Am încetinit pasul. Credeam că va opri în staţie, şi voi putea ajunge
mai repede acasă. N-a fost să fie. Deodată, un fel de răcnet, venit din
buza pasajului, l-a oprit. O ceată de haidamaci se îndrepta spre
tramvai. În fruntea lor, un individ înalt, slăbănog, numai piele şi os,
cu omanta roasă, ruptă şi murdară pe el, cu nişte plete unsuroase, de
un blond spălăcit, fără dinţi, cu nişte ochi exoftalmici, striga cu o
voce tabagică, zdrenţuită: am învins! victorie! frânează, nene, ca să
urcăm! De-acum, trebuie să ne asculţi şi pe noi, bătrâne…ha-ha-ha!
Am învins! Acela a fost un alt moment în care a început să ia,
din nou, avans în faţa .
Când am intrat în casă, ai mei nici nu m-au simţit. Soţul, aflat în

vacanţă, dădea cu aspiratorul, iar copiii erau cu totul absorbiţi de
împodobirea bradului. O atmosferă armonioasă. Mi-am zis: cât de
simplu şi liniştitor poate fi un lucru normal. Aşa ar fi trebuit să fie
toată perioada dinaintea Crăciunului. Instant, am realizat că nu prea
avusesem nici timpul, nici starea necesară sămă gândesc la Crăciun:
cum îl vom întâmpina, cum ne va mângâia, cum ne va alina. M-am
consolat însă repede: ziua Naşterii Domnului era aproape şi, cu
siguranţă, atunci ne vom regăsi cu toţii, ne vom remonta,
vom…învia.. Doar va veni pe lume „

”. Din păcate, în acea mult aşteptată zi a pus
din nou stăpânire pe mine. Asasinarea cuplului dictatorial, după un
proces sumar, care a durat vreo trei ore, m-a aruncat într-o derută
greu de gestionat. Mă tot întrebam: ce fel de oameni sunt aceia care
pot ucide în ziua de Crăciun? Chiar nu mai puteau aştepta 2-3 zile?
Ce se ascunde în spatele acestui act grăbit? Pe mâna cui a intrat ţara
asta? Într-un târziu, am înţeles ce aveam de făcut: să-l apărăm pe
Pruncul nou născut, să-l ocrotim, să-l înfăşăm în sufletele noastre
suferinde, ca să putem primi apoi, cum se cuvine, ajutorul lui
nepreţuit.
Şi zilele treceau. Spre sfârşitul lui ianuarie '90, ne-am adunat să

sărbătorim pe cineva din familie. Discuţiile aveau o singură direcţie:
politica. Cei mai bătrâni, care făcuseră războiul, colectivizarea etc.
etc. o ţineau una şi bună: treburile ţării nu sunt bine croite. Nu, nu e
bine deloc! Şi tot aşa. La un moment dat, am simţit cum mă
năpădeşte un val uriaş de şi i-am rugat să înceteze.
- Puteţi spune orice. Pe mine însă mă bucură un singur lucru. Că

de acum încolo valoarea va avea locul care i se cuvine. Nu cred că-şi
va mai putea permite cineva să promoveze, în funcţii cheie,
analfabeţi şi oameni fără o staturămorală impecabilă.
Şi astăzi, după atâta timp, când mai reuşim să ne adunăm la un

pahar de vorbă, primesc, invariabil, aceeaşi rugăminte: ia mai
spune-o tu pe aia cu valoarea. E tare de tot! Ca să nu mai vorbim că,
aşa cum o ziceai tu, cu înflăcărare şi convingere, mai rar. La urma
urmei, trebuie să ne mai destindem şi noi. Să facem adică haz de
necaz.
Treptat, şi s-au contopit. A rezultat un aliaj

indecis, ca o entitate malformată, care emană lehamite şi neputinţă.
Altfel spus, un efect demlaştină.

Fraţilor, am învins Dictatorul a fugit

Cel care a şters toată lacrima
de pe faţa tuturor

speranţa
frica.

frica
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, frica

speranţă

frica speranţa

Angela TRAIAN:

Frică şi speranţă

Elena Brânduşa-STEICIUC:

O microscopică fărâmă...

Unmaredar pe careNaştereaDomnului ni-l aducea.
Cu ochii de acum, sunt conştientă de întreagamanipulare ai cărei

cobai am fost cu toţii, de resorturile ascunse ale preluării puterii, de
întregul spectacol - prea mult pătat cu sânge - la care am asistat. Aş
vrea să păstrez înmemoria sufletului - ca într-un flacon cu parfum de
mare preţ, bine sigilat şi numai din când în când deschis - măcar o
microscopică fărâmădin speranţa acelor zile.
Atunci, în decembrie 89, iradiam. Aveam cu puţin peste 30 de

ani, un copil mic în jurul căruia era organizată existenţa mea şi a
întregii familii, nădăjduiam că toate întâmplările strâmbe, de orice
fel, aveau să dispară. Mă văd, pemine cea de acum24 de ani, lamasa
de lucru de la Fondul memorial-documentar „Simeon Florea
Marian”, cu mai bine de o lună înaintea acelui Crăciun: pândeam de
la geamul dinspre stradă, peste drum de statuia folcloristului, micul
aprozar unde, conform unui program aleatoriu, erau „băgate”
alimente de primănecesitate.De cumvedeamcă se formează o cât de
mică şi insignifiantă coadă, îmi lăsam fişele şi tomurile în grija
avocatului Mihai Burlacu (fost deţinut politic şi executor
testamentar al donatorilor) şi - riscând să fiu admonestată de
conducerea muzeului - reveneam în culmea victoriei cu un cofraj de
ouă sau două pachete de margarină. Alteori, tot în acea perioadă,
luam cu asalt (adunându-mi tot curajul de care eram în stare!) mult
visatul teritoriu numit „Cantina partidului”, unde biata muzeografă
nu avea nici o trecere în faţa activiştilor partidului unic (oricum,
bunătaţile la care râvneam le erau trimise la domiciliul personal, cu
şoferul...). Stateam la coadă în faţa ghişeului unde două-trei
angajate, cu un aer de mari preotese ale puterii, cântăreau pentru
mica, umila plebe din rând, câte un piept-două de pui sau, oh, ce
minune, un întregmuşchiuleţ de purcel...
Reacţiamea în acel Crăciun 1989 a fost, recunosc, una viscerală.

Da, m-am bucurat de pedepsirea dictatorului, pentru că o dată cu el

dispăreau (speram eu!) toţi trepăduşii, toţi buldogii bine hrăniţi,
toate capetele pătrate care au făcut posibilă dictatura.
În calendarul meu personal, aşadar, acele momente au însemnat

şi înseamnă sărbătoare eliberatoare, deschidere de drum şi dărâmare
a zidului închisorii. Niciodată, în sistemul de dinainte de 1989, n-aş
fi putut să fac o carieră universitară, să scriu şi să public în
străinătate, să colaborez cu universităţi din diverse spaţii francofone.
Sau să călătoresc pemeridiane care, altădată, îmi atrăgeau sarcasmul
zeflemitor şi interdicţia fără drept de apel a şefilor securistoizi.
Masa de Crăciun a fost, dacă îmi aduc bine aminte, săracă dar

nepreţuit de luminoasă, în apartamentul confort II al părinţilor mei
dintr-un cartier noroios al Sucevei. Mirosea, cred, a supă de pasăre,
aşa cumnumaimama ştia să o facă,mirosea cu siguranţă a sarmale şi
a cozonac cu nucă, specialitate absolutămoştenită de toată familia de
Elene din care fac parte. În aşteptarea bucatelor alese, televizorul
mergea non-stop şi, conform scenariului, intoxica provincia cu frica
de „terorişti” şi de posibile raiduri aeriene, cu elicoptere lansatoare
debombe...
Dar mama venea cu supa ei îmbietoare, în acel Craciun cum-

altul-nu-a-mai-fost, tata avea grijă ca nimic să nu le lipsească
nepotului şi copiilor lui. Iar eu, cea din generaţia de mijloc, mă
simţeam apărată, ferită de tot întunericul lumii, întoarsă la condiţia
primordială din tărâmul-unde-totul-este-posibil. Şi zâmbeam
viitorului pe care nu-l ştiam, convinsă că toate nodurile răului au fost
dezlegate.
Aurel BRUMĂ:

Delirul “schimbărilor”

Parcă se numeaCucu, dr. Cucu.Nu ştiu cu ce naibamă amorţise,
cocaină cred, dar după bronhoscopia aceea, în stradă, totul devenise
casant, de o fragilitate înspăimântătoare, lipsa de percepţie, de
orientare prăbuşind zidurile Spiridoniei, pavajul în ochi, în
articulaţii. Mă loveam dureros de oamenii de pe strada a treia, a
patra, mă loveam de mine însumi, mereu cu o secvenţă mai înainte,
mai înapoi. Orcane invizibile trăgeau de sforile anatomice, un
manechin încăpăţânat, dezarticulat, fixat spre singurul reper de
oarecare siguranţă, patul din camera de cămin studenţesc, un acasă
vetust, scorbura de linişte a dihăniilor vânate de spaime.

Reluată, amplificată, starea aceea se reinstalase şi în zilele
premergătoare Crăciunului '89. Cum la cutremurul din '77, pata de
muscă umană strivită în albul peretelui de la etajul doi, din Militari,
tot aşa mă bântuia atunci şi acum imaginea ălui de fluierase primul
în gloata anonimă din faţa balconului, cel care apăsase maneta
explozivă a protestului colectiv. Cine o fi fost, pe unde îşi chinuie
supravieţuirea, nu ştiu. Doar că la fiecare pomenire din cimitir este
pe lista citită de preot, în categoria celor de care nu ne mai aducem
aminte: uitaţii, trădaţii, nesemnificativii. Crăciunul din '89 nici nu a
existat, anulat fiind, secvenţă cu secvenţă, de starea aceea casantă,
paroxistică, de delirul branşat al ”schimbărilor”, de parada
transpirată a dizidenţilor cu funcţii alături de câţiva, destul de puţini,
luptători reali. Rememorez luneta degetului în direcţia indivizilor de
pe scările Mitropoliei (Au epoleţii pe dinăuntru, dom'le), pieptul
perfuzat de gloanţe al lui Romică Badea, restaurarea (a doua buclă,
zâmbiţi!) a ”insurecţiei din '44” cu descendentul lui Walter Roman
pe tanchetă, apariţia ”providenţială” a sosiei gorbacioviste răguşind
victoria spre tovarăşii-domni ai Ţării, vânzoleala de la Casa Pătrată
şi lista de subscripţie atent completată de viitorii revoluţionari (alţii
decât cei din 14 decembrie), renunţarea la pălăria pe care dădusem
un sfert de chenzină dar care, culmea, părea prohibitivă gărzilor de
tineri revoluţionari atenţi, vigilenţi, copleşitori de suavi în căutarea
teroriştilor fabulaţi pe micul ecran. Într-un Crăciun halucinant, clasa
muncitoare de la Nicolina, CUG (cei care, în zilele de salariu fără
salariu mergeau să-şi plătească ratele la CAR) încerca să descifreze
de acasă dorita recompunere a paradisului pierdut: loc de muncă,
salariu, certitudinea de a fiinţa.
Secvenţă reconfortantă în absurdul acelor zile, colegii de la

Radio. Revenirea lor, încă din 22, era asumantă, fără derogări,
oarecum eroică în acceptarea posibilelor urmări într-o totală
alunecare imprecisă a evenimentelor. Rememorez, fulgurantă,
propria imagine, redactorul cu puşcă între ceilalţi, în curtea de câţiva
metri pătraţi a studioului, figura obosită a căpitanului Chirilă,
gesturile de profesionist armurier în corectarea poziţiei om-armă,
coada ochiului zbătută spre cerul de unde se anunţaseră teroriştii
(ruşi? irakieni?) şi, dincolo de noi, de poartă, copiii schimbării,
neînarmaţi, suflând înpumni, în cănile cu ceai, cafea.
La fel, un turnesol uman al perioadei, nu-mi iese din minte

dialogul purtat atunci cu un tânăr student politehnist abia ieşit din

Cimabue (sec. al XIII-lea) ”Fecioara cu Pruncul”- detaliu



febra strângerii de aprecieri pentru intrarea în partidul de mase şi
scaune, astăzi popă cu selectă căutare în deslegări de păcate. Dacă aş
avea o mitralieră, clama insul, i-aş împuşca pe toţi comuniştii.
Chestiunea era gravă, cerea obligatorii răspunsuri, încurajări. Şi l-
am asigurat că îl pot arma cu riscul de a şterpeli o oarecare sculă din
armurăria vegheată insomniac de acelaşi căpitan Chirilă. Dar nu ştiu
ce mi-a venit că i-am condiţionat oferta. Ţi-aduc mitraliera şi tot ce
trebuie cu o micuţă condiţie obligatorie. Care, întreabă berbecul.
Începe ecologizarea prin glonţ cu ai tăi: mama şi tata. A rămas
încremenit, cu o suferinţă de supliment acid picurat în colţul gurii.
Zâmbet scurt şi pirueta de pa şi pusi.Ai lui erau obligatoriu, deslegaţi
de orice păcate politice. Erau ai lui. Şi cred că de acolo i s-a tras şi
descoperirea noii vocaţii: deslegarea oricui de orice într-un barter de
utilitatematerială fără nici o semnificaţie pe lumea asta ciudată.
Crăciunul 1989? Ai lor au tras într-ai lor pentru o mai rapidă

punere în funcţiune a masei succesorale. Iar aşa ceva se poate
prescrie doar pe toacă.

Semnificaţia? Sensul Crăciunului? Dar cine poate descrie
lumina?
Când bate un copil la poarta lumii şi nu îl vede nimeni, se aud

cumsângeră aripile de înger în lumânarea glasului plăpând.

CRONICA VECHE

6 cronica veche

Cum aţi întâmpinat Crăciunul 1989?
(Urmare din pagina 5)

Au trecut 24 de ani... Fără îndoială că şi până atunci, şi după
aceea, Naşterea Domnului, Crăciunul, au fost sărbătorite după
tradiţie şi după credinţa, voinţa şi putirinţa fiecăruia. Totuşi,
Crăciunul 1989 are şi va rămâne, în calendarul devenirii româneşti,
semnificaţia unei Renaşteri.Această din urmă afirmaţie se poate citi
şi ca o interogaţie.Dar, dincolo de aşteptări, iluzii şi deziluzii, auroral
este evenimentul în sine, căruia i-am fostmartori sau actanţi.Aşadar:
Sunt momente trăite în viaţa mea pentru care îmi zic că a meritat

să vin în lumea asta. M-am născut şi pentru ce s-a întâmplat în
România (în care pe atunci doar visam să ajung) în ajunul Naşterii
Domnului. Cred că atunci, pentru prima dată, am în Ţară cu
sufletul, zburând, trecând pe lângă vameşi, dar şi sârma ghimpată
străbătând. Urmăream cu o emoţie exorbitantă tot ce se întâmplă,
bineînţeles, ascultând tranzistorul pe care-l purtam după mine zi şi
noapte ca pe un asociat. Simţeam că se produce ceva inevitabil,
demult aşteptat, ceva care anunţa o transformare, o dezlănţuire, o
împlinire. Ceva! Sufeream pentru ce se întâmpla la Timişoara, în
Piaţa Unirii. Atunci, în acele zile, mai mult ca oricând mi-am simţit
neamul din care mă trag... Poate, pentru prima dată am realizat că se
poate întâmpla ominune. Şiminunea s-a produs, nu precumne-am fi
dorit-o, oricum s-a întâmplat ceea ce părea incredibil. Imposibil! S-a
revenit la firescul istoric, la sorginte..
Cum am trăit zilele Crăciunului? În 1989 românii basarabeni,

majoritatea, nu sărbătoreau niciun Crăciun. Eram în zodia
paradoxului (a ingratitudinii!): sărbătoreamAnul Nou şi, apoi... (pe
furiş unii!) Crăciunul (pe stil vechi). La ţară, de unde nu fusese
alungat (Crăciunul!) se ducea ”pe ascuns” şi oraşul (orăşenii), ca să-
şi amintească de Naşterea Domnului. Cred că atunci, când a rostit
proverbiala-i frază:”Veşnicia s-a născut la sat”, Lucian Blaga s-a
referit la basarabeni. Acest gând năstruşnic mi-a venit prin deducţie
şi ceva mă face să cred că, săgeata intuiţiei care l-a atins pe poet,
venea dinspre Basarabia. Aici, dacă nu erau ascunse tradiţiile toate
(ca şi limba, de altfel, dacă nu era păstrată şi vorbită la ţară, după ”90,
am fi vorbit chiar două limbi), nu cred că ne-am fi recunoscut ca fraţi.
Noi, am fi devenit nişte mutanţi sau... mancurţi (precum a dezvăluit
fenomenul pierderii identităţii Aitmatov). Evenimentele din
România parcă ne-ar fi scuturat (la toţi) ţurţurii de pe creier, ne-ar fi
trezit, punându-ne în faţa întrebării: Cine sunteţi? Mişcarea de
deşteptare naţională începuse deja, dar mai persista neîncrederea,
împotrivirea, ignoranţa multora (apoi, eram şi ţinuţi bine în
îmbrăţişarea ursului rusesc!). Revoluţia din România, în ajun de
Naşterea Domnului, a semnificat o naştere/renaştere a NEAMULUI
ROMÂNESC.Asta o cred eu. Ni s-a oferit o şansă. Poate unica, după
atâta aşteptare, dar şi mutilare spirituală (mă refer, îndeosebi, la
basarabeni)...
Mi se pare că de la impactul personal am şi pornit mărturisirea-

mi... Din copilărie, deşi am sărbătorit, prin tradiţie, Crăciunul ”pe
vechi”, am trăit nişte stări greu de exprimat (stări dedublate:”Este
sau nu este Dumnezeu, pe care nici a-L crede stăpân pe mitul creştin
nu ni se permitea. Dumnezeu era tabu!). Aceasta a fost şi a rămas
pentru mine cea mai dragă sărbătoare. Întotdeauna mi s-a părut că e
ceva mirific, neînţeles minţii mele, poate chiar metafizic (deşi pe
atunci nu cunoşteam asemenea noţiuni şi fenomene) în tot ce se
întâmpla (şi se întâmplă!). Norocul meu e că m-am născut la ţară,
unde la Crăciun se colinda frumos (puteau să turbe comuniştii!).
Fiecaremahala îşi avea cântările sale.Aici, printre bătrânii cuminţi şi
copiii ascultători, Iisus era şi amintit mai des şi mai fără
teamă. De asta cred că, în fostul regim, Dumnezeu s-a retras la sat în
sufletele (aparent profane) ale oamenilor simpli. În ajun, aş fi
preferat să nu adorm, să veghez toată noaptea, care părea într-adevăr
mitică şi mistică. Aş fi străjuit la geam cu lampa aprinsă. Mă şi
supăram pe părinţi, când stingeau lumina. Mi se părea că o fac
intenţionat, nu vroiau s-o primească în casa noastră pe Cea care urma
să-şi nască Pruncul... Trăiam un sentiment pe care-l păstrez printr-o
vibraţie viabilă amemoriei până acum; e ca o scânteie aprinsă atunci,
demult, în suflet, când în imaginaţia mea de copil naiv şi credul nu
ezista delimitarea lumilor...
Cevamă face să cred că în preajma unormari sărbători se produc

intrat

protejat

celemai importante şi catastrofale transformări ale Lumii...
Ce sunt 24 de ani pentru Timpul fără-de-sfârşit?! Pentru noi

oamenii, înseamnă îmbogăţire cu ani şi, dacă tindem, şi cu
înţelepciune. Numai că, mereu, suntem devoraţi cu toţi anii adunaţi
pe chip şi în minte de insaţiabilul Cronos. La o asemenea răspântie a
Timpului, noi, românii ne-am răstignit nişte ani lungi de suferinţă,
redobândindu-ne dreptul la identitate şi la exprimare. Iar de-atunci,
am tot ratat şanse (cu părere de rău!), dar se vede că mai avem de
repetat nişte teme, poate de asta se şi repetă în fiecare an Naşterea
Mântuitorului..
Şi pentru că, totuşi, în aceşti ani s-au produsmulte şi bune şi mai

puţin, fie ca în anul, dar şi în anii care vin, să se aleagă cele făcute (şi
menite!) prin voinţă divină de cele urzite de interesele meschine ale
oamenilor şi să devenim, în sfârşit, unNEAMALES.Lamulţi ani!

Claudia PARTOLE:

Renaşterea neamului
românesc

P.S.Aseară, când totul s-a acoperit cu zăpadă, mi-am dat seama
că acel ajun de Crăciun a mai semnificat ceva: şi bine şi rău, şi
victorie, dar şi blestem, căci a adunat în acele zile prea multă tristeţe
şi mister. De parcă haina imaculată a Ţării ar fi fost stropită cu sânge
vinovat, dar şifără de vină. De aproape, semnele purpurii păreau că-s
trandafiri semănaţi pe mantia imaculată, dar de departe se vedea că
sunt petele/petale ale unor crime nejustificate. Acea senzaţie,
estompată de uitare, mi-a fost readusă în suflet, ca un amestec de
miere şi pelin, de ninsoarea de aseară, care parcă vrea să-mi
întroienească sub plapuma sa, dar să-mi şi răvăşească unele-
amintiri... Cred că atunci au încolţit şi florile răului nu doar ale
victoriei!

Ce făceam, în urmă cu 24 de ani, în preajma Crăciunului şi în
zilele următoare ?
Încă de pe16 decembrie, când începuseTimişoara, aproape toată

noaptea şi ziua, cât se putea, ascultam „Europa liberă”. Ştirile,
mărturiile despre ceea ce se întâmpla la Timişoara, împuşcăturile
care se auzeau în microfon îmi pulverizaseră proverbiala stăpânire
de sine, calmul meu, deseori enervant pentru cei din preajmă. În
acele zile şi nopţi, când mă copleşea emoţia, îmi dădeau lacrimile,
plângeam. Ca şi tine, de altfel, eram cuprins de o revoltă
neputincioasă, de o exasperare care mă măcina. Căzuse zidul
Berlinului, Cortina de Fier era ferfeniţă, doar România părea o stână
straşnic păzită, de unde abia de se auzea behăitul oiţelor înfometate.
La Iaşi, un miting anti-ceauşist fusese anihilat înainte de a începe.
Speranţa venea de la Timişoara.Aveam acolo un frate şi două surori,
dar toate încercările mele de a vorbi cu ei la telefon s-au dovedit
zadarnice.Telefoanele fuseseră blocate.
Atmosfera în redacţie era când sumbră, când isterică. Dintre toţi,

într-o singură persoană aveam oarecare încredere: în dactilografa
Adela. Mă înţelegeam cu ea din priviri şi din întrebări fără răspuns,
mai ales în ultimele luni ale dictaturii. „Până când, doamnă Adela,
până când?!”, o întrebam, exasperat, ca şi cum ea ar fi avut
răspunsul. „Nu se mai poate, domnu' Turtureanu, nu se mai poate !”
Şi ochii îi pluteau în lacrimi.
S-a înâmplat să fiu la acel ultim număr al

„Cronicii” sub comunism. Primele pagini ale revistei erau pline de
osanale, sloganuri şi „interpretări” greţoase, celelalte se puteau citi...
Articolul de fond, după ce bătea câmpii despre „măreţele realizări” şi
„inestimabila contribuţie teoretică şi practică a Tovarăşului...”, se
referea, în final (care fusese adăugat peste noapte) la „evenimentele
de la Timişoara”, la „acţiunile destabilizatoare”... Mă pregăteam să
dau , când în cămăruţa de la tipografia „Dosoftei”,
unde făceam corectura, a intrat nimeni altul decât secretarul cu
propaganda al judeţului, tovarăşul Crihană, însoţit de un subaltern,
care, încă de pe vremea când lucram împreună la Radio Iaşi,
ex/clama genialitatea lui Ceauşescu... Cei doi au citit „fondul” şi
propagandistul şef s-a strâmbat: „mai trebuie întărit, trebuie
condamnate mai apăsat evenimentele de la Timişoara...” Celălalt, ca
un papagal, a repetat şi el: „Da-da, trebuie întărit...” şi, amândoi, au
încercat să mă convingă „să-l întăresc”... „Eu sânt cap limpede, le-
am spus, am de citit toată revista, n-am timp de scris...” Pledasem
convingător şi, recunosc, nici n-au insistat aşa încât l-au chemat de-
acasă pe autorul „fondului”, care a compus, în silă, frazele
incriminatoare.
Asta s-a întâmplat joi, 21 decembrie. Vineri la amiază, după ce

văzusem la televizor (miraculos deschis la ora aceea)mitingul care i-
a fost fatal şi fuga lui Ceauşescu, urlam cât mă ţineau bojocii, de la
fereastra „Cronicii”, spre trecătorii nedumeriţi dinspre Piaţa Cuza
Vodă: „Afugit Ceauşescu!Afugit dictatorul!Victorie!Victorie!”Mi
s-a alăturat un... oportunist, iar un al treilea (care nu văzuse „arta
fugii”) , a dechis uşa şi ne-a interpelat, plin de indignare: „Cine urlă
aici, dom'le? Deranjaţi oamenii de la treabă...” Mai târziu,
„indignatul” s-a dovedit a fi fost nu doar un informator tenace ci, mai
mult încă, un participant activ, cu pumnul şi palma, la anchetele
Securităţii.Ase vedea, în acest sens, cartea noastră, .
Fuga lui Ceauşescu, cu elicopterul, de pe terasa CC-ului, şi, mai

apoi, toată urmărirea, au fost relatate, ca-ntr-un super-palpitant film
poliţist, de Televiziunea Română... Liberă, de Radio Bucureşti, de
Radio Iaşi... Cummai credeam, cu o sfântă naivitate, în toate ştirile,
în toate relatările, în toate zvonurile! Fugarii, când erau daţi
dispăruţi, când redescoperiţi... Dovedind veritabile cunoştinţe şi
tehnici diversioniste, schimbau elicopterul cu omaşină, erau
abandonaţi pe o şosea pustie, de către un automobilist ce s-a speriat
ca de bombe, când i-a văzut pe cei doi, stăteau la pentru
ca să dispară din nou, într-un vehicol ce pornise într-o direcţie
necunoscută...
Derularea evenimentelor era, tot timpul, imprevizibilă. Dacă

scapă?Dacă revin la putere?
Încă de pe 22 îmi pusesem brasardă tricoloră (ca atîţia alţii, mii şi

cap limpede

BT,bun de tipar

Dublă cetăţenie

siniştrii

ia-mă nene,

Nicolae TURTUREANU:

Un Crăciun neobişnuit...

mii) şi mergeam pe stradă, deopotrivă mândru de acest semn
distinctiv, dar şi cu teama (nemărturisită) că oricând m-ar putea ochi
un terorist...Trupe fabuloase, terorişti invizibili păreau să vină, de
peste tot şi de niciunde. Deşi se declarase că - şi

, şi ! - nu ştiu cum se făcea că toate aceste
forţe, atât de solidare, se confruntau şi se decimau între ele, ucigând,
cu premeditare sau la întâmplare, pe oricine le intra în colimator. Însă
spaima ceamare ne-o inculcau Ăştia se aflau pretutindeni şi
nicăieri. Înafara faptului că atacau prin surprindere, aveau şi un
program de înspăimântare şi de lichidare a locuitorilor carpato-
danubiano-pontici, prin otrăvirea apelor, distrugerea barajelor,
aruncarea în aer a hidrocentralelor, a fabricilor şi uzinelor... Drept
pentru care s-au constituit formaţiuni civile de apărare. Exista
ameninţarea că vor fi atacate şi blocurile de locuinţe. La Radio Iaşi se
anunţase că, dinspre ruşi, vin nişte elicoptere care, probabil, vor ataca
oraşul. Pe atunci, intrarea în blocuri nu era, ca acum, protejată
electronic, nici interfon n-aveam, darmai bine că nu; altfel, doar ce l-
ai fi auzit pe un terorist: „Gata! Am venit! Deschideţi! Pân-aici v-a
fost!” Dar cel puţin noi, la scara noastră, eram apăraţi: băieţii de clasa
VII-a Dragoş, Leo, Vasile - făceau de strajă, noaptea, la intrarea în
bloc (până îi toropea somnul). Cine ar fi îndrăznit să treacă peste ei?!
Voiseră să plece la Bucureşti, la revoluţie, şi cu mare greu, noi,
părinţii, am reuşit să-i oprim. Din proprie iniţiativă s-au hotărât,
palidă compensaţie! să păzească blocul...
Sediul revistei „Cronica” devenise locul geometric de întîlnire nu

doar a scriitorilor, ci a tuturor celor care simţeau nevoia unei
solidarizări cu evenimentele ce dăduseră năvală peste toţi. În holul
„Cronicii” a avut loc, între altele, o adunare spontană a scriitorilor,
care au ales, prin vot la fel de spontan, unnouComitet de conducere al
Asociaţiei...Tot acolo am lansat, în prima zi de Crăciun, o „Cronică”

(scrisă şi tipărită în doar două zile!) în care, exaltaţi şi naivi, ne
exprimam bucuria schimbării, fervoarea libertăţii, îndeosebi a
libertăţii cuvântului. Lansarea a avut două momente de stupoare:
vacarmul entuziast al clipei a fost, brusc, stins, de apariţia, în hol, a

Crihană, cel care, doar cu trei zile înainte, ne ceruse să
condamnăm Chiar avea dreptate:
textul o scălda binişor. Acum, răsfoind Cronică, a trecut pe la
fiecare redactor, ne-a felicitat, ne-a strîns mîna... Încă şi mai
entuziaşti ca el s-au arătat cei doi , Matei şi
Cozma, care cu mai toată lumea... Precum
se vede, era o fericire generală...
În eu urmăream, la televizor, cursul evenimentelor, tu, în

bucătărie, făceai sarmale. Toate femeile din patrie făceau sarmale,
răcituri, fripturi, salată de Doar se dăduse liber la
cumpărături, Alimentarele gemeau de mărfuri, până ieri-alaltăieri
interzise, totul părea neverosimil şi nu se ştia dacă minunea va ţine
mai mult de trei zile. când erau prinşi, când scăpau din nou,
ca prin urechile acului. Îţi relatam (îţi strigam !), din sufragerie,
desfăşurarea acţiunii. Înfăşurai o sarma-două şi veneai să vezi şi tu,
câte o fazămai palpitantă. Întreaga zi ai făcut naveta între bucătărie şi
sufragerie.
Din când în când sunau la uşă colindătorii, doar copiii din blocul

nostru, ceilalţi, din cartier, n-aveau voie să umble, de teama
teroriştilor. „Sculaţi, sculaţi, boieri mari,/ C-au venit colindători...”
Ni se umplea sufletul de bucurie, îi primeam ca pe nişte vestitori ai
libertăţii. Cuvinte care sună bombastic astăzi, dar dacă daţi imaginea
cu 24de ani în urmă...
Tot aşa, vestea prinderii celor doi , procesul şi execuţia le-

am receptat ca pe o izbăvire. Am îngenunchiat, i-am mulţumit Celui
de Sus şi am plâns. La fel făcuse tata, cu 35 de ani în urmă, lamoartea
lui Stalin. Aveam 12 ani atunci şi îl priveam înmărmurit cum a
îngenunchiat şi ne-a îndemnat şi pe noi: „Închinaţi-vă, copii!Amurit
Anticristul! Tartorul tartorilor! Doamne, îţi mulţumim că l-ai luat!”
Şi nici nu se ştiau, la vremea aceea, toate crimele săvârşite de

Astăzi (de mai mulţi ani, de fapt) se face vorbire şi se emit
incriminări care se răsfrâng nu doar asupra celor ce, în ziua Naşterii
Domnului, au ordonat execuţia , dar şi asupra poporului
care a tolerat un asemenea act necreştin. Dar furia populară fusese, în
decembrie '89, surdă şi oarbă, indusă, dincolo de fapte reale, oricând
şi oriunde condamnabile, de acuze ce, mai tîrziu, s-au dovedit
fanteziste: subminarea economiei naţionale; conturile din bănci
elveţiene; chiuvetele şi veceurile de aur (!) şi mai ales: cei
60.000 de morţi în revoluţie! Cum să-ţi fie milă de cel din ordinul
căruia au fost omorâţi atâţia oameni?! S-a dovedit, mai apoi, că n-au
fost decît , dar chiar şi pentru făptaşii meritau o
judecată severă, dar dreaptă. Cum scriam, zece animai târziu, după ce
văzusem un nou documentar despre procesul şi execuţia
Ceauşeştilor, toată târguiala de la (simulacrul de) proces, îi arată pe
cei doi îndeosebi pe nedemni de... demnităţile pe care le-au
avut, inconştienţi de răul pe care l-au produs, incapabili să-şi asume
vreo responsabiltate, jalnici. În loc să stârneascămânia, stârneau,mai
degrabă, mila, Neemiţând toată viaţa nicio vorbă
memorabilă, n-au putut-o emite nici atunci, în ultima lor clipă. Fără
puterea care i-au făcut atât de temuţi, fără aclamaţiile şi ovaţiile
mulţimii, cu care au fost învăţaţi, fără Securitatea ocrotitoare, fără
câinele-lup, cei doi nu arătau decât aşa cum şi erau în realitate: doi
bătrânei decrepiţi, dezorientaţi şi lipsiţi de orice mândrie... Scoşi de
pe scena politică, readuşi la condiţia lor semidoctă, ar fi făcut figura
unor bieţi pensionari, poatemai arţăgoşi ca alţii, care s-ar fi tocmit pe
la tarabe, iar seara, pe o băncuţă din faţa blocului, ar fi povestit cui ar
fi vrut să-i asculte (şi-ar fi fost destui) cum au făcut şi-au desfăcut ei
iţele ţării şi ale lumii, timp de un sfert de veac. Că te şi întrebi: pentru
ce au fost omorâţi?!

Cu ce-am rămas? Cu gustul amar al manipulării. Cu faptul că
nici acum, după 24 de ani, nu se ştie . Cu
dezamăgiri şi frustrări ale unei tranziţii (de la socialism la capitalism,
vă rog!) ce părea interminabilă. Dar, dincolo de toate, în decembrie
'89, a fost unCrăciun, pe cât de neobişnuit, pe atât de (ne)fericit...

armata e cu noi !
securitatea era cu noi miliţia

teroriştii.

nouă

tovarăşului
ferm, huliganii de la Timişoara.

noua

băieţi cu ochi albaştri
pupat piaţa Endependenţi

Ajun,

boeuf...

Odioşii,

tartori

tătucul
popoarelor.

odioşilor

genocidul,

o mie de morţi unu

savantă

o milă sălbatică.
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Nicolae PANAITE:

Aprecierile, prin natura lor, au o
doză de subiectivism reflectată de fiecare persoană în parte.
Pe de o parte este cel care oferă, în cazulmeu anumite servicii
specializate, iar de cealaltă parte este persoana care are
anumite aşteptări când le recepţionează. Chiar dacă nu
reuşim totdeauna să ne apropiemde persoana pe care o tratăm
ca medic, odată cu experienţa acumulată, găsim întotdeauna
metode adecvate de comunicare pentru ca pacienţii să plece
mulţumiţi. Se spune că sunt medici care au har în comunicare
cu pacienţii sau “geniu social”, aşa cum sunt medici extrem
de citiţi şi bine pregătiţi care nu reuşesc să comunice
întotdeauna adecvat cu pacienţii.

Eu am intrat în rezidenţiatul deChirurgieGenerală în anul
1988, cu un an înainte de Revoluţie, atunci când s-a constatat
la nivel naţional că, datorită politicii sanitare dezastruoase de
pe timpul lui Ceauşescu, nu existau practic medici specialişti
în marile oraşe. Toţi medicii erau trimişi la ţară pentru a se
ocupa de starea de sănătate a populaţiei rurale, un lucru de
altfel bun dar care a dus la un hiatusmajor în situaţia tinerelor
cadremedicale, specialişti pe anumite domenii.
Primii trei ani am efectuat stagiul de Chirurgie Generală,

aşa cum era programa atunci, după care am devenit prin
examen medic specialist de Chirurgie Generală. Între timp a
avut loc Revoluţia de la noi şi într-un fel s-au deschis porţile
Spitalelor mari pentru noi medicii. În 1991 am dat un examen
de asistent universitar şi am fost angajat ca asistent
universitar la Clinica I-aChirurgie.
Aveam cât de cât un drum frumos de parcurs şi cumva

previzibil ca şi chirurg de chirurgie generală. Dar cum în viaţă
sunt momente care ne pot schimba radical destinul, în 1991 a
venit în Clinica I-a Chirurgie un chirurg vascular din
Bruxelles, Belgia, pe nume Robert Van Gestel, împreuna cu
soţia sa. Acesta a dorit să creeze un serviciu de chirurgie
vasculară la Iaşi şi căuta tineri care să îmbrăţişeze aceasta
disciplină. Pentru că eu m-am arătat interesat, am fost invitat
în Belgia, unde am efectuat un stagiu de aproape 2 ani la
Spitalul Saint Elisabeth din Bruxelles şi mai ales la Spitalul
Gasthuisberg dinLeuven, sub conducerea prof.RalphSuy .
M-am întors la sfârşitul anului 1993 şi am început la Iaşi,

sub îndrumarea dr. RobertVanGestel care venea de cateva ori
pe an la Iaşi, intervenţii de Chirurgie Vasculară.Acest lucru a
continuat până în 1996, când am fost trimis un an de zile în
Israel, la SpitalulHadassah einKaremdin Ierusalim.
Din 1998 am fost la Bucureşti, la Spitalul Fundeni, unde

am terminat a doua specializare în Chirurgia
Cardiovasculară. Din anul 2000 am revenit la Spitalul “Sf
Spiridon“ din Iaşi şi am reînceput intervenţiile de Chirurgie
Vasculară în Clinica III-a Chirurgie avându-l ca şef pe conf.
dr. ConstantinBurcoveanu.
Din 2003, am preluat serviciul de Chirurgie Vasculară

care a devenit, începand din 2007, Clinica de Chirurgie
Vasculară cu sediu propriu. Pentru că profesorul van Gestel a
fost cel care a iniţiat acest proiect şi l-a susţinut ani de zile
Clinica a primit numele său: “Clinica de Chirurgie Vasculară
Robert Van Gestel”. De asemenea, dr. Van Gestel a primit
titlul de profesor onorific al Universităţii de Medicină
“Gr.T.Popa” Iaşi.
Am întâlnit oameni minunaţi, profesori de mare

anvergură, atât în străinatate cât şi la Bucureşti, care mi-au
marcat viaţa: Prof. Ioan Popa D. Popa , Prof. Vasile Candea,
Prof. Dan Făgărăşanu, Prof. Aurel Andercou, Prof. Ralph
Suy, Prof. Gideon Merrin, Prof. Constatin Dolinescu, Prof.
Cristian Dragomir ,Prof Mihai Stoian, Prof Robert Van
Gestel.

Unmedic perfect cred că trebuie să aibă fiecare din aceste

Stimate domnule doctor RADU
FLORIN POPA am citit şi auzit despre realizările dvs.
profesionale lucruri care bucură şi aduc nebănuite
satisfacţii. Care este mijlocul sau acele „vehicule” ce conduc
spre aceste obiective aprecieri?

Care au fost primii paşi precum şi determinările în
alegerea chirurgiei vasculare? Spuneţi-ne reperele care v-au
condus în perioada începutului.

Pentru izbânzile în plan profesional au contat voinţa,
sârguinţa, înzestrarea nativă, studiul, dorinţa de auto-
depăşire, calitatea umană şi sufletească sau câte ceva din
toate acestea la un loc?

Radu Florin POPA:

calităţi. Fiecare dintre calităţi au contat în anumite etape ale
vieţii mele profesionale. Cel mai greu a fost când am început a
doua specialitate, cu toate că în prima mă descurcam deja
destul de bine.
Pentru că am fost martorul dezvoltării acestei specializări,

mă refer la chirurgia vasculară, în ţările unde am învăţat, mi-a
trebuit multă răbdare să depăşesc mentalităţile existente şi să
continui să practic ceea ce am învăţat dincolo, cu toate că
piedicile au fost nenumărate .

Îmi aduc aminte cu plăcere că după ce m-am întors din
Belgia am efectuat un stagiu de 6 luni la Bucureşti, la Fundeni.
Am reuşit să-mi fac repede prieteni acolo şi am început o serie
de intervenţii de Chirurgie Vasculară, aşa cum le văzusem eu
în străinătate. Am fost bine apreciat şi m-am mândrit
întotdeauna cu tehnicile şi cunoştinţele cu care amvenit.

Credinţa în Cel de Sus m-a călăuzit întotdeauna şi, fără ca
să fac prea mult caz din asta am crezut şi cred în continuare că,
fără voinţa şi oblăduirea Sa, lucrarea noastrămedicală nu s-ar
putea înfăptui niciodată.

În primul rând să înveţe foarte mult şi să înţeleagă ceea ce
învaţă, pentru că fără omatură cunoaştere medicina devine un
hăţiş greu de pătruns .Să fie permanent deschişi la nou şi să
accepte că medicina este o ştiinţă în continuă transformare, să
trateze oamenii cu căldură, ca şi cum ar trata proprii săi părinţi.

În primul rând să nu plece din ţară. Sunt atâtea oraşe din
Moldova care nu au nici un chirurg vascular (Botoşani,Vaslui,
Piatra Neamţ, Tg Neamţ, Bacău, Focşani) încât sunt sigur că
vor găsi acolo un locminunat pentru ei.
Să înceapă cu operaţii simple, până se fac cunoscuţi pentru

a nu avea eşecuri de la început. Să fie hotărâţi şi determinaţi în
muncă fiindcă este o disciplină cumare angajare care necesită
un efort deosebit.

Dacă ar fi să o luaţi de la capăt, aţi alege alt drum? Cred că
NU. Există un destin al fiecăruia aşa cum există şi unNOROC
al fiecăruia. Cred că Norocul meu a fost această specialitate
caremi-a dat satisfacţii depline.

Stagiile de 1,3 ani petrecute în Belgia (clinica Saint
Elisabeth-Bruxelles şi la Spitalul Universitar Gasthuisberg-
Leuven şi cel de un an la Spitalul Hadassah-Ierusalim) au
însemnat punerea în practică, în condiţii de tehnică avansată
a ceea ce aţi studiat şi practicat în România? Care a fost
plusvaloarea adăugată acolo, la reîntoarcerea în ţară?

Gândul suprem, spune Andrei Pleşu, pe care îl gândim e
Dumnezeu. Dar e limpede că nu-l putem gândi până la capăt.
Ce greutate şi amplitudine a avut acest gând şi cum v-a
călăuzit pe parcursul realizării atâtor intervenţii la pacienţi?

Pentru a reuşi în domeniul profesiei de medic, care ar fi
primele trei înzestrări necesare candidaţilor lamedicină?

Ce sfaturi le daţi celor care practică chirurgia generală şi,
în particular, chirurgia vasculară?

Formulaţi, vă rog, o întrebare, dacă se poate, pe care nu v-
a adresat-o nimeni, şi aş dori să fie însoţită şi de un răspuns.

RADU FLORIN POPA:

RADU FLORIN POPA, doctor în ştiinţe medicale, medic primar
chirurgie vasculară, şef secţie, Secţia de Chirurgie Vasculară-
Spitalul „Sf. Spiridon”, Iaşi.

Andrea Verrocchio (sec. al XV-lea): “Fecioara cu
Pruncul” (Metropolitan Museum, New York)

Intersecţii

Parcă răspunzând laitmotivului din panseul Cronicii
Vechi, „Scrisoare cătreMoşCrăciun”, EdituraUniversitas
XXI, vine să se intersecteze, în fiecare an, cu sferele de
piţigoi de pe gardurile Ţicăului şi cu dealul alb ce dă să-ţi
intre în casă în anotimpul hăbăuc.
Vasile Cojocaru-Filipiuc, autorul „Scrisorii către Moş

Crăciun”, în aşteptarea ancestrală a vremii fără somn şi a
uciderii postului cu aroma cozonacului din cuptor,
comunică, la începutul misivei, mozaicul întâmplărilor
datorate întâlnirii cu Moşul în circumstanţele unei
copilării îmblânzite de o mamă care avea mâinile albe,
trădându-l, astfel, peMoşul.
Poetul doreşte să afle în noaptea magică, în „piramida

bradului”, ca „ ”, fiindcă „

”,”
”.

Într-o primă rugă, autorul scrisorii aminteşte despre
conţinutul dorit al cutiei cu fundă: „

.”
Emoţia pătrunde în sensul firesc şi descoperă, printr-o

viziune penetrantă, mersul istoriei prin ochii copiilor:
„

”. „
” este celebrată de

copiii ascultători „

Lumina soarelui este găsită de semnatorul scrisorii în
vârful bradului iar

, iar noi îl împodobim
cuofrandă adusă lui într-o aromăde turtă dulce.
Moş Crăciun, om în toată firea, are o taină: „

/

”, ce cad din nori în anotimpul comuniunii cu
cerul.
Fiind veşnic,Moşul nu trebuie să-şi scrie testamentul.
„

În bradul cu miracole există „ ” ce
cântă de-a pururi prin irişii copilului Brâncuşi, atârnă
cireşele copilăriei lui Creangă, visele Veronicăi şi ale lui
Mihai, pacea copiilor mici şi mari din Finlanda, războiul
declarat de finlandezi lui Tolstoi, calul şi paiele strânse de
copiii din Olanda, neamul familiei Kennedy, care
dirijează cu o baghetă de zahăr corul de colindători,
camelii admirate de familia Dumas şi de Giuseppe Verdi,
timpul pentru care a pornit la drum Marcel Proust, baza
piramidei ce-a asigurat întoarcerea lui Ulise la Penelopa,
romantismul lui Byron, luminile Ibsenis-mului, neaua de
pe muntele Fujiyama ce-aşteaptă să se-aştearnă peste
cireşi în Sakura season, gratiile în spatele cărora se află
spiritul lui Oliver Cromwell, poemele de dragoste, poleite
cu aur, ale lui Anatole France, cruciuliţele reflectate pe
mâinile copiilor copţi din Egipt, caleaşca trasă de opt
canguri din Australia, titlul Genius talentum al lui
Leonardo da Vinci, ideile lui Platon şi alte podoabe
înnobilate cu voiaDemiurgului.
Sacul luiMoşCrăciun nu este patul lui Prokrustes.
Cu gândul şi la bradul împodobit din Rockfeller

Center, NewYork, domninat material de Top of the Rock,
autorul scrisorii aşteaptă marea întâlnire: „

„Scrisoare către Moş Crăciun” denotă perenitatea
colindelor, este scrisă în preajma agorei anilor, este un
concert în nocturnă, încălzeşte vremea omătului, este
ascultată şi de lucarnele oarbe, înveseleşte ramurile plânse
de mesteceni în lunile măreţiei frigului şi dă sens hărţii
rătăcite prin munţii fără cărări în anotimpul devorator de
toamne arămii.

în piramida lui/Khefren şi
piramida lui/Khefren/şi bradul lui/Moş Crăciun/sunt
două monumente/poleite cu aur/care adăpostesc/o
c o m o a r ă - / v e ş n i c i a n u m e l u i ş i / b u c u r i a
vieţii liniştea/anilor/pe care ni-i va pune/Bunul
Dumnezeu/în pomul vieţii

iubeşte-mă/ca pe un
copil/şi roagă pe/Lordul/infinitului/să aibă/grijă, ca eu,/o
fărâmă de praf,/să fie dusă,/de vântul/trestiilor,/pe calea
cea bună

aducem în fiecare an/ofrandă/Copilului Mariei/…şi”
brazi /de vârsta Efigeniei Lumina/care a
atras/steaua/urmărită de/cei trei Magi

iar oamenii/iluminează noaptea
magică/arzând butuci,/ascultând/concerte de orgă
î n / c a t e d r a l e ş i / a r a n j â n d / f l o r i / c h i a r l a
lumina/lanternelor” din Fuji-san,/cu binecuvântarea lui
Jizob”.

„Natalis Solis Invicti/a devenit/Silent
Night, Holy Night,/în hainele de sărbătoare/ale
împăratului Constantin”.
„În fiecare an,/Moş Crăciun/ne aduce din/munţii

Laponiei,/în casele noastre/bradul”

Am auzit
că/fiecare munte/are un spirit/care este o domniţă,/de
care s-a îndrăgostit Moş Crăciun şi căreia,/Moş
Crăciun/îi dăruieşte în fiecare an,/toate steluţele
argintii

În preajma/nopţii magice”, „Casele/încălzite de
bradul lui/MoşCrăciun,/se transformă în/altar”.

o pasăre măiastră

aştept să sune
clopoţeii de la soneria uşii/şi să intri tu,/dragă
Moşule,/cu surprize”.

Pagin Nicolae PANAITEă realizată de

“...medicina este o ştiinţă
în continuă transformare”

Scrisoare către
Moş Crăciun
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Într-o lume şi într-un timp în care întrebările, cu sau fără
miez, par a izvorî de peste tot, iar răspunsurile suprapuse numai
au puterea de a convinge urechi şi suflete saturate într-un război
al adevărului din ce în ce mai fracturat, Adrian Alui Gheorghe
are curajul de a înfrunta cititorii cu un roman al interogaţiilor
multiple, firesc încadrabil, la o primă lectură, în categoria
literaturii concentraţionare ( , Editura Cartea
Românească,Bucureşti 2013)
Diferitele ideologii ale represiunii (fascism, nazism sau

bolşevism, ca să nu amintim decât plăgile, dureroase încă, din
secolul trecut) au generat şi în literatura română numeroase
apariţii editoriale,mai ales după deschiderea parţială a arhivelor
(cu zgârcenia fricii în faţa goliciunii adevărului total), în ultimii
douăzeci de ani apărând, pe lângă literatura de strictă informaţie
istorică, memorii şi jurnale (semnate Paul Goma, Nicolae
Mărgineanu, Marcel Petrişor, Nicolae Steinhardt, Justin Pîrvu,
Mihai Buracu, Grigore Caraza, Ioan Ianolide), în care

(fie că e vorba de locuri ale recluziunii Jilava,
Gherla, Sighet, Aiud, Văcăreşti, Mislea, Râmnicu Sărat,
Miercurea-Ciuc, Piteşti , de coloniile demuncă dinDeltă şi de la
Canal sau de domicilii obligatorii) devine un spaţiu al cruzimii,
văzută ca

(PetruUrsache).
Cartea, aşezată sub semnul dostoievskian al
îşi desfăşoară firul narativ principal între nişte limite ale

determinării neîntâmplătoare: Aiud, 18 noiembrie - 17
decembrie 1960, simplificat până la extremitatea înţelegerii
umane: noaptea, pe zăpada proaspăt aşternută, apar urmele unor
paşi care, în mod paradoxal, au o singură direcţie: dinspre
zidurile exterioare spre centrul bine păzit al închisorii.
Declanşatoare de spaime adânci şi de anchete devastatoare,

ele, urmele, sfidează vigilenţa şi regulile aspre; văzute ca o
declaraţie de război, ele devin iconi narativi, cu o supraprezenţă
anticipatorie:

Autorul conştientizează necesitatea respectării
convenţionalităţii scriiturii, iniţiind un dialog al confruntării, un
sistem de opoziţii la un prim nivel între personaje aparent
stereotipe, deţinuţi şi gardieni. Ultimii sunt portretizaţi într-o
expansiune a degenerării umane,

Condiţionarea funcţionează impecabil, trecerea de la
individualităţi la masa amorfă executantă fiind un proces
ireversibil ( , sună
noua rugăciune), având ca principal atribut ura
profesionalizată:

De partea cealaltă, deţinuţii,
, duşmăniţi programatic până la

exterminare, până la des-fiinţare (
), încearcă să submineze, cu

propriile puteri, un sistem care are ca unic scop decapitarea
elitelor şi a structurii sociale de rezistenţă a ţării, inclusiv printr-
un zilnic ritual de supravieţuire:

Apariţia neverosimilă a urmelor aruncă în aer rutina,
regulile stricte a căror respectare îi dă comandantului un
sentiment de falsă siguranţă:

, inducând o stare amplificată
ierarhic şi exponenţial. Se cautămai întâi explicaţii (

şi apoi vinovaţi; pentru păzitul urmelor
sunt mobilizaţi militari şi luptători ai securităţii, într-o
atmosferă a logicii suspendate, care aminteşte de celebrele
romane kafkiene.
Autorul gradualizează fascinant posibilităţi (

), paralel cu un inventar al
torturilor menite , în
numele unei neoantropologii:

Atmosfera locului e surprinsă cu detalii de fineţe, de la
numele celor „făcuţi oameni” din

(Cocoţoi, Posteucă, Bălăeţ,
Leţ, Hegheduş, Geangu, Mustea) şi până la destructurarea
fiinţială a condamnaţilor:

Destinele personale ale celor închişi recontextualizează o

Urma

înlăuntrul

patima primitivă de întemeiere a imperiului absolutist
al crimei

mutaţiilor
morale,

urmele continuau să rămână pe zăpadă, mute şi
pline de subînţeles.

cu feţe năduşite, urâte, nişte
măşti puse direct peste mizeria caracterelor josnice, nişte
gunoaie peste care Statul pusese o costumaţie kaki, ca să-şi facă
treaba.

mulţumesc ţie, partidule, că m-ai făcut om

Da, el trebuia să îi urască, ura era trecută în
fişa postului. Şi trebuia să se comporte cu ei ca şi cum fiecare
gest îi era dictat de ură.

umbre care târau greu, greu,
după ele, un trup de pământ

nu trebuie lăsaţi nici să
doarmă, ca să nu fugă din realitate

de obicei se mişcau în cerc,
într-un ciudat dans care părea să fie un marş spre un orizont
neatins. Sau de neatins.

o oarecare intimitate tihnită se
simţea în atmosfera aceea de iad

neglijenţă?
capcană? înscenare?)

etichetate, pe
rând, ca ipoteze, prostii, minciuni, aiureală, baliverne,
bazaconii, misticisme, fantasmagorii, halucinaţii, poezii de
Alecsandri, cai verzi pe pereţi

să dreseze deţinuţi, cu oarece perseverenţă
la un anumit nivel se lucrează cu

numere mari, se lucrează cu idei, acolo se vorbeşte în numele
unei revoluţii care nu a fost dusă până la capăt, care este în
curs.

ciobani, din ţărani pârliţi, din
ciomăgari de doi lei pe uliţa satului

pedeapsa cea mai mare e să îl laşi pe
om numai cu propriile gânduri. Se sperie de ele, ele îl hăituiesc,
ele îl sfâşie. Şi ce colţi ascuţiţi au gândurile, dacă nu ştii să le
domoleşti; îţi fac ferfeniţă carnea inimii, îţi deşiră venele.

lume paradoxală în care legile, principiile, normele sunt răsucite
de o istorie în care aderenţa la valorile normalităţii se pedepseşte
cu ani grei de temniţă. Adrian Alui Gheorghe reuşeşte să
întrepătrundă dramele fiecărui personaj într-o supradramă
istorică, al cărei desen din covor nu se lasă uşor citit în
profunzime.
Trăsăturile deţinuţilor sunt reconstituite adesea din

perspectiva dublă a naratorului şi a celor puşi să-i păzească în
acea ; personalităţile sunt
mereu reductibile la o vină, de cele mai multe ori imaginară (de
exemplu, Ţurel, închis pentru că arborează steagul american pe
casă în aşteptarea yankeilor, doctorul Pascu,

, sau cei din „RugulAprins” care
). Număraţi , împărţiţi în loturi, moartea lor e

văzută ca o victorie personală, fiecare torţionar lăudându-se cu o
recoltă, o normă zilnică de victime mai mare, o

aruncaţi de-a valma în gropi cu var,

Romanul e construit dinamic, într-o continuă expansiune şi
convulsie a ideilor. Găsirea cu orice preţ a vinovaţilor devine
obsesia majoră a conducerii închisorii, ajunsă într-o situaţie-
limită sub presiunea superiorilor de la Bucureşti:

. De
aceea, ei înşişi ajung captivi ai propriilor spaime, fiind gata să
accepte orice soluţie, oricât de ilogică, în încercarea de a eluda
ameninţările de sus. Rând pe rând sunt suspectaţi un militar

infectă cocină de animale turbate

bandit cu studii la
Paris aveauminte, dar nu toată
era bună cu bucata

producţie bună
de morţi, ca să nu împută
aerul claseimuncitoare.

în vremurile
astea graniţa dintre datorie şi vinovăţie era foarte îngustă

Toate se cuprind în bucuria de o clipă
numai să ştii s-o respiri până în adâncul fiinţei.
Iată frântura de drum pe care am mers împreună,
iată bulgării de pământ rămaşi în urma plugului,
iată troiţa, căţuia de pe braţul crucii, mirosul de
tămâie, iată ploaia de stele,
iată tufa de liliac de la marginea pădurii pe care ţi-
a arătat-o sufletul protector.
În mijlocul ei dacă intri afli poarta către tărâmul
celălalt, ţi-a spus.
Şi s-a oprit în dreptul vişinului cu ghetele pline de
noroi, a oftat obosit
ocolindu-ţi privirea aşa cum făcea când îl supărai şi
nu voia să-ţi reproşeze nimica. S-a uitat de jur
împrejur către poartă, către uşa casei rămasă
deschisă, prin grădina cu flori, s-a uitat în urma lui
peste haturi de parcă s-ar fi ferit de cineva văzut şi
nu lua în calcul nevăzutul.
A ridicat un colţ al sipetului făcut de umbra
mâinilor sale şi te-a lăsat să vezi lucirea moale ca
de mătase a tainelor.

Mi-au spus sa-i dau picuri de pe petalele de crin iar
eu am pândit cu răbdare, noapte de noapte am
vânat picuri şi i-am dat să bea. Dar ea nu mai era
atentă, număra clipele netrăite pe care viaţa le
lăsase în urmă şi ieşea cu ele în drum să le
risipească.
Nu doriţi o clipă? întreba ea timidă. Poate două sau
trei, luaţi sunt noi nouţe nici ambalajul din filă de
calendar nu l-am scos. Dar oamenii surâdeau
stingheriţi şi i se fereau din cale. Nu ştiau ce să facă
nici ei cu timpul lor rămas netrăit.
Mi-au spus să-i dau concentrat din puterea florii de
tei ca să n-o tulbure prea tare durerea dar ea deja
se retrăsese într-un geamăt vibrant ca un piuit de
pasăre rănită şi n-a mai ieşit de acolo.
Mi-au spus să-i masez degetele de la vârf către bază
si eu i-am luat fiecare deget in parte şi l-am masat
pe îndelete de-a lungul şi de-a latul dar ea deja
alerga în răspântii să numere punţile şi ceea ce mai
rămăsese acasă nu mai ajungea nici pentru o
picătură de sânge.
Mi-au spus să-i dau colacul de salvare ca să n-o
prindă valul de somn nepregătită iar eu i-am aşezat
colacul cu infinită atenţie l-am învelit în albeaţa
cearceafurilor să n-o încingă materialul sintetic
dar ea a întâmpinat valul de somn ca pe cel mai
ales oaspete l-a servit cu dulceţuri şi cu apă răcită
apoi a ieşit să-l conducă o bucată de drum şi n-a
mai ştiut drumul spre casă.

Sufletul protector

Mi-au spus

Doina POPA

C R O N I C A
L I T E R A R Ã

de Mihaela GR DINARIUĂ

Urmele: veghea i
zeghea memoriei

ş

dintre santinele, care s-a dat de partea bandiţilor, nevasta
deţinutului Urdea, ce apare noapte de noapte în zbor în poala
soţului, călugărul Daniil, mort cu un an în urmă, care vine să
aline suferinţele şi să închidă pleoapele celor care mor, Maica
Domnului sau autodenunţatul simpatizant legionar Cămărăşanu,

,
ce şi
Testarea limitelor înţelegerii umane se realizează gradual, de

la o lume a rutinei, a concretului, a numărătorii perpetue (
) se

translează spre o lume a tuturor posibilităţilor, simbolizată de
Gurii Lovin, iluzionist la Circul Kiev, personajul-cheie al
romanului.
Contextualizat puternic într-o falie temporală precisă, în

Bucureştiul aflat în plin război, ajuns la închisoare, el aşteaptă
,

construindu-şi un refugiu în vis, o familie imaginară, pe care o
însoţeşte în toate momentele importante (sărbători, zile de
naştere ale copiilor).
Adus în faţa conducerii închisorii, Gurii Lovin reuşeşte

imposibilul: schimbarea realităţii, nu doar la nivelul palpabilului
(dispariţii şi apariţii de obiecte, deschiderea uşii prin puterea
gândului, anti-nunta transformării apei în vodkă), cât, mai ales,
ieşirea din umanitatea masificată şi trecerea prin moarte în
libertatea totală.
Schimbarea este vizibilă şi la nivelul tehnicii de construcţie a

romanului, după douăzeci şi cinci de capitole numerotate autorul
fragmentează cursivitatea narativă, inserând două capitole
intitulate urmat de altul, numit

, spaţii în care totul se disipează şi se fracturează (morţii
intră şi ies din încăperi după voie, paiele dintr-o saltea sunt
prefăcute în macaroane şi ronţăite cu poftă de către mai-marii
închisorii) până la pierderea conştinţei de sine:

Ultimele ceasuri petrecute de Gurii Lovin în Zarcă oferă
naratorului pretextul unei reflexivităţi asupra jocului dintre
întuneric şi lumină (

), dintre iluzie, realităţile personale şi
Realitatea suprapersonală, dintre Gurii, perisabilul, şi ideea de
Gurii,

Dramatismul întâlnirilor dintre om şi ultimii tovarăşi de
discuţii (ţânţarul cântăreţ, hulubiţa albă şi şobolanul Vasili)
invită la cunoaştere şi recunoaştere reciprocă, la trecerea dincolo
de constrângeri, de condiţionări, de limite, la tinderea spre
libertate cu orice preţ, la necesitatea fixării şi păstrării unor
idealuri:

.
Cititorul este invitat mereu (ba chiar constrâns!) la reflecţii

personale, romanul fiind scriptibil, în accepţiunea dată
termenului de Roland Barthes, sensurile scriiturii ţâşnind
derutant din construcţiile captivante şi amăgitor de simple.
Adrian Alui Gheorghe reuşeşte cu măiestrie să îşi conducă

lectorii între plâns şi râs, între ironie şi puritate, exorcizând
demoni trecuţi şi actuali, smulgând măşti de pe chipuri şi
vindecând răni, într-o lecţie despre demnitatea memoriei,
recuperarea celor uitaţi fără urme şi sfârşitul ca perpetuu început.
O carte despre care, cu siguranţă, se va vorbi şi se va scriemult...

un moşneguţ împuţinat de ani şi foame, cu ochii mici ca două
puncte de mercur care se zbăteau între nişte pleoape prea largi
spune o rugăciune poate să facă ce vrea.

nu
băgăm la bulău pe Făt-Frumos şi pe Ileana-Cosânzeana

să
treacă timpul cu răbdarea pietrei rostogolite de apă

Stop cadru, Stop cadru cu film
voalat

nimeni nu mai
ştie cums-a terminat noaptea.

era de parcă undeva s-ar fi băgat întuneric
suplimentar în celulă, ca deţinutul să nu-şi vadă nici gândurile.
Dar gândurile sunt ca rădăcina care străpunge pământul,
aspirând spre lumină.

o replică a universului, a omului dintotdeauna, a creaţiei
luiDumnezeu.

ele, idealurile, se aseamănă cu stelele, nu poţi ajunge la
ele, în schimb te poţi orienta

Pictură de Dimitrie GAVRILEAN
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Fără să exceleze în tehnici compoziţionale şi limbaj, fără să îşi
propună configurarea unui imaginar care să impresioneze prin
neobişnuit, , deAdrianAldea, rămâne
un text al povestirii prin excelenţă, e drept, al povestirii de
calitate. E drept că povestirea rămâne motorul dintotdeauna al
romanului şi al oricărui tip de discurs cu valoare de tezaurizare
culturală. În cazul de faţă, Adrian Aldea se apropie mai mult de
modelul impus de anticii greci, cei care prin literatură, aşa cum se
ştie, încercau o fixare a amintirii şi o cale de asigurare a nemuririi,
în spiritul acelei celebre
Trebuie spus de la bun început că acest roman, în chip

deliberat (şi tocmai pentru aceasta) îndepărtat de pre-facerile unei
închipuite arte romaneşti, devine cu atât mai atractiv la lectură şi
mai folositor pentru unul din cele dintâi scopuri avute (pe
vremuri) de literatură, acela de relaxare plăcută.

se citeşte cu atât mai uşor şi cu atât mai profitabil în
sensul celor invocate mai sus, cu cât naratorul îşi asumă, evitând
orice fel de artificiu narativ,memoria autorului, cel care face parte
din promoţia 1962 „Ioan Iancu” şi care a simţit astfel dorinţa să
închine această carte colegilor săi şimentorilor lor de pe atunci.
Desigur, o asemenea alcătuire narativă ar putea ridica o primă

problemă, aceea dacă e vorba de o carte doar autobiografică (un
volum de memorii, eventual) sau dacă e vorba de o ficţiune
literară în sensul impus în timp de devenirea literaturii în general
şi de devenirea romanului în particular. Dar, la o asemenea carte
nici acest aspect nu prea contează, deoarece se impun din start
atribute ce estompează sau anulează această chestiune: verva
naratorului, naturaleţea naraţiunii, comicul de situaţii, calitatea
descrierilor, portretizările ad-hoc, sinceritatea ce nu cere
comentarii, parfumul de epocă re-investit cu adaptarea la cititori
de lume nouă, ineditul şi paradoxurile unei lumi crâncene, prea
puţin cunoscute azi.
Personajul-narator, cel care vine să dea examen spre a fi

medicinist în târgul Ieşilor este, fără doar şi poate un puşti (pe
atunci, în deceniul şase al secolului trecut, studiile liceale se
terminau după absolvirea a zece clase), un puşti însă de cu totul
altă factură decât cei de astăzi (diferă nu doar un orizont de intenţii
ci „armamentul” din dotarea fiecărei generaţii); este şi normal ca
povestirea sa să pornească din acest moment, al intrării într-un
oraş necunoscut, (un oraş în care poţi să simţi, la intrarea întâia
oară, neliniştile unui personaj dinDumas ce plecase să cucerească
Parisul muşchetarilor), un oraş în care salvarea apare la un cămin
al mediciniştilor. Cine a fost student pe vremuri (y compris
căminist) şi a dormit pe saltele vechi, fără lenjerie, având foi de
ziar „Scânteia” pe post de masă sau noptieră, cine a trăit febra
pregătirilor pentru examene, cu subiecte nicicând publicate pe net
sau aiurea, cu discipline mamut şi cu profesori necunoscuţi, cu un
număr de 14 candidaţi pe loc, are, desigur, avantaje suplimentare
în înţelegerea personajului. Dar, desigur, naraţiunea nu vizează
doar asemenea cititori, avem de a face cu o strategie ce caută cât
mai mulţi destinatari, amănuntele curg şi devin de multe ori
amuzante, într-un sens , traversând cu brio simpla
relatare a unor amintiri studenţeşti. De foarte bună factură, în
acest sens, este scena în care se află cum au fost extrase subiectele
pentru examenul de admitere, de către personaje-părinţi ai
candidaţilor, la întâmplare preluaţi de afară; întâmplarea a făcut

Medicinist în târgul Ieşilor

procreaţii întru frumos.

Medicinist în
târgul Ieşilor

universal

ca acel care a tras cel mai dificil subiect pentru toţi, despre
fecundaţie şi dezvoltarea intrauterină, să fie un preot care, după
propria-i rostire, îşi nenorocise fata, candidată la examen,
deoarece cu propria-i mână, cea care extrăsese nenorocosul
subiect, rupsese, la vremea cuvenită foaia din carte ce trata aşa
ceva, „ca să nu înveţe fata prostii!”
Desigur, naratorul are vocaţia descrierilor suculente,

neocolind ludicul, picanteria, insolitul. Suntem într-un „Ieşi” prin
care mai circulă „expresul” de Sărărie, personajele evocate sunt
colegi/ colege trăind o dulce-amară boemă într-un ev nu tocmai
confortabil, chiar crâncen, dacă ne amintim de rigorile
stalinismului; meritul mare al povestitorului, cel care se joacă cu
memoria transferată spre roman, este acela de a scormoni, de a
construi fără emfază, de a aduce în faţă situaţii de neuitat. De uitat
sunt „perlele” ce însoţesc învăţarea la disciplinele fundamentale,
descrierea unor personaje deosebite, cum ar fi Costică şi faimoşii
săi ciorapi sau studentul care politiza totul, de dragul notei, arătând
că în anii regimului burghezo-moşieresc, dreptul la fecundare
(fecundaţia, subiect de teză) fusese mult restricţionat dar în anii
socialismului victorios s-au obţinut mari succese în domeniu, a
studentului care îşi încheia lucrarea cu victoriosul strigăt al epocii
„Trăiască lupta omenirii pentru pace!”
Romane despre studenţie au fost şi vor mai fi, fiecare aducând

perspectiva unicităţii unui tip de simţire şi de prelucrare a datelor
supuse infuziei de ficţional. La Adrian Aldea avem şi descrierea
unui Iaşi al mahalalelor, al florilor din grădini şi al pomilor în
primăvară, un Iaşi trecut prin simţirea lui Topârceanu, un Iaşi al
iubirilor de primă tinereţe, un oraş al lecturilor şi al prefacerilor de
vârstă. Epoca descrisă de narator nu era prielnică distracţiilor, într-
un sens pe care studenţii îl vor afla mult mai târziu; cu toate
acestea, cele care erau trăite ca atare: şi muzica italiană din câteva
melodii repetate la saturaţie şi faimosul slogan despre săpunul
Cheia cu care „înnebuneşti femeia” şi concertele ad-hoc şi ieşitul
la iarbă verde la Bârnova şi mersul la defilări. Peste tot se simte o
anume patină şi acea plăcere a povestirii pe care naratorul nu şi-o
cenzurează nicicum.

mai înseamnă şi pagini de
omagiere a unor mari nume culturale (în special actori, pictori,
cântăreţi de operă), mai înseamnă şi o splendidă trecere în revistă a
unor monumente de patrimoniu şi mai înseamnă, ca datorie totală
de suflet, un omagiu total adus magiştrilor. Desigur, de cea mai
mare atenţie se va bucura cel care dă şi numele promoţiei, profesor
Ion Iancu, motiv pentru care i se realizează un portret pe măsură.
La fel de simţită este realizarea portretistică a „fiului de boier”
mare profesorVasile Răşcanu, ca şi toate celelalte alcătuiri de gen.
Avem de a face, aşadar, cu o alcătuire romanescă de bună

simţire, în care încorporarea şi/ sau prelucrarea unei memorii
temeinice înseamnă un produs final de calitate, destinat unei
lecturi nicicând târzii şi tocmai pentru aceea, profitabile.

Medicinist în târgul Ieşilor

ROMAN ŞI MEMORIE

Constantin DRAM

Pe 19 noiembrie am fost la
, într-o

emisiune în care trebuia să ne bucurăm de
cât de frumoasă e . În studio eram
patru cetăţeni, dintre care unul ministru al
turismului, şi discutam despre cum să-i
facem pe alţii să ne iubească ţara. Fără nici
un dubiu, noi, cei patru, aveam drag de
patrie. O apreciam. Voiam ce e mai bun
pentru România. Aşa, şi? Dragostea asta-i
treabă foarte complicată. Şi degeaba o ai
dacă semanifestă ca în cazurile demai jos.

Nu vede
nimic în neregulă la obiectul adoraţiei lui,
întocmai ca la fata pe care tocmai a
întâlnit-o în club când era uşor abţiguit. E
perfectă, e bogată, graţioasă, inteligentă,
sexy. Ştie despre ea (de fapt) tot atât cât ştie
despre . Cât îl ţine entuziasmul
nu poţi zice o vorbuliţă, că te ucide. Numai
că îndrăgosteala ţine puţin şi nu se
transformă întotdeauna în iubire. Şi dacă
trece, îndrăgostitul, ca să-şi vindece rănile
mai repede, începe să vadă numai
defectele evidente pe care mai înainte nu
le-a observat.

E o variantă soft a iubirii cu
forţa. Ne cam stă în gât, dar aia e, cum nu
toţi putem ajunge să trăim în
zicem că iubim România. Numai că asta-i
o dragoste aşa, delăsătoare, abandonată la
prima ocaziemai bună.

Realitatea la
raport, cu Andreea Creţulescu

România

Nicaragua

Australia

Îndrăgostitul de România.

Dragostea din datorie: „dacă noi,
românii, nu iubim România, cine să o
iubească?”

Iubesc România şi suntmândru de ea.

Dacă şi străinii o iubesc (Prinţul
Charles), o iubim şi noi.

Dragostea din milă. ”Toţi o vorbesc de
rău, eu m-am hotărât să o iubesc”.

.
Dragostea de sine. Românii sunt
poporul ales şi România e Grădina
Maicii Domnului.

E
ca iubirea de copil. Am un copil şi sunt
mândru de el. De ce? Pentru că e copilul
meu. Adică eşti mândru de tine că ai
produs un copil. E iubirea aia pe care nu ţi-
o poţi stăpâni nicicum, puiul tău e cel mai
frumos, chit că e domnul Goe. Iubitorul cu
mândrie crede că fără România
mapamondul întreg s-ar fi oprit din
evoluţie de multă vreme şi-ar fi locuit în
peşteri, lipsit de stilou, avion, computer şi
sarmale.

Adică iubesc ce
iubeşte unul mai şmecher ca mine. Pac, a
iubit-o peVictoria, o iubesc şi eu
şi vecinul şi Gigel şi jumătate de
mapamond. Dacă Victoria ar fi nevasta ta
două zile, probabil că dragostea s-ar mai
stinge.

Îşi
face concediul la bulgari că e mai ieftin şi
povesteşte înflăcărat despre conspiraţia la
care participă franţujii, englezoii şi
italienii împotriva ţărişoarei noastre bătute
de soartă. Romii sunt de vină pentru
imaginea noastră dezastru şi romii nu sunt
români, chit că-s aici de vreomie de ani

Românii sunt

Beckham

binecuvântaţi, chiar dacă în grădina cu
pricina avem orfani cât o ţară africană,
bătrânii noştri sunt trataţi mai rău ca
animalele, animalele stau pe străzi când
nu-s măcelărite, televiziunile transmit fără
jenă “humiliation shows”. Dar când eşti
ales, eşti ales şi cu asta basta.
Dar şi eu iubesc România. Nu cred despre
ea că are cele mai frumoase cascade din
lume (n-are) şi cei mai ospitalieri oameni
(nici atât). Iubirea e un lung proces de
acceptare a obiectului ei ca întreg, iar dacă
tot închizi ochii la ce are nasol ţara asta ori
dacă o tot sleieşti pentru ce are rău, nu
foloseşte nimănui. România se poate
promova numai dacă se acceptă aşa cum
este. E ca la femei. Dacă se cred prea
frumoase devin ridicole şi inabordabile.
Dacă se cred prea urâte nu le bagă nimeni
în seamă.
Articolul e scris sub impresia puternică pe
care au lăsat-o în capulmeu programele tv
de 1 decembrie. La Pro, Măruţă voia să
facă o scamatoare ucrainiancă româncă,
pe la televiziunile de ştiri era invazie de “o
zi cu totul şi cu totul specială”, iar Antena
3 căuta valori, nu altceva.

Ana Maria CAIA

Eu iubesc România, noi iubim România,
tu i cu voi iubi i România?ş ţ

Şpalturi regăsite

După 31 de ani, poetul LucianVasiliu a găsit în arhiva sa
acest şpalt. E o coloană de poezie aşa cum ar fi trebuit să apară
în revista nr. 31, din august 1982. N-a apărut pentru
că poeziile au fost eliminate din pagină de un tov. Morăraşu,
activist în secţia de propagandă a Comitetului judeţean de
partid care aveamisia de a veghea şi a cenzura....

I-am oferit atunci poetului şpaltul cu o dedicaţie de
tristeţe. El l-a păstrat şi mi l-a arătat abia acum. Îl publicăm ca
o târzie reparaţie. Cu prietenie şi cu bucurie.

Cronica

Ştefan OPREA

Depozit
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Ne dezbrăcăm din ce în ce mai rar de circumstanţe,
aroganţe şi ranguri pentru a deveni pur şi simplu familie şi
oameni buni. Dar, dacă ne decidem s-o facem, n-am nici o
reţinere în a privi Crăciunul drept momentul oportun.
"Ancheta" ce urmează e în fapt o invitaţie la consum. O
degustare cu pase între generaţii. Poveşti, dulci, nostalgice
sau piperate, pe pe post de Felii de Crăciun...Din cel mai
bun!

Tablou festiv: pase între generaţii

Crăciunul de altădată, de ieri şi de azi

Vitamine

Sania bunicului

Ceata lui Ţânţar

Cea mai aşteptată zi din an! Chiar aşa este Crăciunul. Le întrece
de departe cam pe toate celelalte: diverse celebrări, onomastici sau
zile nebune de vacanţă. Bucuria Crăciunului a venit dintotdeauna în
sufletul nostru de copii, iar acum, peste timp, ne face să ne simţimsub
un impuls magic la fel. Iubim mirosul de frig şi de brad, manifestul
candid al colindelor, aroma portocalelor, plăcerea vinovată a
prăjiturilor de casă şi evident emoţia surprizelor care ne aşteaptă.
Sărbătoare a sufletului, Crăciunul renaşte bucuria vieţii, pierdută

uneori în tumulturi cotidiene. ( )

Când răscoleşti timpuri trecute bine de 60 de ani, frânturile din
minte, nu pot fi decât puţine. Constanta acelor fericiţi ani a rămas
chipul mamei, mereu surâzător de Crăciun, în ciuda supărărilor pe
care n-am de gînd să le spun. Împărţea cu mine ce avea mai preţios,
mai sfânt, căldura ei şi uneori, mai blând sau mai mustrător, câte-un
cuvânt. Mă bucuram de puţinul avut din simplul motiv că nu ştiam
ce-mi lipseşte şi au existat ceva zile în care râdeam doar ca să nu
plâng.
Dar un Crăciun vesel tot am avut! Ştiu că m-am întors de la

colindă înAjun şi m-amculcat repejor în aşteptarea luiMoşCrăciun.
Speram, deşi mi se sădise în suflet o neagră bănuială, cum că, spaţiul
meu de locuit fiindmic, bătrânul nu va putea încăpea. Dar a venit! Şi,
mai mult, spre deosebire de alţi ani, şi-a făcut de cap: pemasă trona o
creangă de brad iar sub perna mea, pipăind, am simţit ceva. Era o
cutie de...Multivitamine. De entuziasm şi încântare, fără ştirea
mamei, le-am dat gata pe toate chiar în zorii aceleiaşi zile. Stimulată,
să vezi energie!Am adunat toate prietenele şi-am râs, cântat, jucat şi
recitat fără oprire vreo două zile.
A fost Crăciunul în care mama a descoperit amuzată, o altă

latură a propriei copile! ( )

Acum mulţi ani, iarna umplea uliţele micului orăşel băcăuan,
precum şi inimile copiilor din cartierul periferic. Pe drumul special
construit pentru extragerea ţiţeiului din zonă, maşinile erau rare şi
scoteau un fum gros, înnecăcios. Venirea iernii era ceva cu atât mai
feeric şi frumos. Totul căpăta altă formă şi lumină. Zilele erau scurte,
dar energia maximă şi trebuia consumată toată în perioada de
grozavă vacanţă.Aveam camvârsta copilului meu când bunicul mi-a
promis că, dacă zăpada era bună, vommerge cu sania. Sanie mare şi
grea!Trebuia strat gros de omăt să se urnească.Nu-mi doreamaşadar
decât să ningă şi să văd iapa albă înhămată la sania veche. Şiminunea
s-a produs! Bunicul scotea iapa pentru plimbarea nepoatei. Nu ştiu
când m-am îmbrăcat, am mâncat şi, proţăpită ca un prepelicar la
piciorul vânătorului, aşteptam comanda. Îmi venea să chiui şi să
ţopăi în jurul bunicului. Nu ştiam cu ce să-l mai ajut numai să plecăm
odată.Am primit nişte pături de la bunica şi am pornit. Soarele făcea
zăpada de neprivit. Emoţiile m-au năpădit şi trăiam un vis. Nici pala
de zăpadă care mi-a zburat în faţă din potcoava calului nu m-a trezit.
Eram îmbătată de fericirea de a merge prima dată cu sania trasă de
cal. Vă spun, cel mai frumos Crăciun! Până acum.( a

)

Acum trei ani a ninsmult şi lumea aceea nou-nouţă şi imaculat de
albă a deschis în sufletul mamei amintiri. Mi-a spus că n-a trăit
niciunde Crăciun mai magic ca-n sat, la ţară. Şi cum străbunicul
Constantin trăia pe-atunci, ne-amdecis să-i ţinemcompanie şi ne-am
mutat cărând cutii cu minunăţii încă din Ajun. Eram foarte
entuziasmată! Mai ales că nu se întâmplase să rămân acolo peste
noapte, niciodată. Aşezat mai sus de Tomeşti, Goruniul nu e departe
şi ampetrecut acolo unCrăciunprecumunbasmdesprins din carte.
Curtea avea cam tot atâta zăpadă pe cât erameu de înaltă, iar casa

bătrânească abia dacă se zărea sub cuşma de vată. Era aproape
camuflată! Puteai înfrunta nămeţii doar urmând o fâşie îngustă croită
din lopată.Ţopăiam de bucurie la gândul oamenilor grozavi de
zăpadă ce or să-mi iasă! Ne-am încălzit cu ceai din coji de portocală
şi biscuiţi, lângă soba din teracotă albastră. Spre seară am împodobit
bradul. Nu în colţul camerei, după cum obişnuiam, ci afară, după ce
am pus ochii pe cel mai falnic dar, în acelaşi timp, apropiat de prispă,
exemplar. Chiar şi fără instalaţie, cu grădina ninsă în spate, arăta
minunat.
Nici bine n-am terminat că ne-am trezit cu ceata lui Ţânţar,

făcând zarvă mare şi păşind hotărât, în şir indian. Ţânţar era
căpetenia celei mai vestite bande de mascaţi: un popă jucăuş care-şi
călca fără milă în picioare sutana, un doctor nu foarte priceput, un
învăţător cu tobă în loc de carte şi-o capră cumantie de lână veritabilă
şi mai multe panglici colorate. Ne-au urat, după explicaţia mamei,
ceimai importanţi oameni din sat. Cemai era de aşteptat!
Afost singurul an în caremagiamomentului a întrecut darul găsit

camud, a doua zi, subbradul nins iar şi iar. ( )

VivianaLanga

Bunica lui Radu

Corin
Morariu

Antonia Sofian

Maşinuţe chinezeşti şi banane

Cadou viu

Fantezie

De ce?

Poveste de Crăciun

Cu fiecare început de iarnă bucuria băiatului sporea. Ştia că se
apropie Crăciunul şi odată cu el vin jucăriile, portocalele zemoase şi
parfumate precum şi bananele galbene şi dulci. Bucuriile erau simple
dar trăite din plin şi cumare entuziasm. Tata făcea un drum special la
Bucureşti, locul deosebit unde se descărcau după cum bănuiam toate
surprizele Crăciunului. Ce ştiu e că am fost în dorinţe constant.
Ceream acelaşi lucru an de an. Nimic nu egala bucuria de-a
dezambala ...maşinuţe chinezeşti. La ce erau bune? Păi sa spun:
făceau tot felul de scheme, scoteau sunete şi luminau intermitent mai
rapid sau mai lent. Nu mai pun că la unele se mai deschideau
portierele şi capotele cu-nhuruit nebun.Ominunăţie!
Tot cam pe atunci am bifat şi-o primă întâlnire cu controversata

banană. Un eşec perfect, pentru că n-am găsit-o gustoasă. Bananele
coapte, nefiresc de galbene pentru iarna românească, aveau un gust
neobişnuit, de neînghiţit pentru copii. După, s-au transformat într-un
desert privilegiat şi gustos. Doar prima impresie a fost pe dos

An de an, aştept cu emoţie sărbătoarea asta. Mama îmi tot spune
că sărbătorim în primul rând Naşterea Mântuitorului şi că avem
misiunea de-a învăţa în acest scop urături şi colinde. Dar mie tot
partea cu primitul cadourilor îmi convine şi orice copil zice altfel,
minte.Nu uit să scriu scrisoarea şi îmi imaginez des sania trasă de
reni pe cerul înstelat, de îndată cemă bag în pat.
Până acum cel mai mult m-am bucurat când am descoperit sub

brad un cadou cu suflet. De-adevăratelea! Un suflet micuţ, negru şi
drăguţ care de atunci e membru cu drepturi depline la mine în
familie! Am botezat-o Becky pentru că de fapt este o ea şi mi-a
mulţumit cuun lătrat. ( )

Anul trecut mă aflam cu familia la o cabană, undeva la munte, pe
lângă Gura Humorului. În Ajun ne-am strâns cu toţii în jurul
şemineului, într-un soi de consiliu de familie inedit a cărui singură
dezbatere pe ordinea de zi era cadoul fiecăruia aşteptat de la Moşu.
Lemnele trosneau, căldura ne plăcea, iar flăcările dansau pe zid,
luminând feeric încăperea.Aveammere coapte şi cozonac şi, oriunde
ne-am fi îndreptat, eram înconjuraţi de colinzi. La 11 fix toţi dormeau
buştean. În afară de mine...Mă gândeam la Moş, la poveşti auzite şi
nu-mi dădea pace ideea că de fapt nu-l zărisem niciodată. Şi-atunci,
chiar atunci, pot să jur că, urmând cu privirea un zgomot auzit la
fereastră, am dat cu gândul perdeaua la o parte şi l-am zărit. Era el,
bătrânul vesel din filme, cântece şi desene animate, trăgând după
sine un sac dedimensiuni ireale.
A urmat dialogul obişnuit în care l-am asigurat că am fost

"cuminte", i-am zis cu intonaţie poezia pregătită şi ne-am luat spre
dimineaţă rămas bun. N-am mai povestit despre întâlnirea asta
nimănui şi nici acumnu ştiu dacă a fost vis saunu.( )

Dacă ar fi sămă gândesc la celmai frumosCrăciun din viaţamea,
m-aş întoarce cu siguranţă în timp. Aş simţi mireasma parfumată a
merelor aburinde, abia scoase din cuptor, cu caremă îmbiamama.Aş
simţi aerul de munte împrăştiat de brăduţul frumos împodobit, în
jurul căruia eu şi surioara mea, ne roteam într-un dans fericit,
ţinându-ne de mână şi cântând acel popular “Alunelul, alunelul, hai
la joc! ”. Aş rememora, cu ochiiminţii, magica seară aAjunului când
porneam prin vecini, cu emoţie la colindat …( pregătisem doar din
vreme cele mai melodioase colinde de Crăciun, gândind că vom
avea parte de cât mai multe uşi deschise şi de gazde generoase). Ce
copil nu visează la o punguţă doldora de bănuţi în seara deAjun! Şi
nu-şi face planuri că va reuşi, în sfârşit, să îşi cumpere o jucarie
îndelung visată!
Aud şi acum, ascult cu sufletul, zeci de chiote de veselie

răzbătând dinspre derdeluşurile odată prea aglomerate şi-apoi revin
cu picioarele pe pământ şi gânduri triste mă învăluie în aşteptarea
actualei sărbători deCrăciun.
De ce la oraş tradiţiile aproape că s-au pierdut? De ce, în afara

periplului la rubedenii, din ce în cemai puţini copiimerg la colindat?
De ce sunt încă şimai puţini cei ce deschid uşi )

A fost odată ca niciodată o fetiţă mică şi bolnăvicioasă. Bolea
doar atâta cât scria la carte, apoi fugea de-i sfârâiau calcâiele la
săniuţă, la joacă, la chiote haiduceşti - la care era mare meşteră.
Copiii o primeau cu drag, pentru că era curajoasă şi îi însoţea în toate
aventurile lor îndrăzneţe, se dădea cu săniuţa de pe cele mai înalte
dealuri Şi, mai ales, era tare iute la născocit jocuri noi, pentru că citea
şi le povestea tot citise. Şi-acum îşi aminteşte, cam stânjenită, cum
se juca de-aWinnetou cu ceilalţi copii. Şi cum uitase să-i dea penele
jos din cap jumulite de la o sărmană orătanie. Şi o văzuseră nişte fete
mari, de liceu, cu podoaba de mare căpetenie apaşă! Cât era ziulica
de lungă, străduţa pe care mai trecea câte-o maşină răzleaţă, răsuna
de guriţele lor! Seara, bătrânele satului mulgeau vacile şi le vorbeau
ca şi cum ar fi fost oameni. Întunericul era blând şi parcă torcea ca un
motan, atât era de adâncă pacea şi dragostea. În întunericul intim al
grajdului, luminat doar de un muc de lumânare înfipt in bălegar
uscat, se auzeau animalele rumegindu-şi fânul, molcom şi fără
grabă, suflând uşor, ca şi cum iarăşi s-ar găsi în ieslea lor un Prunc
sfânt, nou născut!Aşezată pe un scăunel de lemn, fetiţa aştepta căniţa
cu lapte proaspăt muls, pe care mamaia ei întâi o închina şi-abia apoi
i-o da să-şi facămustă?ţ de spumă şi să râdă zglobiu.
În multe locuri i-au umblat paşii etei, când s-a făcut mare, dar

dragostea aceea adâncă, nu a mai întâlnit-o nicăieri! Nici pe mamaia
care făcea foc straşnic şi punea apa la încălzit pe plita sobei cu lemne,

.
(DanielMorariu )

AlexBistriceanu

Cezar Iordache

?(AncaBistriceanu

nici baia în balie de lemn, nici sărutul tuturor, nici rugăciunea
comună înainte de culcare.
La începutul postului, mamaia fierbea în leăie toate oalele, toate

vasele, tacâmurile şi le pregătea astfel de post: ”să nu ne spurcăm”!
Şi se postea la noi în casă, fără discuţii.
În preajmaCrăciunului, ne duceam la biserică şi stăteamcuminţi

şi răbdătoare la rând, la părinteleAtanasie, pentru spovadă. Ruşinată
stăteam şi mă gândeam la toate năzbâtiile pe care le făcusem sau le
gândisem: cum o invidiasem eu pe Rodica, fata doctorului veterinar,
că era mare şi frumoasă şi citea cu voce tare, dintr-o carte uriaşă,
rugăciunile de dinainte de spovedanie, de după spovedanie şi de
înainte de Împărtăşanie; cum făcusem eu baie în pârâu, astă vară -
deşi nu aveam voie.Plecam de-acolo cu sufletul ca un fulg de nea:
curat, uşor şi proaspăt! Pe 24 decembrie, venea părintele cuAjunul şi
nu mâncam nimic până la venirea lui, iar atunci îl serveam şi pe el şi
pe nenumăraţii copii, care veneau cu el, cu ”Scutecele lui Iisus”,
făcute din apă, făină şi puţină sare, coapte pe o tablă, şi apoi
însiropate cu apă fiartă cu zahăr, miere, coajă de lămâie sau cu rom,
iar între foile însiropate puneamnucămăcinată şi zahăr vanilat.
Emoţia ceamare abia începea. Eramusai ca noi copiii să dormim

un pic, pentru că altfel, nu veneaMoşul. Ne străduiam, dar emoţia şi
curiozitatea erau atât de mari, încât nu puteai să pui geană peste
geană. Dar, cum-necum, Moşu venea şi nu punea la răboj nimic!
Intram în acea cameră, cu inima bătând să-mi spargă pieptul, cu
obrăjorii roşii de emoţie. Bradul arăta magnific, era mare şi bogat,
plin de portocale, care erau puse ca şi globurile, cu aţe frumos
colorate, cu bomboane de pom din fondant si acoperite cu un strat
subţire de ciocolată, cu coşuleţe pline cu nuci învelite în staniol
colorat, cu beteală strălucitoare, de toate culorile, cu artificii, care
făceau steluţe şi cu lumânărele adevărate, în suporturi metalice, care
palpâiau delicat în întuneric. Şi drept la poalele bradului nişte cutii ce
faceau să-mi stea inima; cadouri secrete de la Moşu! Hăinuţe,
ghetuţe, cizmuliţe, fulărel, căciuliţă…! Şi jucării! Puteai sămori, de-
atâta bucurie! Îmi amintesc de singura mea păpuşă Liliana, cu părul
scurt, negru şi ochii albaştri, pe care am pus-o în geam şi acolo a
rămas! Cum eu mă căţăram în toţi copacii mai ales intr-un fag
bătrân, mă jucam numai cu băieţii, pentru că fete nu aveam în
generaţia mea, cine-a avut timp de păpuşi, când eroii din Rezistenţa
franceză, trupele de Comando, antrenate in Anglia, paraşutiştii şi
spionii eraumultmai interesanţi?
Adevăratele bucurii nu costă nimic, ci sunt daruri: o privire, o

vorbă bună, o strângere demână, o invitaţie în casă ţi în inimă…!Pe-
acestea să le primim şi să le dăruim! ( )

Mulţi spun că se întâmplă minuni de Crăciun! Eu aş vrea să-mi
văd toate rudele ridicate dinmoarte, pentru a petrece împreună încă o
sărbătoare dacă se poate. Şi aş mai vrea ca toţi copiii de pe străzi, din
cămine, copiii mai puţin norocoşi să fie şi să aibă lucruri ca şi mine.
Iar în ţările în care sunt războaie oamenii să se iubească din nou şi să
rezolve altfel ce au de rezolvat. O zi măcar. Aş vrea să-i cer despre
toate astea Moşului sfat, în timp ce Rudolf se lasă mângâiat. Aşa un
Crăciun aş vrea! ( )

Anul trecut, drept vă spun, începusem să mă îndoiesc puţin de
Moş Crăciun.Aveam colegi care nu mai credeau demult. Părinţii au
ales să facem Sărbătorile la nişte prieteni de-ai lor. Acolo, în Ajun,
noi copiii ne-am consultat, ne-am decis să facem de strajă în
bucătărie, ocupând-o cu saci de dormit şi ne-ampus pe aşteptat.
Am aţipit cu toţii dar, pe la miezul nopţii, un zgomot la etaj ne-a

trezit.Amnăvălit şi ce să vezi. Pe canapea, lâng brad stătea tolănit un
Moş şi-un Spiriduş, verde, cam ciudat şi sărăcăcios îmbrăcat. I-am
spus poezii, am primit cadouri şi, la plecare,Moşul s-a întors fix spre
mine şi mi-a dat un plic. N-am zis nimic dar m-am minunat tare,
pentru că am găsit acolo răspunsul la o mai veche întrebare: "De
unde ştie Moşul ce-am făcut noi peste an, dacă am fost cuminţi ori
ba?". Iată ce scria... Sper că l-a scris personal şi nu e doar un fragment
copiat de undeva. Dacă aflaţi, să-mi spuneţi, da?"Draga mea,
oamenii sunt ca nişte creioane vii care scriu zi de zi un jurnal al vieţii.
E trecut acolo tot ce au făcut sau au gândit peste zi. În general dacă te
opreşti câteodată, tragi linia şi numeri mai multe fapte bune,
înseamnă că ţi-ai găsit şi rostul pe lume. Ce pot să spun precis e că în
locul de undevin accesul la jurnal nu e interzis". ( )

CristinaGhenof

LucaCosofreţ

DariaMusteaţă

Manifest

Scrisoare de confirmare

(R.S.O)

Joosvan Cleve (sec. al XVI-lea): “Adora ia magilor”(Dresda)ţ
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Pe vremea mea

Vernisajul iernii

Căciula fermecată

Lacrimi în Bucurie

Pe vremea mea, Ajunul mirosea a bunătăţi în casă coapte şi
impunea o listă întreagă de trebuşoare importante. O parte, musai de
copiii familiei bifate! Ne petreceam ziua născocind şi executând cu
îndemânare modele complicate, rulouri, lănţişoare şi alte împletituri
artizanale din hârtie creponată. Le urmau coşuleţe ornate, pline cu
nuci îmbrăcate duios în staniol lucios, ce aveau scopul de-a înlocui
grabnic, la nevoie, bomboanele sustrase înainte de vreme din pom.
Nici un glob, oricât de ochios n-a reuşit să egaleze în timp senzaţia
jubiliară a suporturilor cu lumânărele adevărate aşezate pe ramurile
de cetină parfumată sau balerinele delicate croite din carton, cu fuste
şi coc din staniol. Colinda era şi ea pe vremeamea, altceva. Se dăruia!
Pentru noi, copiii, nu era bucurie mai mare decât a lua cu asalt,
pregătiţi fiecare cu câte un mic felinar(nu era el, încă iluminatul
public generalizat ) şi trăistuţe colorate, casele ce se înşiruiau atunci
în mahalaua Tătăraşi. La porţi ori la uşi nu ajungeai să baţi, pentru că
odată începută vesela colindă unul dintre gospodarii casei îţi ieşea
fără tăgadă în prag. Primeam drept plată colaci pufoşi încă, calzi,
mere, nuci ori vreo mandarină. Misiunea dura adeseori nu doar vreo
două ceasuri ci întreaga noapte. Ne întorceam fericiţi, fără glas, cu
obrajii copţi de frig, dar...nu în zadar!
Moşul era întotdeauna practic dar generos. Că era vreun cojocel

gros ori încălţări îmblănite meticulos, ne minunamde fiecare dată cât
seamănă darurile acele cu altele din iarmaroc. Iarmarocul de mare
fală, ţinut odată pe lângă Hala Centrală, unde comercianţii arareori
puneau pe tarabă lucrul altuia ci propriul meşteşug, pe care oamenii
de atunci ştiau a-l preţui şi-al găsi cu folos. Masa, mai mult sau mai
puţin îmbelşugată, era prilejul ce aduna pe bunici şi surorile mamei
laolaltă. Inspiram tihna aceea mulţumiţi şi aşteptam cuminţi pe cei
mari a consimţi locul bucuriei următoare: să fie o plimbare cu sania
oare (exista o singură linie de tramvai ce ajuta vara trăsurile
majestuoase, iar iarna săniile cu tălpi masive şi lucioase în care ne
cuibăream sub pături groase) sau bradulmare din Spiridon? Călătorie
cu zurgălăi sau piaţeta centrală? Nu puteai decât să le alegi pe
amândouăbunăoară! ( )

Zâna Iarnă a pus stăpânire pe România, alegând-o ca fundal
pentru binecunoscutele ei tablouri de la vernisajul Crăciunul Să vă
prezint câteva dintre acestea:
Primul se intitulează „ Vis de iarnă ”. În această operă de artă

măreaţă este reprezentată câmpia învelită cu o pătură călduroasă,
albă, ţesută cu fire de argint fermecat. Într-un colţ al pânzei este pictat
lacul ca o oglindă, cu reflecţia lunii cu strălucire diafană. Privit în
ansamblu, tabloul pare un culcuş al lunii între două aşternuturi: stratul
de omăt şi cerul negru nins cu stele. Al doilea tablou se intitulează „
Catifea ”. Şi înfăţişează câteva căprioare, pete mişcătoare şi roşcate
de tuş. În josul celei de-a treia pânze citeşti „ Puritate”. Arată cum
copii îmbujoraţi merg la derdeluş şi la patinoar sau construiesc
oameni veseli de zăpadă, într-o lume construită special pentru ei din
zahăr candel şi marţipan laolaltă. Tabloul îţi dă impresia că, dacă
apropii urecheadepânză, poţi auzi chiote de copii.
Vrei şi tu să vii? E o expoziţie cu intrare liberă! Trebuie doar să

priveşti în jur, să te laşi purtat de aură şi să ieşi din cameră. (
)

Veni şi noaptea deCrăciun. Noapteamagică, cadourile…Poftim!
Adoarme dacămai poţi! Emoţie, nerăbdare, curiozitate. Nu-i chip să
închid ochii chiar dacă ştiu căMoşul împarte mai bine cadourile dacă
aude sforăit uşor de copil! Aşa că mă rugai de tata să îmi spună o
poveste cît mai lungă, să fiu sigură că adorm înainte de a o isprăvi de
povestit. Îmi făcui loc în pernă, lăsai loc în plapuma cît să mi se vadă
zîmbetul de mulţumire pe faţă şi cât să aud bine cum Moşul
călătoreşte peste tot, cu viteza gîndului, ca să poată lăsa în fiecare
casă, fiecărui copil, cadourile din scrisoarea trimisă. Dacă ţii ochii
închişi şi asculţi cuvînt cu cuvînt, poţi să juri că totul e aievea. Tocmai
cînd tata povestea că Moşul a rămas fără praf de zbor( combustibil
magic care propulsează sania), un zgomot asurzitor se auzi din pod şi
casa se zgudui din toate încheieturile.Urcai cu tata în pod şi cînd colo,
ce să vezi?Acoperişul ia-l de unde nu-i şi în mijlocul podului ditamai
sania cu o mie de cadouri răspîndite pe jos. Povestea lui tata era
adevărată! Sania chiar era a lui Moş Crăciun şi imediat mă gîndii că
fără sanie nu va mai putea ajunge cu cadourile la copii!“Moşule,eşti
bine ?” întrebai eu.“Oooh, da… cred. Sania e ruptă dar măcar am
scăpat cu spinarea întreagă. Cum o să mai dau toate cadourile la
timp?” spuseMoşul.“Te ajutămnoi! amexclamat eu şi îl înghiontii pe
tata.Avemomaşină destul demare în care cred că vor încăpea toate!”
“Da, e perfect! ziseMoşul, dar nemai trebuie ceva pentru asta!”, şi ne
îndesă pe cap cîte o căciulă roşie cu moţ alb. Cred că aveau ceva
special acele căciuli, din moment ce pornirăm cu o viteză ameţitoare
peste acoperişurile caselor. Nu mai zic de faptul că cine a mai văzut
maşina zburînd…Pornisem în cea mai mare aventură din viaţa mea!
Nu numai că scăpasem de obligaţia de a dormi, dar stăteam lîngă
însuşi Moş Crăciun şi, împreună cu tata, îl ajutam să strecoare
cadourile sub brăduţii copiilor! Tocmai mă gîndeam cum să le
povestesc prietenilor mei aşa o istorie, pentru a fi cît mai credibilă,
când un clinchet de clopoţei şi colinde se auziră din depărtare. Parcă
tot de undeva, de departe, se auzea şi sforăitul nu prea subţire al tatei.
Sigur toată aventura mea fusese aievea şi nu un simplu vis, de vreme
ce lîngă pat, lîngă feliile de cozonac şi cana de ceai, stătea o căciulă
roşie deMoş, cumoţ alb, camponosită! ( I)

Crăciun 1947. Mai exact, seara lui 30 decembrie. Războiul se
sfârşise, zvârcolirilor politice încă neînţelese pe deplin nu li se
acorda atenţie, se muncea din zori în noapte, aprovizionarea începea
să pară normală, fusese cumpărat chiar şi un brad de poveste, aşa că
supravieţuitorii familiei au primit bucuroşi să petreacă împreună un
Crăciun, întârziat e drept, dar un adevărat prilej de bucurie pentru toţi,

MariaAntohi

Ioana
Artin

Ana-MariaMATE

mai ales pentru noi, copiii. Mesei îmbelşugate nu i-am dat atenţie,
pentru mine doar bradul strălucea: miraculos şi tainic se înălţa până
în tavan, semeţind o stea aurie (carton îmbrăcat în mătase), sub care
iconiţa mea cu Fecioara şi Pruncul Isus veghea încăperea toată. Pe
crengi pâlpâiau lumânărele albe prinse în clame metalice felurit
colorate. Ici şi colo sclipeau globuri ca para focului sau argintii.
Fermecată, intrasem în jocul de lumini şi abia mai târziu am văzut
bomboanele de zahăr ars învelite în staniol azuriu. Îşi atârnau
franjurile de hârtie albă printre biscuiţii copţi de Maia şi nucile
cumpărate de la iaurgiul nostru. Iar sub lanţul de merişoare am
descoperit minunea minunilor, Angelica, păpuşa mea cu păr
adevărat, cu rochiţă de dantelă, tot atât de înaltă ca mine. Nu aveam
cui să-mi povestesc bucuria. Toţi râdeau, feţele zâmbitoare se
apropiau de mine, îmi ciufuleau buclele şi se îndepărtau în zâmbet.
Cineva s-a mirat „Dar tu de ce mai stai cu noi, la ora asta copiii se
culcă!”, apoi m-a lăsat în pace, rătăcindu-se în Bucuria din jur.
Curând, tăticul a dispărut pentru câteva clipe. S-a întors cu o cutie de
lemn în braţe şi a ieşit afară, în curtea întunecată. S-a auzit o salvă de
cinci pocnete asurzitoare. Artificii nevinovate nu aveam, dar
revolvere da. După prima tresărire, bănuiesc că de frică, toţi au
izbucnit în râs. Neastâmpărat şi ghiduş, râsul pusese stăpânire pe
oameni, lumina încăperea toată. „Facem un dans? Sau aţi uitat să
dansaţi?” „ Radioul, de ce tace radioul? Un vals, vă rog” „Mai bine
un tango, să avem loc toţi”. Cineva a început să se joace pe scala
micului nostru Philips, în timp ce scaunele se împingeau la perete şi
se răsucea covorul. Toţi aşteptau nerăbdători să-şi hrănească Bucuria
redescoperită, când un sonor „Atenţiune, atenţiune, un comunicat
important pentru Ţară!” îi amuţi. După ani am aflat de ce s-a aşternut
nefireasca linişte, de ce femeile începuseră să plângă: Regele Mihai
abdicase. Şi, fără a fi analişti politici - nu ştiu dacă atotştiutoarea
specie se inventase - ci doarmic burghezi străduind fiecare din zori în
noapte să-şi pună pe roatemica lor afacere, toţi au bănuit că Binele şi
Normalitatea pleacă din România. Fără a şti cât de adânc se
înrădăcinează Răul. Aşa s-a risipit în lacrimi primul meu Crăciun cu
brad până în tavan înălţat. ( )

Dimineaţa de Ajun era pentru planuri. Noi copiii, eram trei
surori, hotăram traseul şi „victimele” vizate. Pe-afară tata făcea
cărări prin zăpadă care se încăpăţâna să se tot aştearnă, în timp ce în
bucătărioară, mama părea mai hotărâtă ca niciodată să nu ierte nici
un loc liber în cămară. La colindă sau stea era un fel de regulă s-o
numim tradiţională. Se colinda după vârstă şi stat.Aşa se face că pe-
nserat, la ceasul când noi aştiamici ne înturnam cobza de îngheţaţi la
ceaiuri calde, grupurile de fete şi băieţimaimari abia plecau.Dar nici
un fir de invidie nu umbrea bucuria, pentru că aveam atunci ocazia
de-a ne împăuna ca gospodari când le împărţeam colaci, mere sau o
nucă două, ceva.
În zorii Crăciunului nu conta ce primeam. Ni se parea că nu-i

aievea, ci basm. Mulţumeam cu încântare şi-ntr-un singur glas
pentru că ne înveseleau inocenţa, atmosfera şi desigur masa
îmbelsugată ce urma. ( )

Aş repeta oricând Crăciunul de acum patru ani când, însoţită de
mama amales pentru câteva zileViena. Oraşul părea desprins dintr-o
carte poştală şi aşa alb cum era puteai să juri că-i făcut din frişcă
pufoasă. Cât despre Târgul de Crăciun era grozav, vă spun! Ce
experienţă interesantă să asculţi colinde în limba germană,
înconjurată de personaje şi dulciuri cât nu gândeşti, privind la bradul
imens de vârful căruia părea să se fi aninat o stea adevărată! Chiar de
Ajun ne-am aflat în de acum vestita Opera vieneză, a cărei orchestră
ne aduce în dimineţile de sărbătoare Concertul Extraordinar de
Crăciun. Am văzut un spectacol de balet superb cu decoruri şi
costume preţioase. A fost pe drept cuvânt cel mai frumos, de pân-
acum,Crăciun. ( )

Vacanţa de iarnă este perioadamea preferată.Aş putea să vorbesc
despre săniuş şi bucuria de a avea în sfârşit zăpadă sau despre
oamenii ce mişună înmagazinemai încărcaţi cu sacoşe ca niciodată.
Dar în afară de toate acestea eu îmi propun să fac ceva special în
fiecare seară de Ajun. Ştiu că atunci dorinţele se îndeplinesc după
cummagii şi legendele o spun. Stau aşadar gânditor în pat încercând
să nu uit pe nimeni dintre cei dragi. Le doresc fiecăruia în parte, viaţă
lungă, bucurii şi sănătate. Şi nu uit nici de doamna învăţătoare sau
colegiimei care au şi ei nevoie de succes cât încape! ( )

E multă treabă la noi când încep pregătirile de Crăciun. Tata
aspiră, mama spală covoarele iar noi, eu şi frate-meu, ştergem praful
şi geamurile. Când totul e gata împodobim pe fondul colindelor
bradul şi decoram cum ştimmai bine casa. Iar searamama pregăteşte
ca în fiecare an o farfurie cu fursecuri şi o ceaşcă de lapte cald pentru
musafirul cel mai aşteptat.Am încercat de multe ori să-l surprindem.
Amdormit chiar sub brad.Nu ştiu ce-amgreşit dar, clar, nu ne-a ieşit.
În fiecare an doar gustările dispăreau şi ne amuzam cu toţii de
abilitatea de-a se furişa a hoţului de prăjituri. Dar aşa schimb cred că
e pe placul oricui: cadouri minunat ambalate versus fursecuri
asortate! ( )

M-aş bucura să existe o tehnologie ceva, de exemplu un stick
care să permită descărcarea amintirilor şi emoţiilor umane. Le-aş
putea arăta aşa copiilormei ca într-o călătorie în timp, imagini reale.,,
În aşteptarea colindătorilor, bunica numai prididea de scos copturi în
timp ce bunicul Samoilă păzea sticla cu ţuica de prune, scoasă anume
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pentru adulţi, pentru că şi dânşii colindau, după obicei. atunci. În
nordul Bucovinei, treaba se făcea cam aşa: colindele ţineau dinAjun
până hăt spre Sf. Ioan iar „clienţii” ce veneau pe la uşi erau neapărat
mascaţi. Bărbaţii purtau capot şi broboadă de babe sau se deghizau în
haiduc ori vreo căpetenie de ţigani. Femeile purtau tunică şi chipiu
militar. Începeau cei din fundul satului şi grupul tot creştea. Cei
colindaţi se alăturau grupului şi o luau cu toţii pe uliţa înzăpezită.
Adormeam împăcată privind jocul flăcărilor din sobă pe tavan şi

în nări cu miresme de lemn de brad. Ori de busuioc, pentru că bunica
obişnuia a-l pune între aşternuturi pentru noroc. Aşa se petreceau
zilele de fericire supremă, ca mai toate cele ale copilăriei mele!
( )

În sfârşit e 24 decembrie! E seara în care precis vine Moş
Crăciun. Asta dacă scrisoarea mea a ajuns la destinaţie. Uneori mă
întreb ce i-o fi trebuind să locuiască aşa de departe, tocmai în
Laponia, dar apoi îmi răspund singură că acolo probabil e iarna cea
mai cea. Deocamdată oricât de înfrigurat vine Moşul, în casa mea se
va simţi bine pentru că e decorată, curată şi îngrijită cum se cuvine.
De nerăbdare nu pot sta locului şi cred că am să-mi petrec seara citind
o poveste, să intru în atmosfera deAjun.
Dar anul trecut ştiţi ce-am păţit? Am adormit şi am avut cel mai

ciudat vis. Se făcea că Moşul trecuse deja cu sania lui magnifică pe
lângă casa mea dar, m-a sărit. Nici un dar! Am alergat, l-am tras de
mânecă şi l-am întrebat. Ne-am dat amândoi seama că de vină era
scrisoarea. N-o trimisesem, căzuse sub pat. Dar, pentru că Moş
Crăciun e magic şi bun, mi-a împlinit ca prin farmec dorinţa şi mi-a
dăruit exact ce-amvrut.
M-am trezit strângând tare perna mea de noapte. Am privit

repede spre pom şi, cu sau fără scrisoare, nu mă uitase. Erau acolo
cadouri cu de toate! (

O dată pe an ne străduim să creăm o atmosferă de poveste şi
transformăm casa într-un fel de loc de întâlnire magică. Oamenii se
întorc la tradiţii, istorii vechi şi natură. Am învăţat că aproape tot
ritualul nostru de Crăciun înseamnă câte ceva. Bradul e împodobit la
loc de cinste pentru că odată şi natura era preţuită aşa. Globurile
semnifică fructele pe care oamenii le consumă din cele mai vechi
timpuri iar bucuria copiilor pentru culesul bomboanele vrea să
simbolizeze bucuria adulţilor pentru strânsul recoltei. Cadourile? Ele
sunt puse sub brad pentru a nu uita că natura şi hrana sunt un altfel de
dar.Unul de laDumnezeu )

Moş Gerilă, aşa s-a numit pentru o vreme domnia sa, îl aşteptam
urmând regula casei şi-anume post negru cu liber la „pelinci” sau
julfă, o prăjitură pregătită după o tehnică specială şi presărată cu
nucă. Cadourile le găseam îndesate sub pernă şi pentru că eram cinci
copilandri la o casă, deci se cereau bănuţi mulţi, constau mai cu
seama în lucruri pe care le găsea fiecare demare întrebuinţare: un fes,
mere, nuci, ciorapi. Nu prea conta ce era, pentru că descoperirea în
sine teribil ne mai înveselea. Abia când am mai crescut s-a instaurat
moda cu o creangă de brad pemasă şi-atunci să vezi îngrămădeală la
podoabă! Dispărea vata din dulap iar filele caietului de desen se
împuţinau transformate în steluţe şi alte siluete strălucitoare. Doar
într-un an anumemi-a fost dat, de la atâta foit fără rezultat în pat, să-l
văd aievea peMoşGerilă sosind în persoană. Numai era nici vis, nici
imaginaţie goală! Emoţionată dar îndrăzneaţă, am reuşit să-l surprind
trăgându-i brusc masca de pe faţă. Cred şi acum că l-am enervat
cumplit de vreme ce a plecat fără să ne mai lase nimic. Şi mitul n-a
mai funcţionat de-atunci, pentru că oricât s-au codit aimei nimeni n-a
ştiut să-mi explice de ce amvăzut în seara cupricina chipul propriului
meuunchi. )

În vremea claselor primare sărbătorile de iarnă mă prindeau
adesea la bunici. Nu era loc pe lume mai interesant ca aici! Până în
Ajun nu prea puneam geană peste geană fiind că era de lucru nu şagă.
Pregăteam costumaţia pentru capră, buhaiul şi biciul pentru
pluguşor, în timp ce prin casă adulmecam deja aroma câtorva
bucate.Ţin minte că, uneori, când eram ştiut pe-afară, îmi plăcea să
mă furişez în „camera rece” să tai câte-o bucăţică de afumătură.
Numai o gură, după care fugeam iar din bătătură la săniuş. La colindă
rar primeam vreun ban. Plăcerea de-a merge de capul meu cu grupul
de băieţi, asta conta! Totuşi recompensa nu era rea: mere, nuci sau
gutui, pe seară, în traista ajunsă acum la câteva kilograme, abia de se
mai strecura ceva. Acasă după atâta umblet aveam parte de cel mai
bun somn. Dar, a doua zi, ce tărăboi şi ce ospăţ era! Unchi, mătuşi,
verişori, fraţi şi surori, cu toţii împresuram masa cu alai. Dacă peste
ani se prea poate dintre cadouri să fi uitat, „larma” asta a familiei
reunite m-a urmat. Ea face acele Crăciunuri de neuitat! (
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Mulţumiri colectivului clasei a III-a D, Şcoala „B.PHaşdeu”,
Iaşi, şi doamnei învăţătoare Cristina Solomon pentru sprijinul
acordat.
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Un fel de istorie
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Tablou festiv: pase între generaţii
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Unul dintre cele mai sinistre filme pe care le-am văzut
vreodată a fost (2000). Pe
scurt, un spiriduş melancolic, mizantrop şi cu porniri sadice,
Grinch, deranjat de toate festivităţile puse la cale odată cu
apropierea Crăciunului în oraşul lângă care locuia, fură toate
cadourile pregătite pentru ceimici, gândindu-se că le va strica
orăşenilor sărbătoarea. Astfel, se răzbună pentru toate
umilinţele suferite de-a lungul timpului, dar şi pentru că
simţea că nu poate fi părtaş la o bucurie a altora. Trezindu-se
fără cadouri, copii plâng, adulţii sunt disperaţi. După şocul
iniţial, locuitorii micului orăşel Whoville încep să-şi revină
atunci când unul dintre personaje le reaminteşte că, deşi lipsiţi
de cadouri, le rămâne totuşi ceea ce e cu adevărat important,
„spiritul Crăciunului”: sărbătoarea Crăciunului nu înseamnă
a primi în dar un anumit lucru, ci a fi împreună cu familia şi
prietenii, a simţi bucuria lor, a simţi liniştea unui cămin
armonios şi îndestulat. Inutil sămai precizez că, până la urmă,
inima lui Grinch se înmoaie, aduce darurile înapoi şi
locuitorii micului oraş sărbătoresc împreună Crăciunul,
cuprinşi de „spiritul” acestei sărbători, mieunând împreună
cântece adecvate clipei, pline de bucurie şi de optimism
cosmic: Filmul mi s-a părut foarte
trist nu pentru că Grinch a furat darurile, nici pentru că filmul
nu are nici ceamaimică urmă de artistic, ci pentru că a fost un
motiv în plus să cred că sărbătoarea Crăciunului chiar a fost
complet uitată şi înlocuită cu ceva total diferit, cu „spiritul
Crăciunului”.
Trăim într-o lume în care Crăciunul nu a fost furat, ci

abandonat şi înlocuit cu o variantă de carton colorat,mai cool,
mai decoltată, cea a unui „spirit de sărbătoare” construit de
arhitecţii campaniilor de advertising. (Imaginea actuală a lui
Moş Crăciun, moşuleţul dolofan, îmbrăcat în roşu, cu sacul
plin de jucării a fost desenată de Haddon Sundblom pentru o
campanie Coca-Cola din 1931.) Crăciunul a devenit o sumă
de clişee şi stereotipii, o stare de excitaţie provocată şi
întreţinută prin tehnici ce ţin de sfera comunicării integrate de
marketing, un set de comportamente ancorate într-o
exterioritate găunoasă, dar plină de sclipici. Crăciunul începe
la sfârşitul lui septembrie când, abia întorşi din vacanţa de
vară cu scoici printre degetele picioarelor, suntem îmbiaţi de
agenţiile de turism cu pachete complete pentru petrecerea
marii sărbători a iernii: la pensiunile din Bucovina, la
cabanele din Tirol, pe Valea Prahovei, la mănăstiri, în Deltă
etc. Aproape toate pachetele includ întâmpinarea oaspeţilor
cu afinată sau pălincă, masă festivă de Crăciun, grătare în aer
liber, plimbări cu sania, colindători, obiceiuri şi bucate
specifice zonei etc. Dacă eşti ceva mai nonconformist, poţi
alege să împodobeşti bradul pe plajele din Dubai sau
Thailanda, înainte sau după un masaj de relaxare. Vrei un
Crăciun potrivit, alege un pachet turistic în care totul este deja
ales cu cea mai mare grijă pentru tine. Pachetul de sărbători
conţine, în fapt, un sistem de ghidaj care oferă parcurgerea
traseului temporal al Crăciunului într-o stare de „fericire
garantată”. Crăciunul continuă în octombrie cu primele
reclame în care apare Moş Crăciun la TV. Ca un explorator al
lumii moderne, Moş Crăciun conduce caravanele Coca-Cola
peste munţi şi văi, prin satele cele mai ascunse şi prin oraşele

Cum a furat Grinch Crăciunul

Bine ai venit, Crăciunule!

cele mai răsărite, aprinzând puzderie de steluţe şi aducând
bucuria licorii magice. Fără Coca-Cola nu există Crăciun. Cu
toţii am remarcat că licoarea magilor nord-americani are gust
de sărbătoare, de scorţişoară şi de vanilie, de cuişoare, de
coajă de portocală, de vin fiert, chiar de brad împodobit. Cum
să simţi spiritul Crăciunului, cum să te bucuri, cum să simţi că
trăieşti sărbătoarea fără Coca-Cola? Noiembrie aduce
Crăciunul telefoniei mobile (cum să fii aproape de prieteni,
dacă nu le dai un telefon de Crăciun?), Crăciunul berii (are şi
Moşul dreptul, ce naiba, la o bere cu gust special de sărbători,
ediţie limitată), Crăciunul ofertelor speciale la televizoare
smart şi combine frigorifice, Crăciunul tigăii Dry Cooker
(transformă friptura de porc în friptură de curcan, fără
colesterol), Crăciunul ofertelor speciale la lenjeria intimă
roşie şi la ciorapi flauşaţi (cumodel de crenguţă de brad).Moş
Crăciun reuşeşte să facă faţă acestui maraton al sărbătorii şi
bucuriei ajutat şi resuscitat de crăciuniţe, un fel de îngeri de
bordel, fără aripi, dar cu picioare lungi şi suflet de filantrop.
Vezi crăciuniţe cu zâmbet promiţător peste tot pe unde umbli
sau priveşti: în mall-uri, în filme, la concerte, pe stradă.
Rezultatul este că adolescenţii emancipaţi (dacă ar fi doar ei,
ar fi bine) speră ca în noaptea de Crăciun să vină la ei pe horn
nu Moşul cel burduhănos, ci o crăciuniţă cu talie de viespe,
oferindu-i un cadou de tipul .
Apoi urmează 1Decembrie, când cerul înstelat coboară pe

pământ. Ziua în care se aprind luminile de sărbătoare pe
bulevardele marilor oraşe. Iau cuvântul primarii, cântă
lăutarii. Poporul în delir. Pelerinaj pe sub brazii împodobiţi pe
bulevard, fotografii, postări proaspete pe Facebook. Abia
acum se simte în toată căldura şi sfinţenia sa spiritul
Crăciunului. Grija caldă, părintească, a edililor pătrunde în
inima concitadinilor. După câteva zile de post (totdeauna cele
patru-cinci porţii de cârnaţi cu fasole servite de 1 decembrie
cad greu în stomacul sensibil) şi reculegere, adevăraţii trăitori
ai sărbătorii se îndreptă cu sfântă sfială în suflet spre
hipermarket-uri şi pieţe. Carne macră şi tocată, foi de dafin,
maţe, banane, rinichi, plăcinte congelate, ficat de viţel,
bomboane de pom, creier de porc, cafea arabică, jambon,
rahat, cârnaţi cruzi şi afumaţi, stafide, varză murată, esenţă de
rom, brânză de vacă, merlot de Murfatlar, buturele, julfă de
laborator. Televiziunile ne ţin la curent cu mărimea stocurilor
demarfă şi lungimea cozilor de la casele demarcat. Un singur
lucru ne este clar: trebuie să ne grăbim, dacă vrem să mai
prindem ceva. Dacă cumperi, atunci vei simţi şi vei trăi
Crăciunul cu adevărat. Cine nu cumpără, sabotează
Crăciunul, este duşmanul tuturor. Cu frigiderele pline, ne
gândim apoi la daruri pentru cei dragi. Luăm drumul mall-
urilor şi al buticurilor de lux: ceasuri de firmă, parfumuri,
brăţări, eşarfe din mătase naturală, mănuşi din piele de
antilopă, coliere, rochii cu cristale Swarovski, haine de vizon,
genţi Prada sau Louis Vuitton, căţeluşi de rasă, albume de
artă, cărţi (te ţii de prostii dragă, trebuia să cumperi ceva mai
practic). Din toate părţile ne înconjoară colindul , se
apropie cu paşi repezi seara ceamare.
Crăciunul este o sărbătoare a curăţeniei interioare, a

familiei unite. Covoarele trebuie bătute, bucătăria vopsită,
baia de trei ori spălată, parchetul frecat, geamurile şterse,
perdelele apretate, gresia dezinfectată, paharele de cristal
lustruite. Cum să simţi Crăciunul dacă nu străluceşte totul în
jur? Apoi urmează momentul înălţător al împodobirii
bradului. Brad de plastic, globuri de plastic, luminiţe în
plastic, beteală de plastic, bomboane de plastic. Căldura
aducerilor aminte (cum era Crăciunul pe când eram noi copii,
eheii...), vin fiert cu scorţişoară, lumânări roşii aprinse,
parfum de portocale decojite. Din combina stereo se aude

sau .
Ochii se umezesc, inima parcă a prins aripi până la cer, toată
lumea aşteptă clipa magică a venirii lui Moş Crăciun şi a
despachetării cadourilor. Extaz, bucurie autentică,
mulţumire, împlinire, te simţi iubit, viaţa are sens. Familia,
sacru lăcaş. Acesta este spiritul Crăciunului în forma lui cea
mai elevată. Apoi urmează masa de Crăciun: salată boeuf,
brânză frecată cu mărar, ouă umplute cu şuncă, icre, tobă
trecută prin fum, drob, chişcă, pulpă prăjită, ceafă de porc la
grătar, gogoşari muraţi, cârnaţi, sarmale în foi de viţă, sarmele
în foi de varză, smântână, mămăligă aburindă, vin roşu, vin
alb, rece, sec. Totul se consumă cu un amestec de admiraţie,
pioşenie şi extaz mistic. Urmează desertul: Anghirol şi
Colebil fără nici o restricţie, doar e sărbătoare.
Din păcate, Grinch nu este doar un personaj dintr-un film

hollywoodian prost, ci este un personaj viu, ce trăieşte în
mulţi dintre noi. Noi, turma de Grinchi, nu am furat
Crăciunul, ci, orbiţi de strălucirea vitrinelor sau de nimicnicia
proprie, l-am uitat, l-am rătăcit în scurta noastră memorie
colectivă, l-am obturat prin obişnuinţele noastre de fiare cu
obraji rumeni. Trist este că mulţi nici nu am avut ce uita sau
obtura. Cam acesta este filmul prost pe care îl trăim şi îl
vedem în fiecare an în locul Crăciunului. Iar dacă nu-l trăim
încă, visăm cu ochii deschişi să-l trăim într-o zi. Altceva nu
ne-a mai rămas. O strofă din lui Radu Gyr se încheie
cu versurile:
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CINE A FURAT
CRĂCIUNUL?

SĂRBĂTORILE
SALVATOARE

Aproape de fiecare dată aşteptăm cu înfrigurare
sărbătorile, chiar şi în cazul celor din sezonul cald. Probabil că
nu vom înceta prea curând să ne întrebăm asupra motivelor
pentru acest tip de comportament. Versantul antropologic al
explicaţiei ajunge atât de departe în istoria speciei noastre,
încât pare dificil să-l mai cuprindem complet cu privirea. În
orice caz, este mai mult decât plauzibilă ideea conform căreia
primele comunităţi umane s-au construit, în afara obiectivului
evident de a rezista mai bine în faţa intemperiilor şi de a găsi o
cale eficientă de satisfacere a nevoilor şi, deci, de a
supravieţui, pe suportul puternic al unor ritualuri de grup.
Homo religiosus s-a născut nu doar din contemplare, nu doar
din încercarea de înţelegere a spectacolului naturii, ci şi din
nevoia de supravieţuire într-o lume nu întotdeauna
prietenoasă. Festinurile laice, de la 1 mai şi până la Ziua
Bărbatului - sunt, de fapt, forme religioase care şi-au golit
conţinutul iniţial, făcând loc unor celebrări conforme cu
miturile actuale (sau cu caricaturizările lor) şi, adesea,
insolite.
Sărbătorile, prin esenţa lor ritualică, recuperează

substanţa unui timp sacru, a unui timp al reînnoirii. Cuplul
asceză-sărbătoare ne reaminteşte de traiectoria iniţiatică
tradiţională, care impunea pregătirea înaintea oricărei bucurii,
înaintea împărtăşirii cu ceilalţi a energiei regeneratoare,
vesele, unificatoare. O bună parte dintre sărbători reiterează
ciclic un scenariu care corespunde unui eveniment
întemeietor: moartea şi renaşterea naturii, haosul şi intrarea în
ordine, descreşterea şi creşterea, coborârea şi înălţarea,
hierogamia sau mitul originii. Reactualizarea evenimentului,
aşa cum notează Mircea Eliade, constituie o formă de
reintegrare într-o realitate originară, sacră, fundamentală.
Ritualurile subliniază în egală măsură dependenţa noastră
simbolică faţă de acest eveniment, dar şi puterea lui creatoare.
Plasat într-un orizont mitic, evenimentul întemeietor îşi
proiectează potenţialul ontologic şi social până în ziua de
astăzi. Forţa sa creează în continuare sau, în altă perspectivă,
menţine creaţia instaurată lamomentul primordial.
Sărbătorile ne spun poveşti diferite. În anumite situaţii, ele

ne relatează despre o luptă gigantică, alteori despre o crimă,
urmată de o mutilare şi apoi o înviere, alteori despre
restabilirea unui echilibru între tăriile care ne guvernează sau
despre o minunată naştere. Uneori, a sărbători înseamnă a sta
în recluziune o bună perioadă de timp şi apoi a te bucura cu
moderaţie, aproape în tăcere.Alteori, a sărbători înseamnă a te
arunca în cele mai drastice şi iraţionale aboliri ale normelor
sociale, ca formă de recunoaştere a faptului că şi anularea
ordinii face parte, până la urmă, din viaţa noastră. Saturnaliile
însele au avut, dintotdeauna, un aspect dublu: pe de o parte,
punere între paranteze a regulilor societăţii, ştergerea
diferenţelor dintre sclav şi stăpân, comportamente obscene,
iar pe de altă parte dramă simbolică, profundă, ce semnifică
bucuria spiritelor care au cunoscut izbăvirea. În oricare
schemă, însă, sărbătorile semnalizează faptul că e momentul
pentru o pauză. Trebuie să întrerupem înlănţuirea obişnuită de
fapte, gânduri, ratări, regrete, încercări frustrante sau
declaraţii de război. Trebuie să ieşim, măcar parţial, dintr-o
logică a elementelor care ne macină. Asta poate însemna o
renunţare la fructul orelor şi minutelor noastre şi evadarea
către un teritoriu mai luminos sau, din contra, un plonjon
curajos în apele propriilor acţiuni cu scopul nobil de a distinge
nestematele de pietrele obişnuite.
De multe ori, sărbătorile ne fac să ne dăm seama că avem,

totuşi, un suflet. Că alături de copleşitoarea povară a
materialităţii noastre - mereu la pândă şi mereu deşirată între
elanul către plăcere şi lupta de a evita durerile şi tristeţea,
aproape permanent structurată de prezenţa activă a dorinţelor
- mai există ceva. O promisiune sau un germene, mai curând
decât o certitudine. O posibilitate de care uităm prea des,
prinşi într-o existenţă presantă, dar care se topeşte pe
nesimţite, ca un beţişor aromatic lăsat într-un colţ de casă.
Sărbătorile joacă, de fapt, un rol socratic, îndeplinind o
maieutică mai curând şamanică decât ordonată logic, dar care
are aceeaşimenire de a ne reaminti cine suntem. Pentru câteva
zile, lepădăm câteva straturi din pielea învechită, sperând la o
năpârlire dacă nu fericită, atunci măcar satisfăcătoare.
Mesajul christic ascunde la vedere naşterea propriului nostru
suflet. O naştere izvorâtă din trezire, iertare şi rugăciune. O
naştere care, ca orice sărbătoare, păstrează şi conservă o
esenţă. Însă a păstra ceva în mod autentic este echivalent cu a
duce mai departe, a continua un drum. Sărbătoarea
Crăciunului ne aduce în ajutor un model, un reper care să ne
orienteze pe acest drum şi care să ne scutească de rătăciri
inutile. Un model şi o lecţie de viaţă care să ne ghideze atunci
când, istoviţi de tatonări şi experimente, decidem să ne
întoarcem la noi înşine, iar împlinirea acestui fapt este una
firească, fără scrâşnet sau pedanterie, într-o experienţă
deplină a libertăţii şi a iubirii.
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Pe lângă evenimentele obişnuite, cele care constituie
normalitatea vieţii academice, cum ar fi colocviile şi
conferinţele, lansările de carte ori apariţia revistelor
ştiinţifice, lumea academică are nevoie şi de evenimente
excepţionale, din a căror sevă se pot hrăni întregi promoţii de
studenţi şi absolvenţi. Comunitatea filosofică ieşeană a avut
în sfârşit şansa de a vedea pe viu unul din marile nume ale
filosofiei contemporane, cel mai mare pe care l-a găzduit
vreodată: Jean-Luc Marion. Vizita sa la Iaşi, în perioada 4-6
octombrie 2013, a fost prilejuită de acordarea, de către
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, a titlului de

, răspunsul filosofului luând forma excelentei
conferinţe cu titlul .
Iniţiativa a aparţinut Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-
Politice, prin Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie şi
Filosofie practică, în parteneriat cu Institutul Francez din Iaşi
şi cuMitropoliaMoldovei şi Bucovinei.După evenimentul de
la Iaşi, filosoful francez a participat la alte câteva evenimente
la Bucureşti, la invitaţia Societăţii Române de
Fenomenologie, printre care şi interesantul colocviu

.
Născut în anul 1946, Jean-Luc Marion a urmat cursurile

École Normale Supérieure din Paris (între anii 1967 şi 1971),
a obţinut licenţa în Litere la Paris-Nanterre (în 1967) şi în
Filosofie la Sorbona (în 1968). În 1971 a dobândit
în Filosofie, după care a devenit a

Şi-a
susţinut doctoratul de în 1974, apoi doctoratul de Stat
în 1980, ambele asupra filosofiei lui Descartes. În 1981 a
devenit profesor la Universitatea din Poitiers, în 1988 a
obţinut postul de profesor la Universitatea Paris X-Nanterre,
pentru ca în 1995 să se întoarcă la Universitatea Paris-
Sorbonne (Paris IV), ca titular al catedrei de metafizică, unde
a rămas profesor până în 2012, când a devenit profesor emerit.
Aşa cum chiar el mărturiseşte în Prefaţa la ediţia în limba
engleză a lucrării ( ),
principalii săi mentori au fost Ferdinand Alquié, Emmanuel
Levinas, Etienne Gilson, Jean Daniélou, Hans Urs von
Balthasar, iar orizontul său filosofic a fost marcat, în acea
perioadă, de autori precum Nietzsche, Heidegger şi
Wittgenstein.

Membru al Academiei Franceze (din data de 6 noiembrie
2008), Jean-LucMarion a publicat peste 20 de cărţi, care s-au
bucurat şi se bucură de o receptare strălucită, fiind traduse în
numeroase limbi şi apreciate la superlativ de mediile
filosofice din întreaga lume. Opera sa poate fi dată oricând ca
exemplu pentru a înţelegemodul în care, în interiorul tradiţiei
filosofice occidentale, poate fi făcut saltul de la exegeza
textelor clasice la filosofia propriu-zisă. Sunt puţini cei care
reuşesc un astfel de salt, căci el presupune un formidabil curaj
intelectual şi forţa de a urma un drum extrem de îngust şi
anevoios. Exact acesta este traseul intelectual al profesorului
Marion. Primii ani de activitate, incluzând aici cercetările
doctorale, sunt dedicaţi exegezei amănunţite a gândirii lui
Descartes. Exerciţiul exegetic extrem de riguros se însoţeşte
aici cu intenţia nemărturisită de a gândi împreună cu
Descartes, de a pătrunde în interstiţiile textelor, ideilor şi
argumentelor acestuia, pentru a identifica presupoziţiile
ultime pe care ele se întemeiază, continuităţile ideatice cu
gândirea scolastică, dar şi discontinuităţile care îl anunţă pe
Descartes ca figură primă a modernităţii. Am putea spune că,
încă din scrierile exegetice dedicate filosofiei lui Descartes,
profesorul Marion pune la lucru o tematică mai vastă, dar în
acelaşi timp un interes de cunoaştere bine precizat, situate la
intersecţia discuţiilor de şi despre fenomenologie, teologie şi
istoria metafizicii occidentale. Între scrierile timpurii

doctor
honoris causa

Lectures
de Jean-LucMarion

agrégation

3 cycle

Dieu sans l'Etre God without Being

Sur
l'ontologie grise de Descartes. Science cartésienne et savoir
aristotélicien dans les Regulae (1975), Questions
cartésiennes (1981), Sur la théologie blanche de Descartes

La conscience de l'intentionalité à l'appel

sistent al lui Ferdinand
Alquié, apoi al lui Geneviève Rodis-Lewis, la Sorbona.

e

(1981), Regulae ad
Directionem Ingenii Indexul

Idolul şi distanţa

(1982)

é (1986), Réduction et donation. Recherches sur
Husserl, Heidegger et la phénoménologie La Croisée
du visible (1991), Étant donné. Essai d'une phénoménologie
de la donation (1997),

(2001), érotique (2003), LeVisible et le
révélé (2005), Certitudes négatives (2010), Figures de

p h é n o m é n o l o g i e .
Husserl, Heidegger,
L e v i n a s , H e n r y ,
Derrida (2013).

Crucea
vizibi lului

În plus
Fenomenul

erosului
Vizibilul şi revelatul

Idolul şi
distanţa

fenomene saturate

donaţie

fără a uita de traducerea lucrării
(realizată în 1977) şi de la

aceeaşi lucrare (1976), se intercalează, deloc întâmplător,
volumul (din 1977), în care este deja
anunţată posibilitatea depăşirii metafizicii tradiţionale,
privită ca onto-teologie, prin recursul la teologia apofatică,
una care are ca principală miză conservarea distanţei absolute
a luiDumnezeu în raport cu omul şi cu lumea creată.
Însă drumul propriu pe care şi-l croieşte în filosofie începe

cu lucrarea şi se continuă cu
numeroase lucrări bine cunoscute, publicate la mari edituri
franceze, dintre caremenţionăm doar câteva:

(1989),

Unele
din lucrările sale au fost
deja traduse în limba
română, oferind o şi
mai bună receptare a
filosofiei sale:

(Deisis ,
2000), (Deisis,
2003) ,

(Deisis, 2004),

(Deisis, 2007),
(Humanitas,

2007 ) . Amploa rea
receptării acestei opere
în România devine
e v i d en t ă d a c ă n e
gândim că în ultimii ani
s-au susţinut şi sunt în
pregătire numeroase
lucrăr i de licenţă,

disertaţii de masterat şi teze doctorale care au în atenţie
filosofia sa.
Cei mai mulţi comentatori identifică doi versanţi ai

gândirii sale: unul filosofic,mai precis fenomenologic, şi altul
teologic. Jean-Luc Marion nu se prezintă pe sine ca teolog, ci
ca fenomenolog. În ce constă noutatea acestei gândiri?
Fenomenele speciale supuse de el analizei şi descrierii
fenomenologice sunt unele al căror sens nu poate fi dependent
de eul constituant. Despre ele nu se poate spune că ar fi supuse
unor condiţii de posibilitate omeneşti. De exemplu, nu putem
spune că divinul se revelează integral în orizontul şi datorită
vreunui act intenţional al eului. Dacă am gândi altfel, atunci
revelaţia ar fi degradată la statutul de simplă închipuire
omenească. Fenomenele de acest tip apar cu un surplus,motiv
pentru care pot fi numite . Dacă eul nu mai
este prim, înseamnă că şi structura sa fundamentală,
intenţionalitatea, trebuie supusă unei revizuiri. Reducţia
fenomenologică nu mai este o reducţie la obiecte (precum la
Husserl), şi nici una la fiinţă (precum la Heidegger), ci o
reducţie la donaţia ca atare. Reducţia este chemată acum să
pună în evidenţă invizibilul, aşadar, în mod paradoxal, să facă
vizibil invizibilul, dar fără a-l denatura, fără a-l confunda cu
ceva de ordinul vizibilului. Jean-Luc Marion vorbeşte despre

ca o nouă paradigmă fenomenologică, una care dă
seama, înmod formal şi unitar, de orice fenomen. Căci nici un
fenomennu ar putea fi donat în absenţa donaţiei ca atare.

ubiectivitatea umană poate fi
înţeleasă numai dacă asumăm ideea distanţei dintre

Dieu sans l'être

Prolégomènes à
la charit

De surcroît. Études sur les phénomènes
saturés Le phénomène

După Jean-Luc Marion, s

Evenimentul filosofic al anului 2013:

JEAN-LUC MARION
la Ia iş

Dumnezeu şi om. Căci, aşa cum scria Hölderlin, „intimitatea
relaţiei dintreDumnezeu şi oameni creşte pemăsura distanţei
dintre ei”. Aşadar distanţa trebuie conservată, nu trebuie
„umplută” cu diverşi idoli, forma ei cea mai adecvată fiind
cea a imitaţiei luiDumnezeu.Astfel se întâmplă, bunăoară, în
evenimentul liturgic al proslăvirii, în care eul se abandonează
pe sine în favoarea lui Dumnezeu. Înţelegerea lui Dumnezeu
nu poate avea loc pe cale conceptuală, ci numai prin credinţă,
care implică actul iubirii, renunţarea la lumea vizibilă,
trecerea către invizibil, precum şi imitarea actului christic,
singurul care a dat sens distanţei divine. Astfel, individul
devine persoană prin iubire şi prin libertatea deciziei morale.
Conform lucrării , eul ar trebui înţeles ca

(cel care trebuie să răspundă unui apel). Marion
arată că apelul este anterior mie însumi, eul fiind astfel
deposedat de falsa putere cu care fusese învestit de către
filosofia modernă. În lucrarea eul este conceput ca

: conştiinţa darului face imposibilă conceperea unui
sine autarhic, care nu ar datora nimic nimănui şi care s-ar
constitui singur pe sine. În fapt, trebuie să ne supunem
evenimentului darului ca unuia perfect contingent, despre
care nu ştim nimic. Aceasta este şi noua structură a
fenomenelor (numite „saturate”): ele nu sunt constituite de
către ego, ci acesta se găseşte în faţa unor fenomene care se
arată de la sine, devenind martorul lor. Eul se caracterizează
astfel prin receptivitate şi pasivitate, fiind constituit de către
fenomen, care îl depăşeşte în întregime, şi nu invers. În loc de
„eu gândesc” este mai adecvat să vorbim despre „eu simt”,
„eu sunt afectat”.
Dincolo de mizele strict filosofice ale gândirii lui Jean-

Luc Marion, trebuie subliniat caracterul ei profund umanist,
afirmat prin efortul constant de a înţelege omul în întregul său
şi de a-i reda întreaga demnitate.

Reducţie şi donaţie

Fiind dat,

interpelat

adonat

George BONDOR

Rafael, Madona cu Pruncul
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Autor român de expresie franceză, sau dramaturg francez
de origine română (în siajul lui Ionesco), Matei Vişniec ne-a
inspirat imaginea cuprinsă în titlu printr-o mărturisire, făcută
nu o dată: „În România am învăţat să merg, în Franţa am
început să zbor”. Dar şi graţie unui personaj simbol al
speranţei nedesluşite: omul cu o singură aripă.
Matei Vişniec trebuie să fi fost dăruit cu mai multe aripi,

de vreme ce numele său se regăseşte pe afişe teatrale în peste
treizeci de ţări de pe trei continente. Frumoasa călătorie a
pieselor sale a străbătut geografii lingvistice diverse,
vorbindu-le spectatorilor în română, franceză, engleză,
germană,maghiară, suedeză, sârbo-croată, poloneză, bulgară,
catalană, portugheză, italiană, spaniolă, greacă, rusă,
ucraineană, japoneză, daneză, persană, islandeză, finlandeză,
turcă, arabă, estoniană. Şi a fost răsplătită nu doar cu aplauze,
ci şi cu premii acordate de Uniunea Scriitorilor din România,
de Academia Română, de Societatea Autorilor şi
CompozitorilorDramatici din Franţa, ori cu premii obţinute la
Festivalul de teatru de laAvignon.
Despre Matei Vişniec s-a spus că e „vizionar şi

halucinant”. Sau că e „unDonQuijote al teatrului”. Sau, pur şi
simplu, că a scris un teatru post-absurd. Desigur, aceste
aprecieri schiţează inspirat portretul unui autor
inconfundabil, în ai cărui non-eroi se regăsesc oamenii de azi
şi de pretutindeni. Cum se întâmplă însă întâlnirea decisivă
dintre cei din sală şi cei de pe scenă, dintre viziunile lor asupra
lumii în care vieţuiesc? Poate datorită amestecului de
tulburare şi tandreţe a unei scriituri dramatice în care farsa
întâlneşte parabola filozofică dar şi feeria macabră, în care
bufonada emarcată de tragic dar şi de liric, în care grotescul se
contopeşte cu poeticul, în care datele realităţii sunt travestite
parabolic, ludic ori suprarealist, iar mascarada intersectează
oniricul saumetafizica.
E un teatru neliniştitor, viu, dinamic, ce combină

desacralizarea, deriziunea, parodicul şi umorul absurd cu
registrul grav al meditaţiei asupra timpului, morţii, iubirii,
singurătăţii şi memoriei, asupra omului prins între sacru şi
profan, între civic, ontologic şi fantastic. Omul lui Vişniec
pare a cantona într-o aşteptare dedalică, tinzând spre unitatea
primordială, sau spre cunoaşterea de sine, dar personajele sale
pot fi şi fiinţe bizare, marionete mişcate de sfori nevăzute şi
neiertătoare, clovni a căror singurătate amară e un preludiu al
pieirii. Sunt ei şi ele femei, bărbaţi şi bătrâni, patroni,
inspectori, automobilişti, motociclişti, orbi (falşi), cocoşaţi,
medici, căpitani, comisari, ziarişti, osândiţi, guvernatori,
gardieni, hamali, călători prin ploaie, şefi de gară, domni,
doamne, spectatori condamnaţi la moarte, negustori de timp,
oameni din cerc, oameni-pubelă, oameni cu o singură aripă,
oameni care vorbesc în şoaptă, spălători de creiere şi filozofi,

iluzionişti, alergători, nebuni şi cerşetori…Toţi mânuiţi
simbolic, metaforic, alegoric sau prinşi într-un dramatism
răscolitor, nu o dată ironic; sunt bucăţi ale unei oglinzi puse în
faţa omului contemporan; ori ale unui puzzle care
funcţionează unitar şi în care fiecare componentă e de sine
stătătoare, des-compusă. În universul luiMateiVişniec, lăzile
de gunoi, automatele de răcoritoare preocupate de sensul lor
în viaţă, caii albi sau negri pe lângă ferestre sau galopând spre
nicăieri, păianjeni carnivori atacând trupuri christice, câini
aruncaţi în fântâni interioare, melci urâtmirositori şi invazivi,
ploi-animal cotropitoare, animăluţe cu vocaţie filozofică şi
aplecare spre metafizic, gropi care respiră deformează sau
amplifică până la grotesc concretul uman anesteziat de
incomprehensibil. De înstrăinare. De anxietate. De
incomunicabilitate. De lupta cu sine şi cu ceilalţi. De aşteptare
vană. De spaime. De automatisme. Şi de renunţare. Chiar
dacă acestea toate, ca şi moartea, sunt adesea abordate prin
contrapunctul deriziunii, al parodiei. Şi totuşi, uneori, fiinţa
umană pare a părăsi teluricul pentru a căuta celestul. Iar
teatrul devine locul unde fiinţa se încăpăţânează să-şi caute
autenticitatea, provocând şi explorând întrebări esenţiale.
Universul imaginat deVişniec e susţinut, ca orice univers,

de cele două axe fundamentale: spaţiul şi timpul. Spaţiile în
care se mişcă personajele sale rămân misterioase, în ciuda
banalităţii obiectelor care le compun; sunt coercitive,
carcerale, cenuşii, spaţii în care se spală creiere şi suflete.
Deschise, ele sunt sufocate de clădiri şi nori apăsători, de
construcţii labirintice ori de mişcări mareice repetitive.
Străzile pustii, pivniţele, mansardele, câmpurile de luptă,
locurile devastate ori deşertice, sălile de aşteptare-anticamere
ale morţii, gările, staţiile de metrou devin, de fapt, metafore
ale timpului. Ale unui timp reluat, sau nedefinit, meandric,
suspendat sau relativ, un timp al duratelor interioare. Un timp
al serii, al amurgului, al luminilor difuze, al întunericului, al
nopţii sfârşit şi început.
Dar în acest spaţiu-timp precumpănitor echivoc,

tulburător al logicii ordonate, sunt convocaţi punctual şi
Cehov şi Meyerhold şi Cioran, deschizând calea unei
intertextualităţi vădit provocatoare de dialog despre rosturile
teatrului şi ale artistului. Punţi ideatice conduc, spre plăcerea
comparatistă a receptorului, către lumi deja cunoscute,
înrudite întru spirit şi plăsmuire, revizitate creator. Ecouri
biblice, beckettiene, ionesciene, pirandelliene, kafkiene,
urmuziene, se împletesc în posibile filiaţii, într-un discurs
teatral modular, care permite flexibilitatea deschiderilor
posibile în actul lecturii şi în cel al transpunerii scenice.
Matricea stilistică însă rămâne constantă şi specifică luiMatei
Vişniec, producând densitate imagistică, arcatură
emoţională, paradoxuri logice şi lingvistice, poeticitate şi
simbolistică surprinzătoare în construcţia personajelor,
inventivitate în mânuirea tehnicilor dramatice, libertate
acordată regizorului şi actorului, complicitate creativă cu
aceşti artişti contemporani provocaţi ludic de un dramaturg
contemporan preocupat de omul contemporan şi de destinul
său.
Grav, ca sunetul de violoncel.

DRAMATURGUL
CU MULTE ARIPI

Anca-Maria RUSU

Dedragul zilelor de sărbătoare şi graţie unui parteneriat cu
uşoară tentă mistică, demarat între Clubul Fotografilor şi
Centrul de Promovare Turistică, dinTurnul Goliei se lansează
(până pe 10 ianuarie!) peste ani şi suflete punţi spirituale. De
laDumnezeu puterea asta pare a fi, şi la o primă dar şi la o terţă
vedere, menirea celor 56 de instantanee ce dau senzaţia oricui
că nu doar imagini, ci sentimente latente au fost prinse, cu
dibăcie în cui. 56 de instantanee "suspecte" care facilitează
atipic, dar întrucâtva absolut firesc, un drum invers.
Destinaţia renunţă protocolar la eticheta de scop şi punct final
spre a urma progresiv, subtil şi total neagresiv calea spre ochii
şi inima eventualului său privitor pasiv. Dacă primeşti oferta
deschis, constaţi, că fie şi-un minut, nimic mai mult, îi e

necesar neexplicitului proces de resuscitare pentru a simţi
cum devin şi-ţi curg din nou prin vine, ritmicităţile niciodată
cu adevărat pierdute ale lumii divine. Pe scurt, încă o
provocare lansată regăsirii de sine, dar şi a unui timp când
Târgul Ieşilor se fălea numărând pe teritoriile sale, întâlnite
oriunde în cale, mai bine de o sută de astfel de...destinaţii
spirituale.
Adevărata putere a jocului acesta ce te conjură să priveşti

lumea prin lentilă, după cum mărturisea şi unul dintre autorii
invitaţi la ceas de vernisaj, e că presentimentul, senzaţia
instinctivă se dovedeşte întotdeauna a fi utilă. Gândesc că da,
lumea se aşteaptă, onest şi fest, la adevărate poveşti, lungi,
întortochiate şi senzaţionale barem în parte. Şi, privind
imaginea, nimeni nu te poate opri, la o adică, să le ţeşi. Cu
puţină imaginaţie, scenariile nu doar curg, ci se succed intens.
Dar are sens? Nu e (asemeni versului despicat în patru) risipă,
când instantaneul e fix instantaneu şi revelaţie de-o clipă?
Privite astfel, deschid privitorului

deopotrivă porţi, dar şi profunde portale. Monocrome sau
definite obsedant de multiplan, contrast sau culoare, devin
printr-un detaliu sau altul, cu atât mai incitante. Iar cheile ce le
deschid iau uneori forme irepetabile. Fapt ce probează poate
că Divinitatea te poate surprinde hristic la fel de sublim şi
dinăuntrul şi dinafara structurilor sale clădit-laice. E în apusul
de iulie ce încinge şi apoi se prelinge pe cupola cu numărul a
trei coincidenţă dacă vrei, a Catedralei Mitropolitane (Ana
Maria-Sângeap), în dangătul lipsă din clopotniţa strâmbă a
Bisericii "Sf. Gheorghe" sau reflecţia focului ce arde sub
acoperişul celei cu hram de Sf. Dumitru (CristianVidraşcu). E
în fluidul ceţii ce împresoară Hadâmbul Mironesei şi-n
divanul stratificat de zare ce pare să pună peste Moţca capac,
punând-o pe timp hibernal la păstrare, la imboldul şi sub
protecţia unui arhaic Sf.Nicolae.(Cristi Ţibu)
Alteori, mizând pe farmecul rolurilor schimbate, îţi acordă

fericit şansa de a fi indus în eroare provocându-te să descoperi
vizual rocade structurale. Biserica Banu de pildă iese afară,
din propria şi umana corporalitate negociindu-şi, o clipă doar,
şansa lipsei de verticalitate reflectate pe geamul unei maşini
parcate (Cristina Zaharia). Asta în timp ce, fix pe dos, la Trei
Ierarhi Iedenul văratic a dematerializat vitraliul ferestrei cu
absidă pentru a se oglindi solitar şi-a-şi jerti la nevoie
preaplinul vegetal pe altar.(Cristi Ţibu)

Destinaţiile spirituale

Dacă vrea, Eternitatea se lasă purtată pe aripile aurite din
foiţă, ale serafimilor ce tind să se desprindă, escaladând pe
din lumină-mpletită şuviţă, zidul cu simetrii fără pereche, ce-
ţi bucură ochii odată păşit pragul din Mitropolia Veche ( Ioan
Apetrei). Aşa cum alteori, sub binecuvântările înşiruite ale
sfinţilor cu priviri sfredelitoare şi chip strict, cade şi te atrage
cu sine, fără avertisment, într-un zbor intens înspre cerul a
două cupole răsturnate printr-un simplu declic.
Vara ştie să se camufleze sub ziduri de mănăstire ori

Cetăţuie veche răsărită din valuri de tzunami verde (Vasile
Iacob). Sau în azurul înfipt în crucifix şi cămaşă albă de
borangic a pelerinului venit căit spre spovedit (Iulian
Sângeap). Iarna stă de veghe ascunsă în căutare de sevă şi leac
sub scoarţă de copac (Ciprian Marinescu), sau dezmorţindu-
se după stare şi vreme în detaliile perene ale Bisericii
Armene.(ClaudiuCîrlibaba).
Între timp şi anotimpuri se prea poate să fluctueze arbitrar

legănându-se incert când pe umbra unui ceas catolic solar,
când pe urma vălurită şi de imediată senzaţie a unui avion cu
reacţie.
Duminica numai, după cummulţi ştiu, se aprindemai viu.

Deşi i-a fost cuib odată, muşcata roşie (Ana-Maria Sângeap)
se vede revocată în timp,Duhul trimiteMiresei solemne (Dan
Ştefănescu) preacuvios răvaş. Cu veşnicul crucifix pe post de
invitaţie-afiş şi-odată îmbrăcată în veşmânt de lumină filtrată
Treimea Sfântă este, după tipic, la triptic incantată. (Adrian
Purice)
Într-un final mă gândesc că Dumnezeu zâmbeşte trist

peste compromisul de-a pune omenirii gaj propriul Fiu. Dar
ştiu c-ar face-o înc-odată în timp ce pândeşte abil, printre cei
40 de mucenici (Cristina Zaharia) şi trece peste capetele
despovărate de frici, prin trei la număr ferestremici. (Ramona
Cioancă)
Şi chit că iese sau nu pe poartă, pun pariu că se opreşte şi

mai sărută o dată Troiţa pe al cărui trup sculptat, suie reflecţia
oglindită a lumânărilor aprinse ca amintire, ofrandă sau dar.
Ştie pe de rost, din scoarţă-n scoarţă visele omeneşti gândite
strâmb ca soartă. Dar le citeşte cursiv ca de pe un răboj
intuitiv, zice Amin şi suflă blajin fără a le stinge pe toate
deplin.

Destin(a ii) spiritual(e)ţ

Sofia RALU

Nora Covali şi Dragoş Ionescu în
(Teatrul Tineretului, Piatra Neamţ)

Frumoasa călătorie a urşilor panda...
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Nu sunt nici doi ani de când scriam tot în aceste pagini despre
două cărţi ale criticului de teatruCălinCiobotari. Erau două cărţi de
interviuri cu actori (în principal) ai celor două teatre ieşene şi se
intitulau , respectiv

. Ele urmau altor două
apărute puţin mai înainte

şi .
Respectându-şi ritmul, criticul publică acumalte două cărţi,

şi , ambele la
Editura „Opera Magna”, în condiţii grafice deosebit de elegante.
Oferindu-mi-le şi ascultând-mi aprecierea în legătură cu ţinuta lor
excepţională, simpaticul confrate s-a alintat puţin spunând că „sunt
forme fără conţinut”; nimic mai departe de adevăr decât această
autoapreciere, pe care nici autorul însuşi nu o crede, iar noi nici atât.
Cum o spune şi titlul, cea dintâi are ca obiect spectacolul teatral

fiind comentate 33 de spectacole toate din Iaşi (de la Teatrul
Naţional, Teatrul „Luceafărul”, Ateneul Tătăraşi, Universitatea de
Arte „George Enescu”), plus câteva, nu multe, doar cinci din spaţii
neconvenţionale şi cu statut de independenţă. Cunoscut deja ca
unul dintre cei mai valoroşi critici profesionişti ai generaţiei tinere
(şi nu numai), Călin Ciobotari impune mai întâi prin exigenţă, prin
severitatea şi substanţialitatea observaţiilor, prin logica
argumentaţiilor, prin proprietatea absolută a termenilor şi a
conceptelor cu care operează şi, nu în ultimul rând, prin capacitatea
foarte personală de a citi un spectacol şi de a-i descifra sensurile,
subtilităţile, direcţiile şi înrudirile estetice, ţintele etc.
Conjuncturile îi sunt străine, amiciţiile nu-l blochează, autoritatea
unor autori de spectacole nu-l intimidează, ba chiar îl incită, îl
provoacă, îl determină să ridice şimaimult stacheta exigenţelor.Un
exemplu ar fi chiar cronica din deschiderea volumului consacrată
spectacolului în regia lui Al. Dabija şi
scenografia lui Dragoş Buhagiar. Chiar dacă opinia noastră despre
spectacol (exprimată în scris) a fost (şi rămâne) diametral opusă
celei foarte severe a lui Călin Ciobotari, nu putem să nu-i
recunoaştem soliditatea punctului de vedere, rezistenţa celor mai
multe dintre argumente. Am rămas doar cu mirarea că nu a fost
observată legătura directă (aş zice chiar dialogul intenţionat) dintre
acest spectacol şi filmul lui Lucian Pintilie

, ceea ce punea spectacolul ieşean într-un context cultural
specific. Cronica este intitulată titlu
continuat în text cu propoziţia „cel pe care îl cunoşteam cu toţii”.
Dar nu ni se spune de unde îl cunoşteam.Din text?Din spectacolele
mentale ale fiecăruia dintre noi? Din spectacolele, altfel, foarte
valoroase pentru epoca respectivă, ale lui Sică Alexandrescu?
Oricare dintre aceste cunoaşteri e relativă, e provizorie, e valabilă

O „istorie” dialogată a Teatrului Naţional Iaşi
Cortine de cuvinte. Teatrul „Luceafărul”

Cornelia Gheorghiu între Ciocârlia şi
Sarah Bernhardt Istoria unei stagiuni (2009-2010)

Semne
de scenă. Iaşul teatral (2011-2013) Regizorul, acest...

O noapte furtunoasă

De ce trag clopotele,
Mitică?

Despărţirea de Caragiale,

până la proba contrarie, până la -ul sau -ul pe care ni-l
poate propune, la un moment dat, un creator. Acesta este cazul
„Nopţii...” lui Al. Dabija. Dar, încă o dată, tot respectul pentru
coerenţa şi soliditatea punctelor de vedere exprimate împotriva
spectacolului. Păstrând proporţiile, voi aminti un dialog clasic al
contrariilor (între Voltaire şi Diderot) în urma căruia unul i-a
declarat celuilalt: „Nu sunt de acord cu ceea ce susţii, dar voi apăra
cu preţul vieţii dreptul tău de a susţine” (citat dinmemorie).
Şi când susţine, şi când neagă criticul e la fel de serios,

polemicile (indirecte) cu regizorii sau cu actorii au ţinută culturală,
intelectuală, estetică ireproşabilă. El nu menajează pe nimeni, dar
nici nu jigneşte oricât de dure ar fi opiniile sale. Iată, de pildă, cât de
sever, dar şi cât de elegant schiţează profilul unui regizor ca Ovidiu
Lazăr: „Fără îndoială, ca regizor, Ovidiu Lazăr ar fi meritat un alt
destin. Are cultură teatrală, este un comentator admirabil al
spectacolelor altora, este capabil să creioneze seducătoare caiete de
regie sau să viseze frumos, cehovian, la ce va fi. Marea problemă a
regizorului despre care vorbim este quasi-totala absenţă a simţului
practic, incapacitatea lui de a aşeza gândul în faptă, imposibilitatea
sa de a scăpa de un balast teoretic inutil şi dezavantajos. Îi lipseşte
virtutea simplităţii, la fel cum este străin de virtutea smereniei.
Refuză sugestia, crezând orbeşte în calităţi pe care, vai!, nu le are”.
Convins că, nerostind adevărul (sau ceea ce crede el, la un moment
dat, că ar fi adevărul), i-ar face un rău celui în cauză, criticul îşi
asumă riscurile (posibile) şi vorbeşte deschis, cu sinceritate şi curaj.
Aşa sunt toate cronicile din acest volum, chiar dacă urmărindu-le
cronologic se poate observa o oarecare temperare a tonului, o
nuanţare a atitudinii, o abia perceptibilă diminuare a fermităţii
discursului critic.Dar, deocamdată, nu-i nici un pericol.
Printre cronicile care merită a fi citite cu prioritate se numără

cele dedicate spectacolelor (r. Tompa Gábor),
(r. Radu Afrim), (r. Cristian Hadji-Culea),

(r. Silviu Purcărete),
(r.MihaiMăniuţiu), (r.Alex.Hausvater).
Volumul se încheie cu câteva interviuri luate deCălin Ciobotari

unor oameni de teatru: Traian Apetrei, Oltiţa Cântec, Constantin
Chiriac, Ştefan Oprea,Axenti Marfa. Despre calitatea interviurilor
sale am mai vorbit şi altădată, când am afirmat că, în gen, Călin
Ciobotari este cel mai bun; are cultură filosofică şi cultură teatrală,
cunoaşte bine oamenii pe care îi abordează, ştie să scoată de la
fiecare esenţialul, provocându-i cu întrebări iscoditoare, la obiect,
curajoase. Asemenea calităţi sunt evidente atât în cele cinci
interviuri care închid volumul, cât şi în cea de a doua carte despre
care vorbim aici, Acest ce? te întrebi imediat şi,
bineînţeles, te duci întins la Cehov. Numai că, în introductivă,
autorul face precizări, bănuind deruta unor cititorimai puţin avizaţi:
„Un titlu deschis, ce atestă, înainte de toate, dificultatea de a defini
riguros,complet, fără rest, regizorul. El ar putea fi (după
unii), (după alţii), iar şi după unii şi după alţii:

etc.A
completa eu însumi punctele de suspensie din titlu, ar fi însemnat,
inevitabil, să-mi asumo sterilă unilateralitate”.
Sunt intervievaţi 13 (!) regizori ale căror opinii pot alcătui o

imagine nu completă, dar cuprinzătoare a gândirii regizorale şi a
artei spectacolului în momentul de faţă. Meritul autorului-
intervievist constă în abilitatea cu care ştie să obţină de la fiecare
idei substanţiale despre meserie, despre creaţie, despre starea
actuală a teatrului românesc (şi nu numai). Întrebările sunt
inteligente, adesea subtile, întotdeauna provocatoare şi nu lasă
posibilitatea eschivării de la un răspuns pe măsură. Iată câteva:

de astăzi de ieri ,
etc., etc. Răspund regizorii: Felix Alexa, Const. Brehnescu,
Antonella Cornici, Ion Ciubotaru, Claudiu Goga, Octavian
Jighirgiu, Vlad Massaci, Mihai Măniuţiu, Julian Negulesco, Radu
AlexandruNica,AncaOvanez,TompaGábor,BogdanUlmu.

altceva altfel

Mizantropul Dawn
Vay Trei surori Pălăria
florentină Domnul Swedenborg vrea să viseze

Golem

Regizorul, acest...
Nota

un zeu
un tiran un iluzionist,

un magician, un simplu creator, un farseur [...], un rebus, un
echilibrist, un mediator, un speculant, un traficant de sensuri

E
astăzi, în teatru, o dictatură a regizorului?, Sunteţi adeptul
actualizărilor, al „aducerilor la zi”?, Soarta unui spectacol e în
mâna publicului?, Ai aşteptări de la actor sau te mulţumeşti a-i
explica opiniile tale?, Ca regizor şi ca director de teatru simţi o
demotivare a actorului generată de mizeria financiară?, Când te
desparţi de un spectacol?, Îi urmăreşti destinul, intervii în existenţa
lui post-premieră?, În ce relaţie vă aflaţi cu critica de teatru?, Cum
vi se pare şcoala de actori în comparaţie cu cea ?

În ultimele patru zile ale lunii noiembrie, la Botoşani s-a
desfăşurat o sărbătoare teatrală sub genericul

. Paginile de istorie confirmă,
într-adevăr, că în 1838, în urma lichidării Societăţii Filarmonice
din Bucureşti, Costachi Caragiali după un scurt popas la Iaşi s-a
oprit la Botoşani, unde, împreună cu Nicolini, directorul Şcolii
Domneşti, înfiinţează o trupă de teatru, folosind pentru
reprezentaţii o sală de patruzeci de locuri din incinta şcolii. Trupa
era alcătuită din diletanţi locali, căci şi până la acea dată (afirmă
Ştefan Cervatiuc, monograful teatrului, autorul celor trei volume
de cel de al treilea volum fiind lansat
chiar în aceste zile) „boieri şi cucoane se urcaseră pe scenă”. Cu
aceştia însăCaragiali nu putea juca repertoriul greude laSocietatea
Filarmonică, aşa că recurge la piese mai uşoare:

, comedie într-un act de Kotzebue,
, comedie de J.S. Junger, ambele traduse şi

publicate în Iaşi, în 1835, „cu autorizaţia ţenzurei”. Este
reprezentată, de asemenea, drama istorică a lui Gh.
Asachi. Primul spectacol a avut loc în noiembrie 1838. Afişul la

se păstrează la Academia Română, e scris
demână şi anunţă că „priveliştea se va sfârşi printr-o pantomimă în
două acte, . La Iaşi, gazeta lui Asachi, „Albina
Românească” (nr. 94 din 27 nov. 1838) scria: „Aflăm de la
Botoşani că dl. Nicolini au înformat acolo o trupă de actori
moldovani. Această întreprindere naţională au aflat la nobleţă şi
public aşa o îmbrăţoşare încât direcţia a fost în stare a începe şirul
reprezentaţiilor abonamentului întâi”. Peste două numere, gazeta
revine cu informaţia că „reprezentaţiile teatrului naţional urmează
cu mare plăcere din partea publicului”, că „dl. director Nicolini şi
dl. Caragiali câştigă [de] fieşcare dată vii aplausuri pentru talentul
lor şi sârguinţa de a aduce mulţumire privitorilor prin alegerea
pieselor şi a lor nimerită giucare”.
Afostmenţionată şi o a doua aniversare: s-au împlinit 55 de ani

de existenţă a Teatrului „Mihai Eminescu” ca instituţie de sine
stătătoare, cu trupăproprie.
Acestea sunt faptele teatrale pe care botoşănenii le-au

sărbătorit într-omanifestare complexă, cu spectacole, expoziţii (de
scenografie, de grafică, de numismatică), expuneri teoretice,
lansări de cărţi judicios coordonate de Traian Apetrei, directorul
actual al Teatrului „Mihai Eminescu”. Gândul organizatorilor însă
nu a rămas la trecut. Prezentul şi viitorul i-a preocupat chiar mai
mult.Nucleulmanifestării l-au constituit spectacolele: au fost şase,
toate cu piese deMatei Vişniec, obţinându-se astfel un medalion al
distinsului autor româno-francez (la spectacole adăugându-se un
profil teoretic prezentat de prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu de la
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi). Au fost invitate
teatre din Bucureşti, Bacău şi Piatra Neamţ, care, alături de trupa
teatrului gazdă şi de cea a colegienilor botoşăneni, au susţinut
spectacolele: (Teatrul Independenţilor
Profesionişti din Bucureşti),

(Teatrul
Tineretului Piatra Neamţ), (Teatrul municipal
„Bacovia” Bacău), după (Atelierul
de teatru de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani),

şi (Teatrul „Mihai
Eminescu”).
În (regia Alexandru Nagy, scenografia

Ioana Pashca, interpreţi Aida Avieriţei, Octavian Costin, Ştefan
Pavel, Ionuţ Niculae) s-a mizat în primul rând pe disponibilităţile
actoriceşti ale tinerilor interpreţi şi pe capacitatea lor de a scoate
conotaţii inedite, surprinzătoare din sensurile subtile ale unor
cuvinte în măsură să dea naştere unor situaţii sau stări dramatice.
Au primit cele mai multe aplauze primii doi interpreţi, dar nu
pentru că sunt originari din Botoşani, ci pentru că într-adevăr au
fost foarte buni. Cu entuziasm a primit publicul (alcătuit, fireşte,
din elevi) spectacolul foarte tineresc, dinamic, colorat, antrenant,
muzical-dansant realizat de actriţa-regizoareLenuş
Teodora Moraru (cunoscută şi botoşănenilor, şi nouă pentru
realizările excelente pe care le obţine de ani de zile în Atelierul de
teatru amintit). În spectacolul actual a colaborat cu coregrafa
VictoriaBucun şi cu scenografulGeluRîşca.
Tot Lenuş Teodora Moraru şi Gelu Rîşca au realizat un

spectacol pe scenaTeatrului „Mihai Eminescu” cu piesa
, încercând să pună în valoare disponibilităţile dramatice

ale foarte tinerilor actoriAlexandra Vicol şiAlexandru Dobinciuc.
Chiar dacă subtextul metaforic al piesei a trecut rampa cu oarecare
dificultate, interpreţii au făcut dovada unor promiţătoare calităţi
scenice pe care sperăm să le vedem împlinite în spectacole viitoare.
Ca şi în cazul actriţelor de la Bacău puse la grea încercare de
regizorul Gheorghe Balint. De ce grea încercare? Pentru că au fost
nevoite să facămai întâi , apoi (personajele sunt

) şi în al treilea rând
(fie ele oricât de simple). Dacă Eliza Noemi Judeu, actriţă cu mai
multă experienţă scenică, a depăşit în bună măsură dificultăţile,
oferindu-ne un Peppino cât de cât credibil, dacă Nina Ionescu a
avut câteva momente emoţionante, cea de a treia interpretă,
Adelaida Perjoiu, nu a găsit nici o clipă tonul, stările şi mişcările
convingătoare pentru personajul Filippo.
Mai multă satisfacţie artistică ne-au oferit actorii de la Piatra

Neamţ Dragoş Ionescu, Nora Covali şi Daniel Beşleagă,
coordonaţi regizoral de Adrian Tamaş care ne-au spus cu reală
emoţie şi dramatism stăpânit ...
Şi cumultă poezie, căci spectacolul semişcă dezinvolt de la un vag
realism iniţial, la metafizică şi poezie pe tema relaţiei dragoste-

175 de ani de la
primul spectacol în limba română

Istoria teatrului la Botoşani,

Uniforma lui
Velington Plumper sau
amestecătorul în toate

Ştefan celMare

Uniforma lui Velington

Troa Diup

Cabaretul cuvintelor
Frumoasa călătorie a urşilor panda

povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt
Angajare de clovn

Şcoala lui Gufi Ţara lui Gufi

Caii la fereastră Buzunarul cu pâine

Cabaretul cuvintelor

Şcoala lui Gufi

Buzunarul
cu pâine

travesti compoziţie
clovni bătrâni să execute unele numere de circ

Frumoasa poveste a urşilor panda

moarte. Pentru a da mai multă substanţă acestei relaţii, regizorul a
creat un personaj (Spiritul) căruia i-a încredinţat un comentariu liric
alcătuit din poeme de Vişniec, alăturate celor bacoviene existente
deja în text. Experimentul a reuşit, spectacolul are o doză de
inefabil, interpreţii îşi „poetizează” şi ei jocul, ceea ce se potriveşte
cu tinereţea, cu exuberanţa aparentă şi cu dramatismul conţinut al
stării personajelor.
Suita de spectacole s-a încheiat cu al teatrului

gazdă, un reuşit demers regizoral al lui Petru Vutcărău, spectacol
pe care l-am comentat (în aceste pagini) imediat după premieră.
Acum amintim doar numele principalilor actori din distribuţie:
BogdanMuncaciu, Daniela Bucătaru, Volin Costin, Ioan Creţescu,
AndreeaMoţcu.
Am zis mai înainte că organizatorii acestei manifestări teatrale

s-au gândit şi la viitor. Într-adevăr, s-au gândit şi se gândesc la un
Festival Vişniec, în colaborare cu oraşele Suceava şi Rădăuţi
(acesta din urmă fiind oraşul natal al dramaturgului). Medalionul
Vişniec din acest final de noiembrie s-a dorit a fi proologul
proiectatului festival.

Caii la fereastră

Teatrul „Mihai Eminescu” Boto aniş

Trecut, prezent i o idee de viitorş

Semne de scen i alte...
animale ciudate

ă ş

Pagină realizată de Ştefan OPREA



16 cronica veche

CRONICA ARTELOR

Radu Ghilaş (Swedenborg)

... Aşa poţi gândi privind casa din care s-a ridicat spre
lume ominunată artistă a identităţii româneşti, .
Uşa de dincolo de liliputanul pridvor îţi seceră lungimea, te
obligă spre metanie, spre aplecare, aşa cum trebuie să te
apleci pe gura fântânii timpului, a rememorărilor. Uşa cea
mică făcută ca simbol, ca trebuinţă?Cât de mică este casa
veche lângă cea de alături? Cela Neamţu,

, acceptă aventura călătoriei în timp:

Blândă, calmă, paşnică întrepătrundere de culori în viu,
de la mişcarea de perdea învârstată la degradeurile
autumnale ale pădurii înconjurătoare, de la galbenul de
gutuie la ceara de pe curpenii de păpuşoi şi verdele stins al
ierbii de sub geana dumitriţelor. Plus dealul de după deal,
nevăzutul.

De aici întoarcerile, nepărăsirea de-a-ntregul a spaţiului
matern. Iar lucrările sale, taină înţeleasă acum şi de noi, sunt
poeme de iubire pentru spiritul locului, pentru mamă, tată,
pentru cei ai casei.

CelaNeamţu

Fratele artistei
CorneliuGrigoraş
–

–

–

Mai întâi lacrimile din copilărie, din greul acelei
perioade. Şi în primul rând a fost războiul, zaraf nemilos al
vieţilor. Al vieţilor celor două surori şi schimbarea prea
timpurie de destin a sorei Cela care, la vârsta de doi ani, a
rămas fără un picior, fapt ce atârna greu asupra întregii familii.
Eu şi o altă soră, amândoi mai mici decât Cela, nu înţelegeam
prea bine de ce trebuia să ne refuzăm pofta de joacă, sigur, cu
un surplus de suferinţă interioară pentrumama care încerca să
diminueze disconfortul fizic, vulnerabilitatea Celei. Şcoala
primară a început-o aici, la Piciorul Lupului, purtată în braţe
de părinţi sau de fetele mai mari de pe aici, din sat. Dar nu
mereu era timp frumos. Şi atunci învăţătorul Hanganu a
acceptat-o ca dublură, aici, acasă, pe învăţătoarea Grigoraş.
Un fel de-a spune. Deci primele clase au fost cu examen la
domiciliu apoi, până în clasa a cincea, a mers la Ciurea, unde
fratele mamei locuia aproape de şcoală. La Iaşi, internatul
părea o poveste frumoasă care, ca orice poveste sau mai grav
s-a încheiat brusc, pe baza unei culpe nedovedite de aşa zisă
aderenţă a tatălui la nu ştiu ce mişcare ilegală. Peste ani, când
s-a aflat netemeinicia acuzelor pentru care fetele acarului
Grigoraş Neculai nu aveau loc la internatul de la Oltea, era
deja prea târziu pentru a mai repara ceva. Surorile erau în anii
terminali de liceu. Dar mă întorc spre copilărie. Era perioada
în care femeile de prin sat se ocupau cu diverse lucrări
manuale, stativele nelipsind din cam fiecare gospodărie, asta
şi pentru că, în criza de textile de atunci, priceperea
gospodinelor crea o alternativă sigură la nevoile unei familii.
Iar în jurul războiului de ţesut se înnoda mult din timpul
ţâncilor. Cela şi Cornelia învăţau să ţeasă, iar eu eramun fel de
CorneliuTorcălău:mă jucam cuvârtelniţa făcând suveici. Pe
undeva, atunci, Cela a prins gustul culorilor, gustul
cromaticii.

Suntem pe o gură de rai aici. Peisajul este superb. Treci
în partea ailaltă şi vezi Valea Frumoasei, către Pietrărie, cu ai
săi codri seculari, dincolo deschiderea spre Bârnova,
Mogoşeşti, Voineşti... Şi uite că de aici şi aplecarea noastră
către pagina albă, dorinţa de a schiţa, de a colora. Am şi un
record cu două peisaje făcute în perioada când Cela era
studentă. Le am şi le păstrez în pofida cererilor ei continui de a
mă lipsi de ele. Dar nu alătur nimic, nu se cuvine, harului,
darului pe care l-a avut Cela din pruncie. Primele ei tapiserii
erau bob de sămânţă neîncolţită încă în ţesăturile mamei:
prosoape, scoarţe, covoare. Plus de asta, aici trona statuară
maşina de cusut, maşina de minuni. Din ea scotea mama
miraculoase îmbinări de culori, peticele se transformau în
odăjdii casnice, aşa cum pereţii casei se transformau sub
mâinile ei în zbor de horbote, de modele născocite, lucrate de
ea. Tiparele, culorile naturale, din plante anume, altele decât
cele pentru vopsit lâna toate acestea ne copleşeau, ne ridicau
cu mai multe şchioape deasupra realităţii: mama ascundea în
sine o zână! Iar tiparele ei, desenele vibrează şi acum sub al
doilea, sub al treilea strat de var, sub albul de acum.Acolo, în
adânc, ne binecuvântează puzderia de cruciuliţe din brâiele
bucovinene tipărite de mama. Şi fiindcă ne este dor de
lucrurile care păstrează duhul unui timp, chipurile noastre pe
parcursul biografiilor, mi-aş dori enorm să privesc, spre
exemplu, harta Japoniei făcută de Cela în formatAUnu, poate
şi mai mare, alte şi alte hărţi intrate în dotarea şcolii, la Oltea
Doamna. Sau schiţa în tuş a Mănăstirii Putna, imediat după o
excursie. O făcuse din memorie. Da. Locul acesta, casa
părintească, au fost pentru Cela ca o cristelniţă din care s-a
deschis lumiiArtista.

De când ne-am întors aici, de aproape şase ani, Cela
revine cu o ritmicitate crescută, iar zilele fiind prea scurte le
măreşte pe cât este şi posibil la trei, la patru uneori. Ne
îngeamănă un anume gen de frecvenţe greu decelabile altora,
un anume tipar care ne absoarbe dar ne şi dă un plus de
vitalitate, de optimism.
– Casa părintească, cutremurată de multele trenuri

trecând la câţiva paşi, cu temelia topită, parcă ar fi gata să se

desprindă de lut şi, pe o secvenţă absolut credibilă, să se
ridice spre Cer. O împiedecă, bag seama, stâlpii, popii de
metal şi lemn, străşnicia pazei urmaşilor.
– Când m-am retras la pensie aici, cineva m-a întrebat de

ce nu pun la pământ casa cea veche. Şi i-am răspuns cu
aceleaşi lacrimi de acum: Eu? Niciodată! Niciodată. Poate cei
de după mine, dar eu sunt legat sentimental de fiecare clanţă,
de fiecare piatră, de poartă, de... Transform, cârpesc, repar,
întreţin.Am făcut nişte foraje pe latura de nord, unde dădea să
se dărâme casa şi am găsi furci groase de stejar, cele din 1930,
măcinate, abia conturate din cenuşa de jos, iar la distanţă de 40

de centimetri spre deasupra, furcile erau ţinute de lut, de
fundaţia din nuiele. Şi toată casa asta tata, în 1995, înainte de a
muri, spunea că e o cutie ce poate fi uşor mişcată din loc.
Ridicată. Şi când s-a dublat calea ferată aici, s-au dublat
vibraţiile de se dărâmau pereţii de la paravane, tata a bătut
fiarele alea în pământ.Aşa au rămas.

Este o icoană pentru urmaşii familiei Grigoraş. Este o
icoană. Ne adunăm aici cu pioşenie şi, atunci când drumul ne
duce departe de ea, îi simţim fizic lipsa. Locul ei este aici. Este
o troiţă.

Mama şi Tata pictaţi de Cela. În patruzeci şi ceva de ani,
mulţi, foartemulţi au vrut să ia lucrarea asta, chiar şi Cela. Ori
aşa ceva era imposibil. Este imposibil. Şi-ţi mai spun ceva, un
gând care nu-mi dă pace şi mă bucură: casa părintească
continuă să existe, să se răsfeţe în aproape toate lucrările
Celei. Casa de curat a neamului nostru.Şi aşa, taina asta,
rămâne, vorbeşte şi la mari distanţe, în ţările şi locurile de
departe unde au ajuns lucrările Celei.

Casa, ca o corabie care pluteşte.

Totul în curat, fără fir de praf, aşa cum le place
dumnealor, celor care, din rama tabloului, priveghează rostul
timpului: da, totul este în ordine.Dumnealor...

–

–

Tapiserie
la dou inimiă

Vorbind despre Ciurea, emblematic este faptul că, spre
deosebire de marile metropole ale ţării, ale lumii, este una
dintre puţinele localităţi rurale cu trei gări. E un loc cu multe
linii, drumuri, un spaţiu care invită la călătorie, la plecări,
mai ales, fiecare căutând în necunoscut propria sa imagine,
clarificarea acesteia. Iar Cela Neamţu, fata cheferistului
Grigoraş, nu avea cum să se lipsească de această experienţă.
Calea ferată, bariera, orizontul. Şi prima plecare.O aştept cu
pâinea şi sarea brutăriei de la centru fără să ştiu că spre
aceeaşi pâine se îndreaptă şi roţile gândacului auto care îi
readuce acasă, de la Botoşani, pe Cela şi Costin Neamţu. Şi
reiau ideea primei plecări sub ochiiArtistei.

Nuştiamcă, dincolo debarieră, dincolo demişcarea
de vieţi de-a lungul şinei de cale ferată, necum rupte de
istoria României - trasă mereu de roţi şi pe roţi, la
Piciorul Lupului, comuna Ciurea, voi întâlni povestea
de acum a unor copii de acar, meserie demult ieşită din
nomenclatorul de profesiuni la zi. Cătălin Lupu,
gospodarul de croit drumuri, proiecte şi unmâine ceva
mai prietenos celor de azi, şi-a mai pus o cută de
nelămurită relaţie între administraţie şi multele valori
ale comunităţii. Cum de omare artistă de recunoaştere
mondială,Cela aGrigoraşilor, acumCELANEAMŢU,
a scăpat de frumoasa condamnare la titlul de Cetăţean
de onoare? Poate fiindcă onorează cu surplus valoric şi
duioasă iubire pământul şi oamenii. Şi uite-mă smuls
dintre icoanele de la Mănăstirea Hlincea aici, lângă şi
dincolo de bariera cunoaşterii, pentru a privi prin lupa
obiectivului de filmat desenul de părţi ale întregului
familieiGrigoraş.

Casele mici fac oamenii mari...

La revedere alor mei!

–

–

–

Primele plecări au fost în jurul casei pentru că, atunci
când auzeam locomotiva alintată de noi ca Pufa-Pufa,
locomotivă cu nimb, nimbul de abur intensificat de urcuşul
spre dealul Bârnova, plecam şi eu, o parte din mine. Aşa am
crescut, cu zgomotul roţilor de tren. Dar şi aici sunt
modificări. E un alt spectacol sonor, de imagine, mai rece şi
fără poveste la actualele locomotive. Deci crescând eu aici,
lângă calea ferată, tata ceferist (12 ore cu 24), geanta de
plecare şi aceeaşi la venire, poveşti despre trenuri, calea ferată
a însemnat deschiderea spre lume. In primulmeu album este o
fotografie. Apare acolo şi bariera de altădată. Eu la barieră,
făcând semn de la revedere alor mei, iar în spate se vedea
calea ferată până departe, la halta de la Piciorul Lupului. Iar
calea ferată m-a dus până la Bucureşti, unde am făcut
facultatea.

Materia asta primă prin care îmi ţes toate gândurile mele
şi toate poeziile mele şi toate năzdrăvăniile mele, ei bine, nu
am lucrat cu nici un alt material. Am alergie la mătase şi la
peşte. Eu nu pun mâna pe peşte şi pe mătase. În schimb lâna,
ador moliciunea lânei care nu se compară cu mătasea sau
alunecarea de peşte, ceva perfid, ceva... Or lâna nu, lâna prin
atingere parcă ţi-ar spune:”Mângâie-mă, ia căldura mea
pentru inima ta.” N-am părăsit firul de lână niciodată. Contrar
ideii, când erammicămama a ţesut, ţesea toată iarna. Şi în sat
se ţesea, toate bunele şi străbunele noastre aveau stative în
casă. Iarna lungă era muncită, iar pe mine mă punea să fac

Dar n-aţi plecat singură. Aţi luat şi uliţa şi hudiţa, stâna şi
pădurea, vatalele şi lacrimadin colţ de ochi.Mama.

Eu am pieptănat ceva uliţi din sat în aşteptarea
dumneavoastră. Şi m-am mai hodinit în vorbele oamenilor.
Iar acolo, la Slobozia, o gospodină mândră de romanţa reală
a celor 300 de oi din stâna de sub deal îmi spunea, parcă
pregătitor întâlnirii cu un celebru artist tapiser că, vezi,
dragă domnule, lâna nu trebuie părăsită fiindcă are căldură,
gingăşie. Iar dumneavoastră aţi putea scrie o carte de
estetică a lânii, a prelucrării acesteia până se topeşte aparent
doar în totalul operei de artă, a tapiseriei dorite de mari
muzee şi galerii ale lumii.

Bagajul, acumulările mele pe care, în felul meu, le
exteriorizez în tot ce fac. E un fel de a spune ”am plecat”, eu
sunt tot aici. Vin aici să iau energia de care am nevoie. Şi nu
trebuie să stau mult: o noapte, o zi, două ore. Uite, sâmbătă,
venind de la Scânteia, aici, acasă am stat două ore, nu mai
mult. Şi acum, de cum am intrat aici sunt mai calmă, mai
liniştită. Am salutat iarba de la Piciorul Lupului şi da, totul
este în regulă.

ţevi. Nu-mi plăcea să depăn. Era nenorocire. In schimb când
mi-a dat pagina de aritmetică pentru transcris motive de
cusătură de la fine, de la cumetre, de prin sat, şi treceam
alesăturile în culori, eram fericită. Pe undeva o moştenesc pe
mama la bun gust, la manualitate şi la răbdarea cu care se
apuca să facă lucrul temeinic, nu aşa, să fie. Mama a avut
deosebit respect pentru tot ce însemna lucrul manual, lucrul
artistic.
Un alt artist al culorii, Constantin Tofan, relaţiona

începuturile în artă tot în relaţie cu mama şi nelipsitele
stative. Doar că acolo, în marginea de vest a Vasluiului, se
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foloseau culori vii, puternice, crude. Şi acestor culori le-a
rămas fidel în mare parte. Or la dumneavoastră tonurile sunt
de întomnare şi ”Îmbracă toamna cu rugină dealuri/ Ca pe-o
tapiserie destrămată/Oieri coboară mioriţi la vale...” Balada
citită din pământ şi din lucrările dumneavoastră

Uite, lucrările dumneavoastră atârnă de tavanul lumii în
locuri dorite, visate, neatinse de mulţi alţi artişti. Şi asta poate
şi datorită foliei, nebuniei Celei Neamţu de a suplimenta Cerul
cu propria fereastră, alta decât cea ştiută, atinsă de semeni. Şi
astfel cerul devine Cupolă iar ferestrele de tapiserie ocniţe cu
lumini aparte înmănunchiate.

De la ferestre, mai încolo, uşa de la casa bătrânească.Uşa,
pragul care te obligă la înclinare, o înclinare cuvenită înainte
de a intra între amintiri, în sacralitatea casei de curat. Şi parcă
este mereu începutul, senzaţia săvârşirii unei liturghii între
icoanelememoriei.

Am fost aici, la casa părintească, cu o săptămână în urmă.
Nucile se gogiseră demult, pe la vecini vinul nou deja se
aşezase în aromă şi doar aici, în vie, un rând întreg de butuci
încă nepărăsiţi de struguri. I-am lăsat special pentruCela,mi-
a spus fratele Corneliu, să se bucure. Şi m-am gândit (dar nu
am întrebat) că este via pusă de tatăl Nicolae, că strugurii
aceia sunt daruri încă vii, încă aducătoare aminte.

.
La vernisajul soţului, laBotoşani, primesc din partea unui

muzeograf, primesc aşa, un braţ de frunze de toamnă, frunze de
arţar. Dumnezeiesc de frumoase. Eu am o tapiserie mare de tot
la Ipoteşti. Probabil aţi văzut-o.O ştiţi. S-a plimbat prin lume şi
a revenit. Am plecat cu un gust foarte amar de la muzeul de la
Ipoteşti. Păcat. Ipoteştiul a căzut mult. Casa memorială şi
bisericuţa. Dar muzeul acela numai e muzeu. E părăsit, nu ştiu
de ce. Revenind, cred că toate tonurile pe care le aveam eu în
tapiseria Luceafărului mi le-a adus acel domn în braţe. Vii.
Culori care respirau vegetal. M-a impresionat paleta aceea
special întocmită pentru mine. Toamna, pentru mine, este un
anotimp al esenţelor maturate. Sigur, da, primăvara îmi place
la nebunie că mă trezeşte, mă înfioară, dar mereu revin, deloc
cu pesimism, la toamnă. E un romantism care nu are, nu simte
nevoia explicaţiilor.

Da, de foarte multe ori mă surprind căutând începutul de
cer în propriile ferestre, cele terne, oarecum banale. Dar nu-s
ferestrele mele şi atât, ci sunt ferestrele mele de cer. Da,
peretele, ca element arhitectural care împarte şi desparte, mă
poziţionează mereu în interior, în intimitate, în locul de unde,
prin acea deschidere privesc universul, haloul acela plin de
curiozităţi şi de întrebări şi de alte multe la care nu ai cum să
ajungi. Timpul... Timpul perceput dinlăuntru şi cel din afară. Şi
uite că iar se zguduie casa. Trenul. Sunt la Piciorul Lupului.
Fără tren simfonia locală ar fimai săracă.

Să ştiţi că asta simt şi eu. Am crescut în interiorul de
cămăruţe, oricum sub proporţia obişnuită. Or, dacă atunci mi
se păreau imense, acummăobligă saumai bine spus îmi impun
pioşenie. Iar când ating imaginea alor mei încep să se mişte
semnele, fragmentarele amintiri... Este ruga de la care ar putea
continua o liturghie. Da. Simt asta. Simt energia aceea care mi
se dăruie, poate există în obiecte, în povestea lor, în amprenta
atingerilor din timp.

Da, e adorabil fratelemeu. Parcă am avut aceeaşimamă şi
acelaşi tată, cum se spune când totul e normal, firesc, armonic
într-o lume tulbure, neaşezată după cuviinţă. Cinci degete de la
mână, de la aceeaşi, şi sunt în deosebire. Rar, foarte rar să
existe o stare de normală comuniune între fraţi. La noi există.
Fraţii sunt fraţi sub pălăria casei, mai ales cât timp există
părinţii. Apoi aşa, se salută la Paşti şi la Crăciun. Nu, la noi
totul este în ordine.

–

–

–

–

Nu ştiu câţi dintre consăteni mai cunoaşteţi şi câţi dintre ei
vă mai cunosc. Dar sunt convins şi aş vrea să afle şi ei că nu
sunt uitaţi, că partea necesară a duhului lor, a trăirilor,
respiră, este tipărită în tapiseriile dumneavoastră. De altfel şi
la artistă au rămas chibzuinţele de ţăran dinaintea topirii
zăpezilor. Că stă şi se gândeşte ce să pună aici, ce să pună
acolo, dacămerită sau nu, dacă nu ar fi în pagubă sau dacă nu
ar cere o cultură anume munca de peste măsura lui. Or, Cela
Neamţu, dinaintea începutului unei noi tapiserii, sunt convins
că are aceeaşi stare, că se gândeşte la desenul de semănătură,
la ce culori are de prăşit printre iţe şi în ce haturi să pună
rugăciunea artistică amâinilor şiminţii.Ogoarele de creaţie.
– Frumos spus:ogoare de creaţie. Există pe undeva o

suprapunere. Şi să ştiţi cămergând printre ogoarele colorate cu
toamnă, spre Săveni, cu dealuri largi între o coamă şi alta şi
fiind noi în Anul Şarpelui am tot şerpuit printre lanuri de
porumb încă necules. Arătura de toamnă, popuşoii, geana
pădurilor. Da, şerpuiam printre tapiserii, printre tapiseriile vii.
Mă hrăneam din cromatica lor, din registrele de interferare.
Am fost în tabăra de la Iacobeni, acolo am făcut câteva
ferestre. Le-am făcut în admiraţiameapentru tradiţia străbună,
încercând, printre puţinii artişti, să mă păstrez între ce a fost şi
ce va fi, între propunerile tradiţiei şi reîntruparea novatoare, pe

Da, şerpuiam printre tapiseriile vii

un alt limbaj, personal al temelor, frânturilor, seminţele de
care vorbeam. Şi fereastra străbună care are acel
fantastic dintr-o bucată de var, un lut văruit între lemnele
clădite acolo...

Amprenta locului natal, da. Mie îmi place să spun
Piciorul Lupului. E ceva sadovenian, pe când Ciurea,
cuvântul ăsta parcă e sărac în poveste. Sunt convinsă că
fiecare locuitor de aici are iubire pentru spaţiul în care îşi
mişcă biografiile, că au şi un anume orgoliu. Dar fiecare
exprimă această iubire prin propriul limbaj, uneori prin
propriile tăceri.

Da. Au case arătoase, lucrează... Şi aud că nu doar
bătrânele sunt nedeslipite de stative, atâtea câte mai sunt, dar
vin din urmă alte femei care le continuă. Asta este de
aminunare, cum spui dumneata. A fost aici o călugăriţă de la
Agapia. Lucra la gherghef. Şi, deşi studentă, mă alăturam
grupului de curioase pelerine, curioase şi interesate în
descifrarea artei pe care ne-o dăruia învăţându-ne acea
măicuţă. Iar faptul că există încă ţesătoare la Piciorul Lupului
mă bucură. Încă se fac ştergare, batiste de nuntă, şi astfel,
adică şi aşa, mi se întăreşte convingerea că satul meu nu va
muri.

Da. Sunt gata de tipar cu un al doilea volum al Tapiseriei
Mari. Banii lipsesc, dar încă nu disper. Poate că posibilii
sponsori încă nu au ajuns unde trebuia. Pentru mine este
extrem de important ca ceea ce creez să rămână şi în coperţile
unei cărţi. Lucrările devin astfel documente adunate din cele
4-7 vânturi în care s-au risipit, din nenumăratele locuri unde
au fost dorite. Adunate în coperţi cu ştiinţa de carte cuvenită
de către un muzeograf, un critic de artă, cred că povestea mea
ca viaţă şi creaţie nu s-ar deslâna, nu s-ar oxida. Aceasta este
urma pe care artistul o lasă după ce pleacă de pe pământul
acesta.

Exact. Uite asta este dota, zestrea de frumos pe care o las
moştenire lumii. Pusă într-o anume ordine, într-o anume
linişte. Apoi albumul iniţiază: descoperi neliniştile artistului,
traseele ce trebuie să le parcurgi pentru a întâlni o lucrare sau
alta, cea pe care, spre deosebire de album, poţi s-o miroşi, s-o
pipăi.

Nu ştiu ce este în lada asta, dar sper să conţină o stare
bună, să-mi ofere starea asta. Şi, dacă sunt sănătoasă, mut şi
munţii din loc.Amde făcut un crinmare de tot, de câţivametri
suprafaţă, apoi... planuri sunt dar totul depinde de cât de
rezistent eşti la cursa lungă. Tot ce fac, fac cumare credinţă în
Dumnezeu, aşa că doar de El depinde ceea ce am eu de

paspartu

Îmi spunea un domn care răspunde de pădure, de oglinda
asta de verde în care este peste putinţă să nu se oglindească
plăcerea dar şi interesul fiecărui component al comunităţii,
îmi spunea domnul acela că, înainte de a intra sub codru,
simte că oamenii parcă leapădă o haină grea, simandicoasă,
puţin vizibilă ochiului celui învecinat. Devine altul, firesc,
iubitor, deschis lumii, de parcă copilul din el ar primi ceamai
tentantă acadea posibilă. Asemănător oarecum, mesajul
revine şi din direcţia femeilor care încă mai hărfuiesc iţe şi
igliţe de parcă ar avea proprietatea, ştiinţa unei anume
geneze de reconstrucţie a lumii. Poate şi sigur că ceva mai
bună, mai caldă, mai necesară.Or puţini dintre toţi aceştia
au aflat ce supramăsură de celestitate le dăruiţi lor, spaţiului
acesta, în lucrările dumneavoastră.

Aminunări.

Sigur că dacă eu nu, acela nu, celălalt nu va face nimic
din ce s-ar bucura să facă, atunci nu vom fi nimic. Biete cărţi
cu pagini albe din care nimeni, dar absolut nimeni nu va
percepe trecerea noastră, rostul nostru dat prin fiinţare. Or
lucrările dumneavoastră, îndrăznesc eu, acesta să cred, sunt
tot atâtea pagini dintr-o carte de citire a duhului existenţei
româneşti. O altă propunere pentru cei de aiurea pentru a ne
atinge sufletul. Iar Cela Neamţu este pe un parcurs care
obligă perspectiva, timpul.

Umbra lui de pasăre în zbor.

Între noi stă deschisă nevederii zestrea de lucrări ale
anului ce va veni. Nu mă apropii, nu este dreptul meu şi mi-i
teamă că, apropriindu-mă, m-aş depărta. Ce-i acolo,
înlăuntru?

–

–

–

–

–

Convorbiri realizate de Aurel BRUMĂ

Corala
la Pulversheim
Cantores amicitiae

Colindele reprezintă cântecul nostru strămoşesc şi una din
cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios
românesc. Ele vin din pridvorul vechilor biserici româneşti şi
păstrează nealterat duhul autentic creştin pe care îl exprimă în
uluitoare frumuseţi de stil şi limbă românească. Puţine
popoare din lume au însoţit minunea venirii Fiului lui
Dumnezeu cu o îmbrăţişare aşa de caldă şi de duioasă şi au
exprimat-o aşa de bogat în forme artistice, cum a făcut-o
poporul român.
În vremea noastră, colindele se situează, prin valoarea lor

literară si muzicală, în constelaţia artistică europeană.
UNESCO a decis, în data de 5 decembrie 2013, să introducă
în lista Patrimoniului cultural imaterial, Colindatul românesc.
Aşadar, în seara Sfântului Nicolae, 6 decembrie 2013, la orele
17, poarta inimii parohiei noastre s-a deschismai larg pentru a
cânta, după datina străbună, " " şi pentru a
primi bunele vestiri ale colindătorilor coralei

şi urările lor. Odată cu solia lor în sufletele noastre,
ne aşteaptă în pridvorul postului, Mântuitorul Hristos care
vine: "
Corala a fost înfiinţată în anul 1976, la

Universitatea de Arte ”George Enescu” din Iaşi. Este una
dintre cele mai bune corale din România, câştigând
numeroase premii internaţionale. Familia este
mereu una tânără, formată din tineri care se pregătesc pentru o
carieră muzicală, dar şi din studenţi de la teologie şi
psihologie. Activitatea corului a fost răsplătită cu numeroase
premii la Viena, Montreux, Tampere etc., ultimul fiind

la concursul de coruri “Anton Bruckner” de
la Linz,Austria (29 mai 2 iunie 2013). Numeroase discuri au
fost înregistrate de-a lungul anilor: două la Bucureşti, şase în
Elveţia, unul în Germania şi două la Iaşi. Fondatorul coralei
este domnul Nicolae Gâscă, profesor univ.dr., din anul 1965,
la Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi Studii Muzicale
Teoretice a Universităţii ieşene. Numele
face referire la prietenie ca virtute şi ca liant, element
important al legăturii interumane. Repertoriul corului,
acumulat în peste 37 de ani de activitate, reuneşte folclor
românesc şi internaţional, cântări religioase ortodoxe, piese
de muzică clasică din diferite epoci, dar şi muzică modernă
adaptată pentru cor.
Frumuseţea cântării, cu omogenitatea, cu detaliile atent

îngrijite, cu precizia interpretării, cu fineţea şi armonia
echilibrată a vocilor a fermecat publicul român şi francez.
Chiar daca nu a înţeles textul în limba română, publicul,
majoritar francez, a putut aprecia ritmul « jucăuş » sau
armoniile gingaşe atât de grăitoare pentru mesajul de tainica
trăire, de emoţii sfinte, sau de adânca teologie a colindului
românesc.
Spectacolul a debutat cu o urare: „

”, după care au
urmat colinde tradiţionale româneşti, cântece memorabile din
folclorul românesc şi cântece de Crăciun, de inspiraţie
religioasă şi laică, din repertoriul internaţional. Concertul s-a
încheiat cu interpretarea cântecelor Mariei Tănase aranjate
pentru cor.(Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la naşterea
marii cântăreţe demuzică populară.)
Autorităţile consiliului local au onorat concertul prin

prezenţa domnului primar Jean-Claude Eicher şi a domnului
viceprimarAlfredKaluzinski.
Actualizând, în fiecare an, amintirea Naşterii

Mântuitorului nostru Iisus Hristos, colindătorii coralei
au adus în mijlocul comunităţii noastre

româneşti de la , mesajul măririi lui Dumnezeu,
al păcii si al înfrăţirii între oameni, voia bună, cinstea şi
dragostea pentru patrie şi tradiţiile sale.
Comunitatea românească din Pulversheim, Mulhouse şi

împrejurimi, mulţumeşte acestor tineri care au străbătut 2000
de kilometri să ne cânte şi să ne încânte ce frumoasele noastre
colinde româneşti.

colindul sfânt si bun

Să se nască şi să crească,\Să nemântuiască."

Cantores

Noi umblăm şi
colindăm,/ La mulţi Ani, Mulţi Ani cu bine!

Cantores
Amicitiae

CantoresAmicitiae

Diploma de Aur

Cantores Amicitiae

Cantores Amicitiae
Pulversheim

Pr. Emil-Ioan TANCA
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Aparent, totul este un joc. Aparent, totul este un spectacol-
şcoală. Unul în cursul căruia un grup de actori are misiunea de a
prezenta “cu exemplificări” actualitatea mitului lui Prometeu.
Aparent, am căzut cam pe nepoftite la o repetiţie pentru
spectacolul-şcoală ce tocmai se pregăteşte. O repetiţie în care, între
cele două părţi (Antichitate şi contemporaneitate), intervine o
pauză, răstimp în care interpreţii îşi trag sufletul, beau apă, discută
între ei, se lasă cu greu convinşi de regizorul tehnic să treacă la a
doua parte. Aparent, autorul scenariului şi regizorul spectacolului
cu de laTeatrul Naţional “Mihai Eminescu” din
Timişoara, Kokan Mladenovič, a vrut să împuşte doi iepuri
deodată. Să ne arate un spectacol şi ,
ceva mai cu dichis ca la şcoală, adică cu imagini frumoase, intens
elaborate şi cu ajutorul computerelor, şi
unuia dintre celemai frumoasemituri ale umanităţii.
În realitate, în realitatea profundă a scenariului dramatic, dar şi

a spectacolului, lucrurile stau cu mult diferit. Şi cu mult mai
profund. Fireşte, prima parte e una concentrată. Între copertele ei
sunt rezumate deopotrivămitul antic grecesc şi piesa lui Eschil. Ne
este reamintit faptul că Prometeu şi-a lepădat condiţia, a renunţat la
privilegiile sale, şi le-a suspendat, l-a mâniat pe Zeus fiindcă le-a
dăruit oamenilor focul. Fiindcă le-a arătat acestora ce înseamnă
puterea. Căci focul e deopotrivă putere şi vulnerabilitate. Totul e o
chestiune de Prometeu şi-a plătit nesăbuinţa,
şi-a plătit curajul, a plătit propria generozitate (iarăşi o chestiune
relativă, o problemă de punct de vedere) prin întemniţare, dispreţ
real ori dispreţ comandat din partea alor săi. Cei ce i-au fost fideli i-
au urmat întrucâtva soarta. Au fost ei înşişi terfeliţi, umiliţi,
obligaţi să se dezică de cel pe care l-au preţuit şi aprobat. Aşa s-a
întâmplat cuHefaistos, plasat în antiteză cuHermes.

Prometeu înlănţuit

cum se face să exemplifice

actualitatea complexitatea

mod de întrebuinţare.

Palimpsest

Partea a doua, cea numită în spectacol a e una ceva
mai dezvoltată. Poate prea dezvoltată, poate insuficient precizată
din punct de vedere dramaturgic, poate prea dornică, excesiv-
dornică Chiar din cale afară de Cu
ocolişuri şi divagaţii ce s-ar fi cerut un pic mai bine ţinute în mână,
unele chiar cenzurate sau eliminate. Un Prometeu al zilelor noastre
a pus de o nouă revoltă. E capul unei revoluţii. Consumată, dacă e să
ne luăm după felul în care e înveşmântat Vulturul, în spaţiul unei
dictaturi de tip sud-american. E însoţit, aclamat, binecuvântat de o
mulţime de anonimi. Metamorfoza în ziua de azi a corului antic.
Componenţii lui poartă şi aici, ca şi în prima parte, măşti ce nu ne
îngăduie să le desluşim chipurile. Când revoluţia e înfrântă, noul
Prometeu rămâne singur. Toţi se dezic de el. Cei care nu o fac,
asemenea lui Ocean, sunt torturaţi şi asasinaţi. Noul Prometeu e
exilat. Comunică cu restul lumii ocazional, cu ajutorul unui laptop.
E trădat de toată lumea, inclusiv de Io, femeia pe care o iubeşte. I se
înscenează un Io consimte sămintă, mass-mediamodernă,
televiziunile amplifică scandalul. Fac ediţii speciale,

uri. Urmează răsturnări de situaţie, dezincriminarea
inculpatului, punerea lui la încercare, momentul de ezitare,
revenirea la statutul şi la condiţia morală iniţiale. În final, anonimii
îşi scot măştile, îşi declară identitatea reală, numele interpreţilor
sunt rostite clar pe scenă (Luminiţa Tulgara, Iuliana Crăescu, Ana
Maria Pandele, Daniela Bostan, Andrea Tokai, Paula Frunzeti,
Colin Buzoianu, Adrian Jivan, Claudiu Dogaru, Laurenţiu Pleşa),
totul încheindu-se cu un îndemn la asumare.
În fond, scenaristul şi regizorul spectacolului a vrut să

construiască pe scenă un veritabil eseu despre putere. Despre
relativitatea ei. Despre malformaţiile pe care le implică puterea.
Despre beţia puterii. Despre curaj şi împotrivire. Despre curaj,
laşitate şi oportunism. Despre rezistenţă şi refuz. Despre minciună
şi adevăr. Despre plată şi răsplată. Despre identitate şi anonimat.
Despre vers şi revers.

Revoluţiei,

să spună totul. vorbăreaţă.

sexgate,
breaking-

news-

Kokan Mladenovič a avut de partea sa o scenotehnică
impresionantă, utilizată inteligent, performant, profesionist. S-a
aliat cu o inspirată creatoare de decor Marija Kalabič care a
imaginat un imens cerc dispus în plan înclinat, pe proscenium, cu o
consistentă parte în sală. Cu o foarte bună autoare de costume,
Tatiana Radišič, cu o la fel de bună compozitoare de muzică de
scenă, Irena Popovič, care a translatat eficient şi percutant
acordurile de sorginte antică din prima parte a spectacolului în
sonuri contemporane. La Naţionalul timişorean, regizorul-invitat a
găsit doi buni profesionişti în Lucian Matei (video design) şi
LucianMoga (light design). PlusDoruNuţă, semnatarul statuilor.
Totul, absolut totul ar fi eşuat însă în sterile căutări, în exerciţii

formale, în gratuitate dacă regizorul nu ar fi avut de partea sa cinci
excelenţi actori distribuiţi inspirat în roluri principale. E vorba mai
întâi despre titularul rolului Prometeu, IonRizea, care de câtva timp
încoace face, şi face foarte bine, şi altfel de roluri decât cele cu care
ne-a obişnuit. Nu, IonRizea, nu şi-a abandonat sensibilitatea, nu şi-
a lăsat la o parte bunătatea intrinsecă fiinţei sale. Şi aici ea îl ajută să
construiască un rol foarte bun. Numai că nu e doar atât în rolul din

Găsim în elaborarea acestuia şi inteligenţă, şi
răscolire, şimeditaţie, şimult,mult consum lăuntric.
Şi Cătălin Ursu, interpretul lui Hermes, joacă un rol altfel decât

cele cu care ne-a familiarizat.Numai e tinerelul poznaş, fluşturatic,
pus pe glume. Nu joacă în travesti şi nici personaje cu sex incert.
Are parte de un personaj unealtă a puterii, despot în mic, despot
major în devenire, torţionar, complexat, un zeu, un om eminamente
rău şi răutăcios. Pe tânărul Bogdan Spiridon (Hefaistos, Ocean) îl
văd în cel mai complex rol din cariera lui de până acum, iar reuşita
din îl recomandă şi pentru alte evoluţii cel puţin
la fel de interesante. Foarte buni şi Claudia Ieremia (in Io), şiVictor
Manovici (înVulturul şi Forţa).

Prometeu înlănţuit.

Prometeu înlănţuit

Mărturisesc, nu tocmai cu plăcere şi deloc spre onoarea mea,
că sunt mai bine de 20 de ani de când nu ammai văzut un spectacol
de revistă cap-coadă. Ultima oară s-a întâmplat să asist numai la a
doua parte a unei reprezentaţii şi aceasta datorită “ciudatului rol al
întâmplării”, cum ar zice Ion Băieşu. Spectacolul de teatru pentru
care mersesem la Bucureşti se terminase devreme, mai era ceva
timp până la plecarea trenului de noapte cu care urma să mă întorc
la Oradea, o luasem la pas spre gară, la “Tănase” era pauză, am
profitat de ea şi am intrat la partea a doua a reprezentaţiei.
Ţin minte că nu mi-a plăcut deloc ceea ce am văzut. Era la

puţină vreme după Revoluţie, marele spectacol se mutase în stradă
ori la televizor, teatrele erau abandonate de publicul care cu puţină
vreme în urmă le lua cu asalt.
La “Tănase” lucrurile stăteau însă niţeluş altfel decât la teatrele

dramatice. Nu, nici acolo sala nu era plină, dovadă faptul că
“spectatorul fraudulos” care eram (e drept, aveam o legitimaţie de
critic care, cel puţin teoretic, îmi garanta liberul acces la
spectacole) şi-a găsit fără probleme loc în sală. Corpul de balet deja
se împuţinase, fetele şi băieţii care îi conferiseră consistenţă,
săturaţi până peste cap de salariile mici care, odată cu liberalizarea
preţurilor, începeau să se dovedească încă şi mai mici, luându-şi
lumea în cap şi găsindu-şi loc în cluburile bucureştene ce tocmai
apăruseră. Cevamai încolo, contractele mult mai bine plătite de pe
vasele de croazieră aveau să devină o alternativă încă şi mai
ofertantă pentru ei. Banii pentru decoruri şi costume - care ştim
foarte bine că trebuie să fie bogate, luxoase, fastuoase - începuseră
şi ei să se dovedească insuficienţi. Era evident că se recursese la
“existent”, un existent el însuşi împuţinat de dezastruoasa
“autofinanţare” care, cu începere din ianuarie 1984, făcuse ravagii
în instituţiile de cultură şi de spectacole, le pauperizase, ba chiar le
ameninţa vieţuirea, condamnându-le la odificilă supravieţuire.
Ce era însă cu adevărat şocant era transferul dinspre stradă

înspre teatru. Nu numai preţurile se liberalizaseră, ci şi umorul şi
buna cuviinţă. Mai rapid şi mai devastator decât puteam anticipa.
Aluzia sau, mă rog, “şopârla”, despre ale cărei valenţe s-a vorbit
adesea, cu o oarecare tendinţă de supraevaluare, fusese înlocuită cu
un pretins, pustulos şi agresiv “verde-n faţă”. Politicul şi noii lui
reprezentanţi fie ei fesenişti, ţărănişti sau liberali- se înghesuiau
cam alandala în texte, erau luaţi violent şi anartistic la refec, la fel
cum începuseră să se înghesuie şi glumele mult prea deocheate cu
tot felul de oacheşe şi balaoacheşe. Dornice să se elibereze de
cenzura care până în decembrie 1989 le controla fiecare cuvinţel,
cupletele se “coloraseră” şi ele, ba chiar se “ferentarizaseră”.
Veştile pe care le-am primit în anii următori despre starea

revistei nu erau deloc pemăsură sămădetermine să risc şi să văd ce
se mai întâmplă pe acolo. Nu prea se mai găseau actori noi,
pregătiţi să îşi asume un gen care numai simplu nu e, cântăreţii în
vogă nu prea mai puteau fi atraşi în spectacole căci descoperiseră
gustul onorariilor “exorbitante” sau care păreau exorbitante pentru
bugetele de supravieţuire ale teatrelor de stat, de revistă ori care
aveau şi secţii de revistă.
La Deva, lunga, interminabila renovare a clădirii a condus

încet-încet la închiderea Teatrului unde debutase odinioară
regretata Doina Badea, la Baia Mare conducerea Teatrului
Municipal a fost convinsă camprea repejor să închidă secţia pentru
ca de bugetul acesteia să se bucure colectivul de la “dramatic”,
unde, e adevărat, chiar începuse să se resimtă un oarecare
reviriment şi un plus de bani era necesar. Aflu că acum defuncta
secţie băimăreană ar fi fost resuscitată în vreme ce la Deva, în
frumoasa, superba sală a ceea ce s-a numit preţ de vreo doi ani
Teatru de Artă nu mai prea ştiu ce se întâmplă fiindcă autorităţile
locale au cam strâmbat din nas în faţa spectacolelor de bună calitate
ce începuseră să se zămislească acolo, nu au mai vrut să le
finanţeze şi cu asta-basta. După un lung exil consumat pe Lipscani,
Teatrul “Tănase, a revenit în sediul proaspăt renovat şi consolidat
de peCaleaVictoriei.

Marea problemă era însă absenţa scriitorilor de texte. Lucrul a
devenit dureros după dispariţia lui Mihai Maximilian, cel care, ani
şi ani în şir, împreună cu compozitorul Vasile Veselovski, scrisese
zeci şi zeci de cuplete pentru Stela Popescu, pentru Ştefan Bănică,
pentru Alexandru Arşinel, pentru Cristina Stamate, pentru alţii şi
alţii. După ce de pe acum regretatul Dan Mihăescu preferase
exclusivitatea în favoarea lui Mihai Bendeac şi a isprăvilor sale
televizate.După ceAurel Storin, vreme de decenii secretar literar al
Teatrului de peCaleaVictoriei, şi care, după propriile-i spuse, ani la
rând a aşezat în spinarea unor cântece o samă de cuvinte, s-a retras
la pensie.
Vara aceasta, sâmbătă de sâmbătă, canalul al doilea al TVR a

adus în casele românilor spectacolele din stagiunea estivală a
Teatrului “Constantin Tănase”. M-am uitat conştiincios, adesea
răbdător la ceea ce se revărsa de pe ecranul televizorului. Trec acum
cu indulgenţă peste calitatea nu tocmai de lăudat a transmisiilor,
peste proasta sonorizare, peste improvizata regie tv. Nu de alta dar
parcă prea adesea am criticat ceea ce se întâmplă în studiourile din
Calea Dorobanţi cotropite de un comando neinspirat şi plin de sine,
de o troică distrugătoare ce răspunde la numele Elwis Claudiu
Săftoiu, Cristian Zgabercea şi Irina Radu, aşa încât nu vreau să se
spună că aş fi animat de intenţii rele sau aş fi dezvoltat vreo obsesie.
Spun însă direct că nu am savurat deloc ceea ce am văzut la
televizor. “Veteranii” Stela Popescu, Alexandru Arşinel, Cristina
Stamate, Alexandru Lulescu, Nae Lăzărescu şi Vasile Muraru
rostesc, interpretează cam tot aceleaşi texte pe care le-am auzit,
văzut şi răzvăzut în divertismentele televizate. Încearcă să le mai
actualizeze, să le mai condimenteze, dar rezultatele sunt departe de
ceea ce ar fi fost de dorit. Într-unul din cuplete, am auzit rostindu-se
versurile “la revistă nu e criză/ că avem la public priză”. Ba criză e,
şi chiar cu asupra de măsură, lucru ce îşi pune amprenta pe
evoluţiile deloc de lăudat ale mai nouvenitei Adriana Trandafir
care, de pe vremea când încă era actriţă la “Odeon”, arăta că are
chemare pentru gen. Chemare are pe mai departe, în schimb nu are
texte. Şi se luptă cu încropeli. Valentina Fătu face ce face şi în
emisiunile de mare rating şi de slabă calitate de pe la televiziunile
comerciale, adică se fasoleşte şi îşi dă ochii peste cap, iar încă şimai
tinerii Nae Alexandru şi Cristi Simion par să fie condamnaţi la o
interminabilă ucenicie. Se uită că şi umorul poate avea stil, se trece
fără milă de la umor la băşcălie ori la chestii deocheate, rostite
apăsat, cu o mimică îngroşată, interpreţii sunt primii care râd de ei
înşişi. Ba chiar constată, după regula gura păcătosului adevăr
grăieşte, că “ei sunt campionii lumii/ s-au făcut de râsul lumii” şi
ca să fie siguri că au fost înţeleşi plusează “iar eu ca un cimpanzeu/
m-am făcut de râs şi eu”. Soliştii de muzică uşoară, cel mai adesea

uri cântă câteodată , alteori (aşa a făcut
“catenizatul” Adrian Enache) înfruntând riscul de a le sări ul
“melodii de ieri, succese şi azi”, iar ul se dovedeşte frecvent
nărăvaş. Corpul de balet se mişcă dezordonat, semn că maestrul de
balet Cornel Popovici mai are mult de lucru. Decorurile aduse la
Teatrul de vară “Herăstrău” sunt precare, paupere, impersonale
(oare chiar să aparţină ele, măcar în parte, Teodorei Dinulescu, aşa
cumne înştiinţează genericele?).
Sigur, publicul râde şi se simte bine. Ceea ce îl face pe

Alexandru Arşinel, directorul Teatrului, ca la sfârşitul fiecărei
reprezentaţii, să se iluzioneze şi să cânte că totul a fost După
părereamea, nu a fost. De fapt, aşa cum scria TudorVianu în finalul
uneia dintre cronicile sale de teatru, “se râde cu pântecele şi capul
se odihneşte”, iar “lumea petrece, actorii sunt aplaudaţi, critica nu
are ce spune”.

no name- , live play back
, cd-

cd-
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Copilul nimănui

Din păcate, la noi critica chiar nu spune nimic. Odinioară,
mai vechea revistă comenta riguros fiecare premieră de la
“Tănase”. Mai mergea şi prin ţară. Era poftită la festivalurile de
profil.Azi nimeni numai face acest lucru, deşi critici cu diplomă, ba
chiar cu doctorat în teatrologie sunt cu nemiluita. Tăcerea aceasta
numai benefică nu e. Fiindcă teatrul de revistă nu ar trebui să fie
copilul nimănui, aşa cum este el la ora actuală, premiul UNITER
pentru un artist de gen să nu mai fie ceva ocazional, special,
excepţional, aşa cum dictează situaţia de acum, iar invitarea
artiştilor de la “Tănase” la Festivalul Internaţional de Teatru de la
Sibiu, aşa cum s-a întâmplat la ediţia din acest an, nu ar trebui să fie
privită ca un fapt “exotic”, ci ca o recunoaştere a
profesionalismului. Un profesionalism la instaurarea căruia s-ar
cuveni să contribuimşi noi, criticii.

mai
Teatrul
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Radu MAREŞ: S-a întâmplat târziu, abia la Suceava, unde, ca
proaspăt absolvent de litere şi după câteva rătăciri, am lucrat o perioadă.
Să notez că veneam acolo de la Cluj unde fierbea mustul. Era a doua
jumătate a deceniului şapte, se simţeau oarecum efectele bune ale
dezgheţului ideologic de care generaţia mea profita. În cenacluri se citea
poezie „de notaţie”, după expresia lansată la „Steaua”, care păstra
amintirea pozitivă a lui Baconski. Debutaseră clamorosBlandiana şi Ion
Alexandru, poezia tinerilor avea acum alţi referenţi, stele cu strălucire
mai proaspătă şi se pregătea echipa de poeţi clujeni care va fugi curând la
Bucureşti. Pe scurt, în acest peisaj când crăpa coaja de gheaţă a
realismului socialist, Labiş, care murise, era undeva excentric, în
penumbră. Ştiam, aşa cum ştiam multe, de tramvai, numele lui avea o
anume circulaţie, suna familiar, dar numaimult. Fusese depus pe un raft
mai îndepărtat.

Suceava n-avea puterea să se abată de la regula centrului. Se ştie, dar
nu strică s-o repetăm: aici, în pagina culturală a ziarului „Zori noi”,
Dragoş Vicol îl debutase cu o poezie pe elevul Labiş din Fălticeni.
Pentru destinul foarte tânărului lansat în arena leilor asta n-a însemnat
mare lucru, el şi-a rupt imediat şi cumvade la sine ancorele provinciale,
fiind destinat să se plaseze şi să rămână în maxima vizibilitate a
centrului. Să nu uităm nici că „ ” era cuvânt prohibit, Labiş nu-l
foloseşte nicimăcar o dată, după ştiinţamea.Dar şi că regiuneaSuceava,
marea regiune lăţită de la Darabani, pe Siret, până-n creierii munţilor la
Cârlibaba, era loc de exil pentru intelectualii dizgraţiaţi, un fel de
Kamciatkă a României. Trecuse însă un deceniu de la moartea lui şi se
mai schimbase câte ceva şi pe aici. Fusese, între altele, lichidată marea,
terifianta închisoare de la marginea (de atunci) a târgului, devenită
clădire labirintică de birouri, sediul aministraţiei regionale unde în vârf
trona mogulul Emil Bobu, fost lăcătuş la Paşcani. Era o lume
extraordinară despre care pot povesti o mie şi una de nopţi. O lume cu
care n-am reuşit nicicum să mă acomodez şi care, curând, m-a şi
expulzat. Vreau să spun că în acea ambianţă a deceniului 7 poezia era
zero, de Labiş n-avea habar niciunul din cei aflaţi în post de decizie în
partid. Şi totuşi, unul din cei doi scriitori datorită cărora, după un
deceniu de semiuitare (firească sau nu, respectuoasă sau ingrată, tactică
sau impusă, nu ştiu), a fost forţată reinserţia lui Labiş în prima linie a
poeziei noastre, trăia şi lucra aici.Numele acestuia e PlatonPardău.

Aşa e. Dar explicaţia e mai lungă. La jumătatea deceniului 7,
Pardău, care absolvise istoria la Cluj, devenise, printr-un interesant joc
al sorţii a cărui analiză o las altora, numărul 1 în cultura şi arta fostei
regiuni şi unicul de cuvântul căruia ţineau contmarii mahări de la partid,
toţi fiindu-i intelectualiceşte inferiori. Era pentru tânărul (sub 30 de ani)
autor al unui volumaş de versuri tipărit în faimoasa colecţie
„Luceafărul” a debuturilor un atuu colosal. Ce a făcut el?Ca redactor şef
al ziarului regional, a adunat lângă el, cu listă aprobată la partid şi,
desigur fără glumă la securitate, pe toţi cei cu o dexteritate notabilă
pentru scris, din care să-şi facă o echipă de lucru. Ambiţios, Pardău a
pornit cu un supliment cultural-literar de duminică al ziarului şi s-au
văzut curând rezultatele bune. Din Bucovina istorică mai supravieţuia,
era în aer, un anume respect pentru textul de dat la tipar, asta între
vârstnici, de la care învăţau şi cei tineri. O ştiinţă a frazei bine întoarsă
din condei, a strofei de recitit cu încântare. Adunaţi la grămadă în
suplimentul amintit s-a văzut că rezultatul era mult, foarte mult peste
baremurile foii provinciale unde se oploşesc grafomanii. Fapt e că
despre „suplimentele” lui Pardău s-a aflat şi la Bucureşti şi s-a şi vorbit
despre ele foarte elogios la nivelul de sus al puterii centrale. Ocolul se
lungeşte, dar fără descâlcirea contextelor nu se va înţelege nimic.

Vom ajunge. Prin soţie, o femeie extrem de ambiţioasă, poetul
Pardău era însă în relaţie şi cu gruparea bucureşteană Porumbacu-
Petroveanu-Mugur etc., care-l sprijinea şi povăţuia. Părerea mea
nedovedibilă e şi că a urcat în ierarhie cu acelaşi sprijin. Şansa lui a fost
ca în acest mediu de literatori apropiaţi de putere şi interesaţi de ea,
Pardău fiind o stea în urcare pe care poţi sămizezi, să se fi încrucişat şi cu
Lucian Raicu, fost cel mai bun prieten al lui Labiş. Ideea a rodit din
această întîlnire. Pardău avea şi fler şi o anumită inteligenţă foarte
adaptativă, ştia de cine merită să asculte. Raicu, din toată trupa, era şi el
mintea cu cele mai multe carate, pentru care nu degeaba Labiş optase
într-o definitivă prietenie. Pardău a priceput pe loc: trebuia făcut ceva
pentru acest Labiş, situabil în chiar parohia sa. Ştabii suceveni n-aveau
însă organ pentru a realiza cât de valabilă e o asemenea idee, care n-avea
de ce să-i intereseze. Nici Pardău n-avea chiar atâta putere încât să
pledeze câştigător o cauză la care şefii săi de acasă erau surzi. Impulsul
trebuia să vină din Bucureşti, de , or, exact gruparea protectorilor săi
putea realiza aşa ceva.Unmecanismdiscret saumaimult decât discret s-
a pus în mişcare cu o inerţie enormă transmisă de sus în jos. Trebuie,
aşadar, reţinute două nume: Pardău şi Raicu. Sau invers. Aşa se scrie
Istoria cu majusculă dar şi mica istorie, dragă prietene Filipciuc. Şi nu e
proză de ficţiune.

.
Exact. Pasul al doilea, de care Pardău avea absolută nevoie, a fost

conceput ca o accentuare, o ieşire cât mai în faţă, o focalizare a atenţiei.
Asta însemna omobilizare a tuturor forţelor, o punere în scenă, aprobată
la partid, a comemorării lui Labiş ca spectacol evaluabil prin amploarea,
prin grandoarea lui, să se vadă şi să se audă în toatăRomânia.

.
Pentru mine, care le-am trăit nemijlocit, acest gen de spectacole nu

sună nicicum. Dar să revin. Când s-a dat semnalul pregătirilor de
serbare, lucram la ziar şi am luat totul ca sarcină de serviciu, de executat
întocmai şi la timp, exact ca-n armată.N-aveam cum sesiza cumintea de
atunci nici dedesubturile, nici semnificaţia corectă şi nici amploarea
finală a acestui demers. Începuseră şedinţele, se făceau planuri
amănunţite, se adunau materiale. Ziarului, căci era activat şi tot
personalul din sectorul regional de cultură şi artă, adică lui Pardău şi

Prietene Radu Mareş, iar te înghesui cu câteva
întrebări în speranţa că răspunsurile o să mă izbăvească, de astă dată,
într-o documentare despre Nicolae Labiş Cum ai luat cunoştinţă de
poezia lui Labiş?

Nici Suceava nu eramai generoasă cu amintirea poetului?

Bucovina

Un numepe care nu-lmai pomeneşte nimeni.

Important e să ajungem şi laNicolaeLabiş.

sus

Aşa a început

Nu sună răudeloc

LABI POSTERITATEA I LUPTA CU INER IILEŞ, Ş Ţ
RADU MAREŞ:

echipei sale, îi reveneau să editeze un supliment special, altul decât
şi care, finalmente, se va numi .Va fi,

în soluţia graficianului Vigh Istvan, o foarte arătoasă cu hârtie
cretată şi coperţile lăcuite argintiu, din care sper să se mai fi păstrat
exemplare. (În anii 70, IonMaximiuc, redactorul şef de atunci al ziarului
„Clopotul” din Botoşani, fost colegul meu la Suceava, mi-a arătat
mândru colecţia completă a .., legată elegant în piele.) Ca
filolog cu legitimaţie, pentru acest supliment comemorativ mi-a revenit
să caut acasă, la Mălini, la părinţii poetului, eventuale inedite, dar şi alte
materiale cu valoare documentară.

Nu mare lucru. Părinţii lui Labiş, dascăli de ţară din vechea lume
unde se făcea carte serioasă, ştiau precis ce reprezintă puiul lor şi erau şi
obişnuiţi cu musafirii care vin să-i bată la cap. Păstrau cu pioşenie o
valijoară cu hârtii amestecate. Şi caiete de şcoală ale elevului Nicolae
Labiş şi tot felul de adeverinţe, dar şi caiete cu versuri scrise de mână,
dactilograme, ciorne, scrisori, fotografii: mi le-au pus pe toate la
dispoziţie, fiind informaţi de ce se pregăteşte la Suceava. Mi-am dat
seama repede că era un material cu valoare sentimentală, căci sora
poetului luase de mult ce era important pentru a duce textele inedite la
Bucureşti, la reviste şi edituri. Am scris o succintă dare de seamă asupra
arhivei de laMălini şi, tot de acolo, atunci, am selectat mai multe texte să
le propun pentru publicare (sau republicare). În sumarul suplimentului,
accentul cădea pe textele de critică, pe fişele recuperatoare, să le zic
astfel, de istorie literară, dar şi pe ample reportaje literare: locul de
baştină, oamenii acestuia şi faptele lor, munţii din jur ş.a.m.d. Pentru zisa
„arhivă” erau rezervate două coloane. A ieşit, în final, un lucru absolut
onorabil, să placă şi celor de la partid, dar şi la Bucureşti, unde se dă nota
care contează. Cei cu directivele de sus, eternul nucleu cominternist de
care nu există scăpare, gândeau negustoreşte, cu ereditatea lor de la
tarabă: orice manifestare publică, fie ea şi literară şi indiferent de
amploare trebuia să aibă un chenar apăsat politic, asta fiind ce-profitul,
gheşeftul. Şi sub acest aspect Suceava de argint şi comemorarea dădeau
satisfacţie. În darea de seamă, asta se bifează obligatoriu. Labiş trebuia să
apară şi aşa a şi apărut ca fruct briliant al politicii partidului în epoca de
după război. Cât de important, de mare poet e însă Labiş, ca să ştim
despre ce vorbim?Şi asta trebuia să rezulte cumaximă claritate, pentru ca
partidul să aibă ce valida. Într-un text trimis la tipar din amintitul
supliment exista, timid, aproape inobservabil, cuvântul „geniu”, dar
cenzura (sau supervizorul Pardău) l-au ras.Această indecizie există şi azi.
Eu merg însă, dacă te interesează, pe mâna lui Cezar Ivănescu cel din

, carte extraordinară şi care îl foloseşte subliniat,
apăsat, chiar autoritar. În fine, nu ştiu, recitit azi, amintitul supliment, cu
ochelarii pe nas şi pixul în mână, ce-aş zice. Atunci însă trăiam starea
febrilă a iluziilor că, după acest examen trecut cu bine, se va da şi mult
aşteptata aprobare pentru o revistă suceveană adevărată ca-n alte părţi.
Toate în jur se colorau în roz.

Sărbătorirea de la Mălini a marcat un prag. De ce prag? Pentru că a
fost prima comemorare cu fast şi tam-tamaunui scriitor tânăr, acoperit de
glorie în chiar tranşeele realismului socialist. Lucrare dusă la capăt de
forţe locale, dar cu reverberaţii naţionale. Suceava lansa astfel un model
de imitat. În primii ani '70, Cârneci a făcut la fel înBacău cuBacovia, e un
exemplu care-mi vine în minte. Se verifica şi adopta pentru decenii
soluţia „balşoi” prin care lumea,mulţimile sunt puse la treabă .
La Mălini a fost puhoi de lume. În căminul cultural, decorat cu covoare,
flori şi lozinci, cu portretul lui Labiş pe fundal, n-aveai loc să arunci un
ac. S-au produs mai multe coruri, Ansamblul sucevean „Ciprian
Porumbescu”cu tot efectivul, echipe de dansuri de la case de cultură şi
cămine culturale, solişti vocali şi instrumentali,montaje literare şi literar-
muzicale, recitatori peste recitatori. N-au lipsit discursurile de omagiere:
cele ale oficialilor şi cele ale scriitorilor. După care s-a trecut la aşezarea
la mese, pe căprării. Invitaţii numărul unu erau reprezentanţii conducerii
Uniunii, plus grupul însoţitor, numeros, de bucureşteni. Reprezentarea
scriitorimii indică de altfel buna funcţionare a serviciului sucevean de
PR, respectiv a audienţei de care începea să se bucurePardău.Veniseră de
la Iaşi poeţi şi critici, nu puţini, de la mai vârstnicul Ciopraga până la
juneleM. R. Iacoban. SosiseAndriţoiu în volga neagră a revistei orădene
„Familia” cu şofer. Atunci am auzit şi eu prima oară faimosul distih:
„ ”, făcându-se
trimitere la boemia şi chefurile celor doi din epoca şcolii de literatură.
Mai erau prezenţi, din câte-mi amintesc, Blandiana şi Rusan, băcăuanii
de la „Ateneu”, în funte cu Radu Cârneci, şeful lor , bineînţeles Bălăiţă,
pe care atunci l-am şi cunoscut şi încă mulţi alţii. Numărul mare al
oaspeţilor dar şi cel al feţelor simandicoase fusese avut în vedere şi se
făcuseră pregătiri pe măsură, exista adică tot ce trebuie, partidul nu se
zgârcea în asemenea ocazii: băuturi, rachiuri şi vin, fără de care nu se
poate o sărbătoare, gustări pe săturate, fripturi, sarmale şi plăcinte ca la
nuntă, nu cred să fi rămas vreun neghiftuit. Finalul sărbătoririi a venit
apoteotic, cu acest chiolhan reînnodându-se o tradiţie repudiată de
activiştii formaţi în spiritul neromânesc, un pic cretinoid al fricii de ce se
va spune „la partid”, turnătoria fiind şi ea o nouă lege, şi s-armai fi lungit,
dacă nu se întuneca iar oaspeţii aveau sau hotel la Suceava sau bilet de
tren tot de acolo. Oficialii şi cei cu maşină şi şofer au plecat primii, pe
înserat. Au urmat autobuzele, încărcate până la refuz, microbuzele,
Măliniul începea să se golească. Rămăseserăm pe loc noi, literatorii
suceveni pe post de gazde şi orfani de Pardău şi, cu noi, pedepsit şi exilat
ca profesor tocmai la liceul din Darabani, veteranul George Sidorovici,
fost puşcăriaş politic, recuperat de Pardău la ziar, prozator de stirpe
sadoveniană, Dragoş Vicol, bucovinean bucureştenizat şi descoperitorul
lui Labiş, graficianul Vigh, factotum-ul Marcel Mureşeanu şi alţii, vreo
zece. Din solidaritate, rămăsese cu noi D. R. Popescu, pe atunci doar
corector şi neavând dreptul la volga revistei „Steaua” cu care se plimba
doar redactorul şef, iar cu D.R., pe tren, din Cluj, venise şi era cu noi şi
IoanAlexandru. Toţi eram băuţi bine şi obosiţi, după o zi grea, se lăsase
un frig aspru, cum e submunte, era pustiu pe uliţe şi beznă.Dă-mi voie, te
rog, să-ţi povestesc în câteva cuvinte despre acea noapte de pomină.

Coordonatele literare NicolaeLabiş
Suceava

Coordonatelor

Am suplimentul din 1965, în raftul bibliotecii dinCostişa…, oferit de
…Ion Ţicalo din Râşca. Aşteptam să ajungem aici: locul copilăriei
poetului.Ce-ai descoperit laMălini?

Timpul asasinilor

Spune-mi ceva despre sărbătoarea propriu-zisă la care ştiu că ai
participat.

in corpore

Toată lumea bea cu ţoiu / Numai Labiş cu Andriţoiu

Îţi dau voie şi… te rog

Grigori Melehov săltând în
şa

Cornel
Popel Corneliu

Menţionai mai devreme că sunt doi scriitori care au pus umărul la
soclul statuii lui Labiş.

Nu-i o perspectivă luminoasă.

Oricum, suntem în prelungirea sloganului …revoluţionar şi „lupta
cu inerţia” nu s-a încheiat, ea s-ascute tot mereu, zi de zi şi ceas de ceas,
dar, în cât ne-a mai rămas până la Apocalipsă, primeşte mare mulţumită
cu sănătatea din partea luminată a cititorilor…

!
Părinţii poetului ne-au chemat în casă, evident. Ne-am înghesuit cu

toţii care pe unde s-a nimerit în camera de zi şi prin tindă, domnul şi
doamna Labiş, gazdele sacrificate, retrăgându-se obosiţi şi ei după atâta
vânzoleală în cealaltă cameră să doarmă un pic.Asta, după ce ne lăsaseră
câteva sticle, oala cu cafea fierbinte, prompt lichidată, ceva gustări,
plăcinte şi un coş cumere superbe, să avemocupaţie.Trebuie să-ţi spun că
autobuzul pentru noi nu mai venea, orele nu treceau uşor. La propunerea
nu mai ştiu cui, plutind în nori de fum de ţigară, s-a început la un moment
dat cu scrierea unei poezii dedicată blajinului George Sidorovici, poezie
care, din păcate, nu s-a păstrat. Era un fel de odă în cheie şolohoviană din
care ţin minte doar jumătatea primului vers
... citată adesea la chefuri ulterioare. Trecuse bine de miezul nopţii

când a demarat discuţia, într-un fel firească, despre poezie şi despre cine
anume ar putea fi urmaşul lui Labiş la acea oră, promisiunea cea mai
înaltă de pe firmament şi aici intervine din nou Sidorovici. La liceul lui
din Darabanii exilului său, Lucian Valea descoperise un elev de mare
talent pe care îl expediase cu caietul de poezii la Suceava unde, citind şi în
cenaclu, ne cucerise pe toţi. Sidorovici îi publicase bineînţeles câteva
poezii în suplimentul ziarului, marcând cu asta debutul poetului-elev de
la Darabani, raionul Dorohoi, regiunea Suceava, pe numele său

(nu pestemult ). Bătrânul Sidorovici, naş şi al altora, prim
cititor al producţiunilor noastre literare şi intelectual de mare clasă, cu un
gust literar desăvârşit era şi de o aproape oarbă generozitate, dacă-i
plăcea ceva se arunca în foc. La întrebarea despre urmaşul lui Labiş nu se
grăbea nimeni să răspundă. În tăcerea din cele două încăperi pline de fum
a răsunat vocea lui: Corneliu Popel. (De care străinii habar n-aveau.) În
acea clipă, lăsându-ne pe toţi cu gura căscată, paralizaţi, de vizavi,
Alexandru a luat unmăr din coş şi l-a aruncat în Sidorovici, mărul trecând
milimetric pe lângă capul acestuia şi pe lângă ochelarii lui cu multe
dioptrii de miop. Putea să-l lovească, desigur, şi ar fi fost un dezastru.
Sidorovici, cât un tanc, aşa băut cum era, şi-a potrivit ochelarii şi, înainte
de a sări să-l oprească cei din jur, a schiţat intenţia de a se ridica spre
agresor.Aintervenit însă D.R.P., ca şi în alte situaţii, l-a luat peAlexandru
de umăr şi l-a scos afară la aer curat şi rece... Pare o reacţie puerilă de care
să râzi, deşi stânjenit? N-aş zice. Interpretarea mea e diversă. Ca în zaţul
de cafea sau ca-n cărţile de tarot, poetului îi apare, fulgurant, în asemenea
clipe, oglinda cu o ieroglifă şi, totodată, presentimentul tragic, deşi
descifrarea e imposibilă. Mă hazardez: sau interzisă... Asta pentru că
vorbimdespre posteritate.

Primul e Platon Pardău, aşa cum am arătat. Următorul a fost D.R.P..
În primii ani '70, când era proaspăt redactor şef al „Tribunei”, el a
comandat tânărului asistent universitar Ion Pop, debutant şi el în plutonul
clujenilor, poeţi care făceau şi bună critică literară când era cazul, un
serial despre generaţia poeţilor afirmaţi eclatant în anteriorul deceniu,
anii '60-70. Din această suită de articole a ieşit la final

, în text fiind folosită „generaţia Labiş”, de fapt, post-Labiş, în
trena lui Labiş. Poetul de la Mălini devenea astfel marcaj istoric şi o
emblemă care e marea sa recunoaştere. Ce a însemnat asta nu mai trebuie
să spun. Probabil armai trebui amintit tot aici şi Cezar Ivănescu, cu cartea
sa, aşa pusă la index cum e. Pentru că a venit apoi şi noi am prins-o din
plin ultima mare răsturnare. Din perspectiva acesteia, azi, pentru
optzecişti, Labiş numai există ca poet de linia unu şi, în niciun caz, numai
are loc în „canon” şi manuale. Pentru nouăzecişti şi, în general, pentru
hipsterimea literară de azi, numele Claudia Golea, de pildă, spune ceva,
Labiş, absolut nimic. Mi-e teamă că poetul Nicolae Labiş se va păstra
doar aici, în nord, într-o respectuoasă conservămemorială. Te poţi întreba
însă şi dacă despre Ioan Alexandru debutanţii de azi, noile celebrităţi,
tinerii lupi, cum li se spune, ştiumăcar un titlu, câteva versuri...

Suntem, prietene, într-un film cu aplauze şi hohote de râs
preînregistrate, chiar dacă nu e nimic, nicio scenă, nicio replică să ne
înveselească.

Poezia unei
generaţii

Interviu consemnat de Ion FILIPCIUC
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Mulţumiri

Scriitorul francez Albert Camus(1913-1960), fiu al unui
tată alsacian şi al uneimame de origine spaniolă, analfabetă, a
trăit o copilărie săracă, ajutat fiind să-şi termine studiile de
mama sa care a lucrat ca menajeră pentru a-şi creşte cei doi fii
orfani. Dar şi de profesorul său Louis Germain, care l-a
meditat gratuit pentru a obţine o bursă vitală pentru el. După
ce a primit Premiul Nobel pentru literatură, în 1957, Camus i-
a scris profesorului său o emoţionantă scrisoare pe care orice
cadru didactic de pe mapamond şi-ar dori-o în caseta
amintirilor personale. Citiţi-o şi dumneavoastră:

Dragă domnule Germain,
Am lăsat agitaţia stârnită în jurul meu să se domolească

puţin înainte de a vorbi din adâncul sufletului. Tocmai mi-a
fost oferită o mult prea mare onoare, una pe care nici nu am
căutat-o, nici nu am solicitat-o. Dar atunci când am auzit
vestea primul meu gând, după mama mea, s-a îndreptat
către dumneavoastră. Fără dumneavoastră, fărămâna plină
de afecţiune pe care aţi întins-o copilului sărac care eram,
fără învăţătura şi exemplul oferit nimic din toate acestea nu
s-ar fi întâmplat. Nu pun prea mare preţ pe această onoare.
Dar cel puţin îmi oferă şansa de a vă spune ce aţi fost şi încă
sunteţi pentru mine şi şansa de a vă asigura că eforturile
dumneavoastră,munca şi generozitatea sufletească investite
în mine sunt încă vii într-unul dintre micii dumneavoastră
şcolari, care, în ciuda trecerii anilor, nu a încetat vreodată să
fie elevul dumneavoastră recunoscător.

Vă îmbrăţişez din tot sufletul,
Albert CAMUS

,

În ciuda diferenţierilor inerente din punct de vedere
doctrinar sau al strategiilor varii care compun platformele
diverselor partide sau formaţiuni politice, există o preocupare
serioasă în ceea ce priveşte abordarea, fie ea teoretică, fie
practică, a diverselor direcţii de dezvoltare a ţării în viitorul
apropiat şi pe termen mai lung. Majoritatea politicienilor,
istoricilor sau gânditorilor portughezi contemporani
consideră că cetăţenii portughezi sunt cetăţeni ai lumii, ai
Europei, ai Lusofoniei, fiind marcaţi de o îndelungată
convieţuire şi experienţă interculturală. Fapt pentru care,
aceştia manifestă un simţ cetăţenesc dezvoltat, având
conştiinţa drepturilor şi responsabilităţilor globale, având un
rol activ în proiectarea, sprijinirea şi implementarea unei
dezvoltări globale, solidare şi interdependente.
Trebuie să reamintim faptul că începând din sec. al XV-

lea, Portugalia a convieţuit din punct de vedere al
reprezentării sociale în două zone spaţio-temporale, anume
zona europeană şi cea colonială. Considerându-se
expansiunea drept mitul fondator al Portugaliei, acesta îi
consacră prezenţa în spaţiul european prin rolul său central în
constituirea zonei coloniale moderne. Momentul iniţial al
expansiunii a fost un moment extrem de creativ, ceea ce a
făcut ca Portugalia să fie unul dintre protagoniştii primei
modernităţi a Europei, modernitatea iberică: operele
filosofului Pedro Fonseca, supranumit şi ,,Aristotelul
portughez”, sau ale juristului şi gânditorului Francisco
Suarez de la Universitatea din Coimbra, unul din cele mai
renumite nume în Dreptul Internaţional din sec. XVI-XVII,
erau predate în întreagaEuropă.
Această realitate a făcut ca Portugalia să cuprindă, atât din

punct de vedere fizic cât şi simbolic, spaţii mult mai vaste
decât limitele sale teritoriale, fiind caracterizate printr-o
multitudine de diferenţe în raport cu realităţile existente în
interiorul frontierelor sale.
Imaginea contradictorie a societăţii portugheze actuale,

care balansează între imobilism şi implicare, între un spirit
conservator-tradiţionalist şi unul inovator, de avangardă, este
tributară tranziţiei dintre timpuri şi spaţii, dintre zona
europeană şi cea colonială.
Proiectul european a suscitat un consens generalizat al

societăţii portugheze, pe care a transformat-o profund, în
majoritatea cazurilor în sens pozitiv: din ţară de emigraţie a
devenit ţară de imigraţie pentru un număr semnificativ de
persoane provenind de pe continentul african sau din ţările
Europei de Est, ceea ce a antrenat o modificare a structurii
sociale şi culturale a populaţiei; intensificarea procesului de
metropolizare teritorială (Lisabona şi Porto); creşterea
densităţii urbane şimărirea ofertei de servicii şi a standardelor
de consum în oraşele mici şi mijlocii; consolidarea sistemului
public al asigurărilor sociale; crearea unui sistem naţional
pentru ştiinţă şi tehnologie; dezvoltarea industriilor culturale.
Graţie îndelungatei sale convieţuiri, de-a lungul secolelor,

cu populaţii indigene şi culturi dintre cele mai variate,
Portugalia nu numai că şi-a îmbogăţit propriul orizont cultural
şi spiritual, dar a dobândit şi un profund simţ al toleranţei, al
acceptării alterităţii şi al cultivării schimburilor reciproce de
valori specifice fiecărei culturi în parte. Putem afirma pe drept
cuvânt că Portugalia a fost un pionier în privinţa creării şi
dezvoltării unor punţi de comunicare fundamentate pe
principiile incluziunii şi ale interculturalităţii. Portugalia a
ştiut să înveţe de la toate populaţiile cu care a intrat în contact,
nemanifestându-şi prezenţa în mod agresiv, ci tolerant,
integrându-se natural în noile medii, aclimatizându-se

practic, cultivând relaţii orizontale culturale, religioase şi
etnice. Pentru spiritul lusitan, diferenţa nu a constituit o
barieră, ci, mai degrabă, premisa acceptării şi cultivării
diversităţii tezaurului spiritual uman deopotrivă cu varietatea
infinită a vieţii şi naturii la scară planetară.
Dinamica globalizării economice tinde să ignore fie

independenţa popoarelor, fie diversitatea regimurilor politice,
dovedind şi o tendinţă nefastă de uniformizare a practicilor
culturale. Ca o consecinţă, în tot mai multe ţări europene,
printre care şi Portugalia, începe să se definească şi să se
organizeze rezistenţa împotriva confiscării bunăstării
cetăţenilor de către aşa-numita economie de cazinou. Se
conturează tot mai mult o conştiinţă civică activă, implicată în
găsirea şi promovarea unor noi căi de creare a unei bunăstări
echilibrate, raţionale şi a unei resolidarizări interumane.
Portugalia a ştiut, prin politicile din ultimii 20 de ani, să

tragă un profit maxim de pe urma aderării la Uniunea
Europeană, accelerându-şi procesul de modernizare şi
adaptându-se, din mers, la noile direcţii pe care le luau
politicile de cooperare în domeniul economic, social, ştiinţific,
educaţional, cultural etc., având demulte ori un cuvânt de spus,
apărându-şi cu vehemenţă interesele naţionale, luptându-se
din răsputeri şi reuşind, în majoritatea cazurilor, să-şi impună
poziţia şi să obţină finanţări substanţiale, nerambursabile,
pentru dezvoltarea regiunilor autonome, aflate sub benefica
etichetare de ,,regiuni defavorizate”, sau să obţină fie un statut
privilegiat, fie derogări de la cotele obligatorii impuse pentru
statele-membre EU, în cazul anumitor produse agro-
alimentare, sau în cazul unor profesii tradiţionale, dar de o
importanţă strategică din punct de vedere economic (ex.
pescuitul şi delimitarea apelormaritime teritoriale).
De asemenea, Portugalia a ştiut să exploateze liniile

tradiţionale ale politicii sale externe, ca ţară atlantică,
convingându-şi confraţii europeni de avantajele pe care le
poate oferi acest tip de parteneriat, prin experienţa sa seculară
şi prin expertiza competentă pe care o putea oferi în domenii în
care se bucura chiar de exclusivitate. Portugalia poate
contribui concret la emergenţa unei Europemai democratice şi
mai solidare - în contextul CPLP (Comunitatea Ţărilor de
Limbă Portugheză) prin maniera în care a ştiut să creeze
interese reciproce post-coloniale - şi la nivel global prin
contribuţia la o globalizare non-hegemonică, la crearea unui
nou pact socio-ecologic, opus principiului devastator al
creşterii economice şi, pe termen lung, la propunerea unui nou
mod civilizaţional în care omenirea să se simtă la ea acasă,
rearmonizându-se cu natura care i-a furnizat baza materială şi
imaterială pentru a se construi în istorie.
În cadrul procesului complex, de lungă durată,

multidisciplinar, care este proiectul european, unul dintre
vectorii majori pe care a pariat Portugalia îl constituie şi
inovarea. Într-o lume din ce în ce mai globalizată şi în
permanentă transformare, inovarea constituie o exigenţă
crescândă pentru dezvoltarea şi supravieţuirea în toate
domeniile de activitate, inclusiv în cel social, cu sub-
categoriile sale: educaţia, asigurarea locurilor de muncă,
sănătatea şi calitatea vieţii, comunităţile conlocuitoare şi
participarea democratică.
În anul 2008, Portugalia se afla pe locul al cincilea într-o

listă a UE referitoare la ţările cu cele mai mari progrese în
domeniul inovaţiei, clasificându-se în topul creşterii cercetării
şi dezvoltării în sectorul privat. Portugalia a înregistrat un
succes remarcabil în introducerea tehnologiilor curate,
evidenţiindu-se drept una dintre naţiunile cele mai avansate

din Europa. A înfiinţat primul parc de energie produsă de
valuri legat la o reţea naţională, deţinând la unmoment dat cea
mai mare fabrică de energie solară din lume şi cel mai mare
parc eolian de pe continentul european. În anul 2010,
Portugalia a produs suficientă energie verde pentru a putea
aproviziona întreaga ţară. Arhipelagul Azore a aderat la
Proiectul InsulelorVerzi derulat deMIT, devenind un veritabil
laborator în aer liber. Numeroase firme portugheze au fost
pioniere în domeniul inovaţiei internaţionale. Portugalia
posedă unul din cele mai sofisticate sisteme bancare
electronice din lume. EDP Renuvelabil, departamentul de
energie ecologică al Companiei Naţionale de Electricitate, a
devenit lidermondial în energia eoliană.
Există şi o listă consistentă de nume emblematice ale unor

personalităţi din cele mai diverse sfere ale vieţii ştiinţifice,
culturale, politice, economice, sportive, cu o binemeritată
faimă la nivelmondial: arhitectulAlvaroSizaVieira, laureat al
Premiului Pritzker (1992) şi în 2009 primul portughez căruia i
s-a decernat Royal Gold Medal for Architecture din Marea
Britanie; sociologul Antonio Barreto a primit Premiul
Montaigne în 2004; filosoful Jose Gil a fost catalogat în 2005,
de către printre cei 25 gânditori
importanţi ai lumii; José Saramago a câştigat Premiul Nobel
pentruLiteratură.
Uniunea Europeană este un proiect unic între naţiuni, care

reflectă la nivel supranaţional democraţia şi statul de drept.
Opţiunea făcută de Portugalia, pentru Europa, cu mai bine de
douăzeci de ani în urmă, a depăşit cu mult aşteptările şi
interesele ţării în privinţa dezvoltării economice şi sociale. A
fost, totodată, o opţiune pentru o identitate care, pentru a fi
deplină, trebuie să se fundamenteze pe o conştiinţă europeană.

Nouvel Observateur,

Anca MILU-VAIDESEGAN

AncaMilu-Vaidesegan, traducătoare, eseistă, licenţiată a
Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea
Bucureşti, bursieră a Institutului Cam
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Institutului Cultural Român de la Lisabona (2006-2011).
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Portugalia prin fereastra viitorului

Profesorului
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După lectura mai multor jurnale de scriitor, toate marcate de
sfâşieri lăuntrice în disperate încercări, eşuate, cum altfel?, a
creatorului de a-şi găsi nu fericirea, ci o omenească mulţumire de
sine printre semeni în vieţi însemnate de imprevizibile
întâmplări, atât de îndepărtate de disciplinata linişte în care a curs
existenţa lui Goethe de pildă, sau a lui Kant,

al GabrieleiMelinescu, apărut la editura Polirom
în 2008, renaşte optimismul stins al cititorului: trăiesc şi astăzi, în
ciuda uriaşelor răsturnări de mentalitate, a zguduitoarelor
cataclisme naturale, a primejdiilor omniprezente, scriitori care
vor să-şi ordoneze zilele de la „mulţumitor” la „foarte bine”,
bucurându-şi clipele potrivit temperamentului, educaţiei primite.
Şi pasiunii exclusiviste a scrisului în primul rând. „Tăind” textul
cu jucăuşe desene suprarealiste, Gabriela Melinescu oferă o
minuţioasă introspecţie a personajului autor, fidel îndreptată spre
o oglindă proiectoare, destinată clar publicului cititor. Care
desprinde cu uşurinţă imagini dintr-un cotidian supus
imperativului adaptabilităţii la o cultură şi o civilizaţie străină,
dar şi al bucuriei creaţiei, cuvintele, liniile şi culorile adunându-
se într-o binefăcătoare stare de graţie. Specifică celor care se
încăpăţânează să recompună, să rezidească lumea asemeni
gândirii şi înfăţişării lor.
Din pagini, cum spuneam, atent supravegheate, răzbate

bucuria şi liniştea vieţii tihnite, aşezate într-un tipar aparent
mulţumitor, construit punct lângă punct, după ce prea iubitul soţ,
elveţianul Rene, a părăsit-o, prea curând, „în voia sorţii atât de
departe de casă”:

să

t .(p.45) Luptătoare hotărâtă, nu s-a sinucis, ci şi-a ridicat un
miraculos turn, cu largi ferestre deschise spre libertatea de
albastru a cerului înalt, dar şi spre realitatea din imediata ei
apropiere:

buie

inţă.

nelin

(p.201) Mărturisire aflată cumva în răspăr cu satisfacţia
desprinsă din relatarea antrenantei socializări: vizite, ieşiri cu
prieteni, susţineri de conferinţe, premieri, lecturi publice, lansări
de carte, vizite înRomânia natală. Petrece după-amiezi de neuitat
cu prietena ei, scriitoarea Birgitta(Trotzig), sosită, la sfârşit de
ianuarie, cu lalele albe, participă la înmormântarea unui prieten,
urmată de o fastuoasă „pomană a mortului” suedeză, cu
şampanie, somon şi caviar. Aşadar, un ommulţumit de curgerea
vieţii sale, de modul în care şi-a ajutat/sprijinit destinul propriu,
neîngăduindu-i să-l stăpânească, ci stăpânindu-l cu rece
luciditate: „

exi
aces

(p.165) Se bucură
când prietena şi traducătoarea ei în suedeză, Inge Johansson,
aniversându-şi ziua de naştere, o invită la Lund, plătindu-i biletul
de avion, hotelul şi masa festivă petrecută la un restaurant
românesc. De ziua naţională a Suediei(6 iunie), petrece clipe
plăcute împreună cu vecini, într-o altă zi iese la sărbătoarea unei
edituri, urmată de o bogată cină luată alături de „scriitori foarte
plăcuţi”. Transpar aici semnele unei încăpăţânate şi migălos
„lucrate” asimilări, pentru că

.(p.247)Asimilare care
lesne îşi trădează fragilitatea din moment ce atât de uşor se poate
destrăma, sub imperiul unui trecut ale cărei spaime le poartă cu
sine oriunde ar fugi:

văd

(p.179). Dacă noi, românii, purtăm cu
noi neînduplecatul, şi umilitorul, însemn al fricii cultivate în
intersecţia istorico-geografică în care ne-am născut de ce a rămas
Gabriela Melinescu printre străini după moartea prematură a
iubitului Rene? Poate pentru că, recunoaşte poeta într-un amar
moment, „ (...) îmi este ruşine că m-am născut printre oameni
care se urăsc feroce între ei.” Naivii sau romanticii ar spune că se
întâmplă aşa ceva doar uneori, foarte rar, nesemnificativ. Dar

Jurnalul suedez
IV(1997-2002)

Oamenii de pretutindeni sunt frustraţi, vor
ceva care le satisfacă visele. Numai eumă simt bine, pentru
că viaţa m-a făcut să sufăr şi m-a umilit tot timpul, încât am
hotărât, orice ar fi, să arunc surâsul meu peste lume, ca un
colac de salvare, pentru mine şi alţii. Un surâs e tot ce am
cerut de la semenii mei ca să nu mă arunc în aer cum a făcut
ata

Scrisul trebuie să fiemereu ceva în loc de viaţă. Dar
sunt mereu hărţuită de datorii imaginare, chiar
sociale:tre să răspund la telefon, cu amabilitate, să scriu
articole şi să-mi întâlnesc prietenii. Senzaţia ciudată că sunt
în continuare un oaspete care trebuie să se poarte bine şi să
exprime sofisticat recunoşt Când trăiam înRomânia, mă
ascundeam chiar de prieteni dragi, nu răspundeam la
telefon, încercam să mor pentru lume şi să trăiesc pentru
scris.Alţii au un „daimon” comunicativ, blând, social; pot să
despartă bine timpurile, adâncindu-le armonios adică
stârnind senzaţia de eternitate prin scris. Eu sunt neliniştită
mereu de la traumatismul naşterii şi până la şocul trăit la
sinuciderea lui tata, iştea nu a făcut decât să crească
vertiginos, devenind paroxism pe vremea când trăiam cu
Nichita.

Moartea lui Rune şi înmormântarea lui
somptuoasă şi plină de generozitate pentru cei invitaţi la
pomanamortuluim-a făcut săbinecuvântezmoartea.Ce s-ar
fi întâmplat dacă el ar fi trăit încă zece ani? Ce s-ar întâmpla
dacă Doamna Moarte n-ar mai sta? Toate activităţile
societăţilornoastre sunt structurate după t fapt sigurdin
viaţă: moartea proprie. De-a lungul vieţii nu facem decât să
mergem spre ea. Conştient sau inconştient.

viaţa în suedeză e şi ea un fel de
cerinţă impetuoasă( în care naturamea e cenzurată) de a fi ca
majoritatea oamenilor care trăiesc aici

Se întâmplă să aud zgomote de obiecte
care se mişcă, fără să le într-adevăr, deplasându-se de la
locul lor. Nu suntem niciodată singuri. Suntem spionaţi? Sau
e numai frica din ţara în care m-am născut, călătorind cu
mine oriunde m-aş afla?

realitatea îi contrazice, românescul „Să moară şi capra vecinului”
devenind, în ultima vreme veritabil brand de ţară. De o virulenţă,
şi prezenţă, vecină cu brandul „hoţie”.G.M. rămâne printre străini
chiar dacă constată, în mod realist, că orice pădure, oricât de
bogată, deasă, umbroasă şi înmiresmată ar fi îşi are uscăturile ei.
Exemplificare? Obositoarea familie care locuieşte deasupra ei,
„demonii” care

suede

p. 226) Tablou sumbru,
contrazis de un altul absolut idilic. Parcă neadevărat: o vizită la
familia poetului Goran Sonnevi, tradus de G.M. în română,
undeva în afara Stockholmului, o fascinează de-a dreptul:

.(p.265) Dar a rămas şi
datorită siguranţei socio-profesională resimţită în ţara de adopţie,
unde activitatea ei susţinută i-a fost recompensată cu

(p.230) Sau cu o bursă de 30000 de coroane primită de la
editura care o publică înmod constant.
Preocupările literare nu o îndepărtează de viaţa planetei faţă

de care îşi manifestă permanent interesul. Foametea din Etiopia,
cutremurul din 2000 din Japonia, „clima apocaliptică” care
întoarce pe dos ciclul anotimpurilor, inundaţiile catastrofale,
accidentul submarinului Kursk, în Marea Barents, scandalul
„vacii nebune”, luptele din Balcani, revolta tinerilor din Goteborg
„împotriva politicii capitaliste a guvernului”, 11 septembrie 2001,
ameninţarea permanentă a terorismului, a violenţei, explozia
rasismului, se regăsesc în lapidare notaţii. Un stabil echilibru în
această lume de coşmar îl caută în relatarea viselor sale( reale sau
ficţionale? ) Importante pentru că, scotocind subconştientul,
dezvăluie nemărturisitul de bună voie, dorinţe ascunse, ceea ce o
preocupă cu adevărat, ceea ce îi lipseşte. Ele îi completează
complexul portret cu lirice fulguiri. Îşi reîntâlneşte soţul sub aripa
caldă a visului tandru. Sunt la Lucerna, unde au trăit atât de
fericiţi. O Biblie aflată pe masă se deschide la „Dieu sera avec
nous”. Şi atunci ea ştie că o aşteaptă o nouă zi trăită în bucurie, că
va primi o veste bună:

(p.208) Dar şi o
scrisoare de la poetul Ion Gheorghe tot o bucurie este pentru
scriitoarea sechestrată într-o limbă străină:

că pe

.(p.210). Dar noua limbă se învaţă greu, provocând
neaşteptate seisme: în

(p.231) O
recunoaştere a unui om profund cinstit care îşi asumă curajos
deciziile majore, fără a se lamenta neputincios şi inutil, fără a
învinui terţe persoane. Un om care luptă cu sine în primul rând,

urlă, se bat, trântesc uşile, se aleargăpe coridor
cu cuţite în mâini. Când sunt treji, devin zi, sobri,
aroganţi, morocănoşi, abia dacă scot o vorbă pe gură şi
muncesc ca să uite lipsa de sens a vieţii.(

Apa,
pădurile, apoi vechile case suedeze, adevărate arhitecturi de
vis, jumătate cetăţi războinice, jumătate palate
imponderabile pictate în culori de acuarelă toate parcă au
intrat în ochiimei ca să rămânăacolo.
Apoi acasă, unde am stat în grădina în care plantele au

crescut după sunetele de poet. Goran cântă la flaut pentru
flori, comunicând cu incomunicabilul

bursa
statului suedez pe viaţă, bursă numită „ salariu de artist”, la
care visează mulţi scriitori, traducători, muzicieni şi artişti
plastici.

Bucuria mea de azi(...) a fost să
contemplunorii albi care fugeaupe cer cabluzadeborangic a
mamei, în falduri, dezvelind bucăţi de albastru şi amintindu-
mi de venele de pe pieptul ei. Şi faptul că palmierulmeuadat o
nouă frunză şi că el, în tăcere, trăieşte cu mine şi întinde o
frunză nouă ca o mână de prieten mistic.

Limba suedeză(...)
Este peste tot, în apa şi pâinea cea de toate zilele. Un paroxism.
Poate din cauza astamăapăr cudesenul: liniile şi culorile sunt
un limbaj universal care îmi redă echilibrul din copilărie,
când credeam că limba română e singura limbă, tot
globul pământesc toţ i oamenii vorbesc doar
româneşte

Da, limbanouvenită adâncul fiinţeimele
mă vampirizează subtil.Oricum scrisul se hrăneşte cu nervi şi
sânge, dar când e vorba să porţi în tine şi „războiul limbilor”,
atunci eşti ameninţat brutal de vampiri care iau forme
diferite, dintre celemai amabile.
Nimic de făcut, eu singură mi-am ales jugul.

care vrea să iasă învingător din provocările ivite în drumul său.
Susţine o conferinţă, „Victor Brauner picto-poet” la Biblioteca
Regală din Stockholm, o alta cu profil de critică literară în cadrul
unui seminar, scrie un roman în suedeză, nenumărate articole,
adică tot atâtea bătălii date cu limba de adopţie. Micile victorii
sunt umbrite de o irepresibilă nostalgie:

p.181).
Într-adevăr, departe de limba română te simţi prizonier în

limba noii ţări în care ai hotărât să-ţi duci restul zilelor. Nimeni,
atunci când îşi părăseşte, pentru totdeauna, locurile natale, nu
bănuieşte cât îndurerat şi năpraznic dor de limba română va trebui
să-şi înăbuşe la un moment dat, chiar în plin, şi victorios, proces
de asimilare pe străine meleaguri. Am cunoscut, la o serbare
şcolară petrecută la un vechi colegiu austriac, o şefă de serviciu la
una din băncile vieneze,mamă a doi copii admirabili, soţ austriac,
vilă, grădină, situaţie economică stabilă. Mi-a vorbit, fără
întrerupere, douăzeci de minute vrute şi nevrute, îşi alegea nu
subiectele, ci cuvintele. Le pronunţa clar, sonor, rar, fiecare
înşirându-se în fraze ca un bun de mare preţ al averii ei
cugetătoare: „Îmi este atât de dor de limba română încât mi se
rupe sufletul câteodată”, am auzit-o şoptind la sfârşit, când
datoria ne-a chemat în bănci. Părelnica lacrimă ivită în colţul
ochilor s-a ascuns stoic, lăsând loc zâmbetului stas al
învingătorului sigur pe sine, pe puterea sa de a-şi învinge propria
suferinţă. De a afla o soluţie care s-o înfericească. Găsită de
Gabriela Melinescu:

. (p. 264) Privită din
afară, la nivel profesional mai cu seamă, o existenţă fericită: cărţi
în limba română şi suedeză, premii în România, aprecieri în
Suedia, prieteni înRomânia, prieteni în Suedia. Şi totuşi, asemeni
tuturor scriitorilor lumii, GabrielaMelinescu înfruntă un dureros
şi inevitabil adevăr: „Din ce în cemaimult simt nevoia de a fimai
conştientă de cele două realităţi: a vieţii şi a scrisului. Un dualism
dureros, în care trebuie să exist şi să mă împart fără să
înnebunesc.” (p.247)Ce-armai fi de adăugat aici?

Limba română îmi
lipseşte crunt. Oricât aş citi în româneşte, nu ajunge. Limba
vie vorbită de comunitatea omenească e mai mult decât o
limbă, e chiar viaţă, adevărul unui grup vital în care am
apărut. Suedeza care mă apasă nu poate învinge ce am în
interior, ceva de nedefinit: nici limbă, nici rostire, ci un sunet,
primordial, comunicat de mama atunci când vorbea cu mine
alăptându-mă, un infrasunet cu care pruncii comunică cu
mamele lor fără cuvinte. Asta e ceea ce eu numesc limba
interioară. Limba fără limbă. Misterul maternităţii.
Dumnezeu trebuie să fie o femeie, oAtotputernicăNăscătoare
dedumnezeu.(

Mi se pare că singuramea bucurie este a
scrie pentru a suporta viaţa şi oamenii, mai mult decât atât:
pentru a justifica prin sens existenţa mea

GABRIELA MELINESCU:

„ ”Limba română îmi lipseşte crunt

Înainte de boom-ul Hary Potter,
PETTSON OCH FINDUS al suedezului
SVEN NORDQVIST, care a scris şi a
desenat o serie de cărţi pentru copii cu o
rară înţelegere a magicului lor univers, a
cucerit o indiscutabilă notorietate, lansând
moda „Findus şi Peterson”: cărţile, prima
a apărut în 1985, s-au vândut în milioane
de exemplare, traduse în 44 de limbi, s-au
produs trei filme de animaţie(de 75
minute), un serial de televiziune de 26 de
episoade de 25 de minute, jocuri pe
calculator şi jocuri de masă, o carte de
bucate, un calendar de Crăciun, librăriile
aveau un colţ special amenajat cu
gadgeturi Findus, cd-uri cu cântecele, căni
pictate, păpuşi, puzzle-uri, agende,
veioze, coperţi de caiete, tricouri pictate,
lenjerie de pat, mă rog, de peste tot apărea

figura şiretului şi poznaşului motan
portocaliu, costumat în bermudele lui
vărgate alb/verde, şi ţuguiata căciulă a
bătrânului lui prieten Peterson, copiii
dorind să colecţioneze totul. Iar în 2000
minunata lume a lui Peterson şi a lui
Findus a fost recreată la Muzeul Copiilor
din Stockholm, Junibacken. De fapt,
despre ce este vorba, ce anume a stârnit un
interes atât de categoric?
O lume mică şi extrem de simpatică în

paşnicele ei probleme. Bătrânul Peterson,
considerat de vecini un ciudat, are o fermă
dărăpănată la margine de sat, de lemn
pictat în tradiţionalul stil suedez, în roşu şi
ocru. E singur şi trist. Dar într-o bună zi
apare Findus, într-o cutie de mazăre verde
iar cei doi se împrietenesc imediat.
Aventurile încep să se aglomereze în prea

liniştita viaţă a lui Peterson. Pentru că
micul motan e neascultător şi poznaş,
curios să vadă şi să ştie tot. În primul rând
îl interesează „micile creaturi” (excelent
desenate) existente în casă, în magazia de
unelte, în bucătărie, dar şi găinile, cu care
are o relaţie specială. Vioi şi nerăbdător, el
este peste tot şi nicăieri. Apare şi dispare,
fiind mereu în acţiune, înveselindu-l pe
morocănosul bătrân. Căruia îi şi vorbeşte!
Fiecare carte debutează cu evenimente
simple: grădinărit în zile însorite, pescuit
pe vreme ploioasă, pregătiri pentru
sărbătorirea Crăciunului, aniversarea lui
Findus cu tort din clătite şi muzică la
gramofon, invitate fiind găinile. O lume
măruntă, abia vizibilă, dar extrem de
simpatică, autorul dovedindu-se un
adevărat vrăjitor al recreării ei sub o
magică lupă. De ce nu s-a tradus încă Sven
Nordqist în română? Sunt convinsă că
Findus şi-ar găsi foarte mulţi prieteni
printre copiii noştri.

PETERSON şi FINDUS...

Pagină realizată de Virginia BURDUJA
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Printre iluştrii oameni ai „începutului de drum” în crearea
de muzee se numără şi Nicolae Iorga, cel care, în calitatea sa de
preşedinte al Ligii pentru Unitatea Culturală a Românilor,
funcţie deţinută în perioada 1919-1940, şi preşedinte al
Comisiunii Monumentelor Istorice, a militat pentru păstrarea şi
conservarea valorilor ce amintesc de istoria neamului românesc.
O atenţie deosebită a acordat savantul românmonumentelor

istorice din Iaşi, oraş de care se simţea legat încă din anii
tinereţii, tot lui revenindu-i şi meritul de a fi susţinut organizarea
unui muzeu în imobilul ce a servit de reşedinţă domnească lui
Alexandru Ioan Cuza. Nicolae Iorga s-a impus înmod evident în
elaborarea unor legi care să protejeze patrimoniul mobil,
cunoscută fiind cea din 14 aprilie 1932 (

), militând pentru dezvoltarea reţelei
muzeale despre care spunea:
„Legea votată în 1932 şi care, cum am spus, aşteaptă să fie

aplicată, cuprinde un întreg sistem deMuzee, care ar salva ce nu
s-a pierdut încă de generaţii ignorante şi neglijente şi ar pune la
îndemâna oricui, şi din regiunile celemai depărtate de drumurile
mari, acest admirabil instrument de cultură care poate fi muzeul
în condiţiile pe care voi căuta să le arăt în altă conferinţă.
Pretutindeni trebuia să se facă adunarea obiectelor care
mucezesc şi se pierd prin case particulare, mai ales ale familiilor
nobile astăzi aşa de sărăcite şi care aşa de frumos îşi ascund
marea sărăcie. Fără cheltuieli deosebite ele trebuiau să fie
supuse unei clasări chibzuite, îndreptându-se către aceste
modeste aşezăminte, întâi şcolile şi apoi cealaltă lume căreia îi
place a se numi cultă .”
Printre monumentele Iaşului care întregesc paginile

albumului ce prezintă cele mai frumoase file din istoria
neamului nostru se află şi imobilul situat pe strada Lăpuşneanu
şi pe care Iorga îl numea
Se ştie că în urma gravei crize din 1929-1932, Societatea

Creditului Urban din Iaşi a pierdut imobilul de pe strada
Lăpuşneanu nr. 37 în care şi-a avut sediul aproape 50 de ani. Prin
legea din 9 martie 1937 imobilul a fost cedat Ministerului de
Finanţe în schimbul preluării de către acesta a unor datorii pe
care Societatea le avea la Casa de Depuneri. În procesul-verbal
nr. 64 din 21 martie 1937, încheiat în cadrul Adunării Generale
Ordinare a Societăţii Creditului Funciar Urban Iaşi, se
menţionează că în urma „transcripţiunii între Stat şi Societatea
noastră, Statul a preluat asupra sa 50milioane lei datorie pe care
Societatea noastră o avea către Casa de Depuneri şi
Consemnaţiuni (...) în schimb Societatea Creditului a cedat
Statului palatul său din Iaşi, str. Lăpuşneanu nr. 37, care este un
monument istoric, deoarece a servit de reşedinţă domnească
PrincipeluiAlexandru Ioan Cuza şi ca reşedinţă regală a marelui
Rege Ferdinand I în timpul războiului pentru Întregirea
neamului ”. Despre preluarea acestui „palat” de cătreMinisterul
de Finanţe, cedarea acestuia Ministerului Culturii şi Artelor şi,
în final, Comisiunii Monumentelor Istorice, găsim informaţii în
arhiva InstitutuluiNaţional al PatrimoniuluiBucureşti.

Ministerul Cultelor şi Artelor prin adresa nr. 12229/938
aducea la cunoştinţă Preşedintelui Comisiunii Monumentelor
Istorice următoarele:

Legea muzeelor şi
bibliotecilor publice

Palatul Cuza.

“DomnulePreşedinte,
Avem onoarea de a vă face cunoscut, că prin Jurnalul

Consiliului de Miniştri nr. 479 din 9 martie 1938, Ministerul de
Finanţe a cedat Ministerului Cultelor şi Artelor imobilul din
Iaşi, str. Lăpuşneanu, nr. 37, compusă din trei corpuri de clădire
pe un teren în suprafaţă de 2.476 m.p. cu scopul de a se da în
folosinţa Ligei pentru unitatea culturală a tuturor românilor,
spre a-l întrebuinţa ca muzeu naţional, bibliotecă, librărie şi
oricare altă întrebuinţare de propagandă culturală, în
condiţiunile ce se vor stabili de acest Minister. În executarea
acestui Jurnal, Ministerul a stabilit condiţiunile şi le-a
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comunicat domnului preşedinte al Ligei pentru unitatea
culturală a tuturor românilor cu adresa nr. 12299/938 aici
alăturat în copie. În scopul predării folosinţei acestui imobil, vă
rugăm să binevoiţi a ne arăta delegatulDvs. pentru ca împreună
cu delegatul Ligei pentru unitatea culturală a tuturor românilor
şi cu delegatul nostru să ia în primire imobilul în ziua ce se va
fixa deacord cu delegatulMinisterului deFinanţe ”.

„ Referindu-ne la adresa
Dumneavoastră nr. 541/1938, avem onoarea de a vă transmite
anexa procesului verbal de predare şi luare în primire a
imobilului din Iaşi str. Lăpuşneanu nr. 37, înregistrat sub nr.
766/1938, ce a fost cedat prin Jurnalul Consiliului de Miniştri
nr. 479/1938, împreună cu inventarul discriptiv al acestui
imobil, întocmit şi semnat de delegaţii celor două
Departamente, precum şi planurile imobilului .

“DomnulePreşedinte,
Avem onoarea de a vă face cunoscut că pe temeiul

dispoziţiilor Jurnalului Consiliului de Miniştri nr. 479 din 9
martie 1938, Ministerul vă cedează pe timp 10 ani folosinţa
imobilului din Iaşi str. Lăpuşneanu nr. 37, compus din trei
corpuri de clădire, pe un teren în suprafaţă de 2476 mp în
condiţiunile următoare: o parte din imobil va fi amenajat în
Muzeu Naţional organizat de Comisia Monumentelor Istorice,
iar restul va fi întrebuinţat deDumneavoastră pentru bibliotecă,
librărie şi orice altă întrebuinţare de propagandă culturală.
Pe tot timpul folosinţei Liga este obligată să întreţină

imobilul în ceamai perfectă stare fără a i se aduce transformări,
modificări, sau a-i face reparaţiuni de natură să schimbe
caracterul său actual.
Ministerul îşi rezervă dreptul de a controla oricând

întrebuinţarea dată acestui imobil, precum şi de a lua măsurile
cuvenite în caz de abatere, putând dispune evacuarea imobilului
fără nici un fel de despăgubire.
La expirarea termenului de 10 ani imobilul va fi predat

Ministerului în cea mai perfectă stare cu toate instalaţiile şi
îmbunătăţirile făcute, fără ca Ministerul să fie obligat la vrio
despăgubire.
Se înţelege cămuzeul înfiinţat va rămâne în starea în care se

va găsi, în momentul predării lui, fiind un muzeu aparţinând
ComisiuniiMonumentelor Istorice.
Predarea folosinţei se va face printr-un proces verbal în

baza inventarului ce se va întocmi.
Vă rugăm să binevoiţi a ne confirma acceptarea

condiţiunilor mai sus expuse, pentru a lua cuvenitele măsuri de
predare primire ”.

Cuza Vodă

uza-Vodă.
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Adresa este semnată de Victor Iamandi, care era Ministru al
Cultelor şi Artelor. Din răspunsul dat ministerului aflăm că
delegaţi să preia imobilul din str. Lăpuşneanu nr. 37 au fost
domnii Victor Brătulescu şi Horia Teodoru, din partea
Comisiunii Monumentelor Istorice, şi domnul arhitect şef
Gheorghe Ionescu, din partea Serviciului Tehnic alMinisterului
Cultelor şiArtelor.
La rândul său, Ministerul de Finanţe, prin adresa nr. 32039

din 19 aprilie 1938, face cunoscut Ministerului Cultelor -
Comisiunii Monumentelor Istorice:

În continuare prezentăm adresa Ministerului Cultelor şi
Artelor - Direcţiunea Cultelor, din 30 martie 1938, către
preşedinteleLigii pentru unitatea culturală a tuturor românilor:

Răspunsul la această adresă poate fi uşor dedus din faptul că
preşedintele Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor,
în persoana lui Nicolae Iorga, va începe imediat demersurile
pentru înfiinţarea unuimuzeu în acest palat.
Despre întemeiereaMuzeului din Palatul a scris,

în 1971, Emil Diaconescu, într-un articol în care evoca tradiţiile
muzeisticii ieşene. Autorul menţionează că după evacuarea
birourilor Creditului Urban, la parterul clădirii au fost instalate
Librăria şi Tipografia «Ligii Culturale», instituţie prezidată de
istoricul Nicolae Iorga, iar la etajul Palatului se puneau bazele
unui muzeu. Diaconescu afirma că, iniţial, acesta era mai
curând „un muzeu de tablouri”, care proveneau din achiziţii
făcute de Primăria Iaşi, direct din galeriile plastice, iar o altă
parte erau împrumutate de la Ştefan Dumitrescu, directorul
Şcolii de Belle-Arte din Iaşi, care patrona şi Pinacoteca. În
cadrul aceluiaşi articol autorul arată că „ Rudolf Suţu a cerut şi
sprijinul lui Nicolae Iorga pentru constituirea patrimoniului
acestui muzeu. Marele cărturar a delegat pe Victor Brătulescu,
secretarul Comisiunii Monumentelor Istorice, pentru a pune la
dispoziţia muzeului ieşean unele piese istorice. Prin acest
sprijin, Muzeul a dobândit un caracter predominant istoric, iar
directorul Academiei de Arte şi-a retras picturile împrumutate,
care au revenit în colecţia pinacotecii. Multe dintre acestea se
regăsesc în colecţiaMuzeului deArtă Iaşi ”.
Cercetări întreprinse la Institutului Naţional al

Patrimoniului din Bucureşti, unde se află o parte din arhiva
Comisiunii Monumentelor Istorice, au scos la iveală informaţii
care prezentau date despre înfiinţarea şi activitatea muzeului
intitulat Muzeul C Despre deschiderea lui găsim
informaţii în presa ieşeană.
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Muzeul a fost inaugurat la 17 octombrie 1938 . La
deschidere au participat numeroase personalităţi venite din
capitală, precum: Nicolae Iorga, consilier regal, preotul Nae
Popescu, subsecretar de stat laMinisterul Cultelor, dr. Ţopa, fost
ministru, prof. Brătulescu, de la Comisia Monumentelor
Istorice.Auparticipat şi eleveleŞcolii demisionare de laVălenii
deMunte.
Oaspeţii au sosit cu trenul la ora 8 dimineaţa, urmând să

viziteze diferite instituţii locale, între care şi biserica de la
Copou, construită de Liga Culturală, şi unde preot era Cezar
Vuza ( acesta a fost preot şi la bisericaMetoculMaicilor)
La ora 11 a avut loc solemnitatea de lamuzeul ,,Cuza-Vodă”,

în prezenţa domnului Mihai Negruzzi, rezidentul regal al
ţinutului Prut.
Muzeul ,,Cuza-Vodă” era creaţia luiN. Iorga, după cumnota

gazeta „România”: ,,un gând frumos, transpus în faptă cu acel
patetism magnetic şi cu acea conştiinţă vizionară a lucrului
împlinit, spre folosul obştesc al obştei (sic!), pe care nimeni nu
le-a avut niciodată într-omăsură atât de covârşitoare”.
După deschiderea muzeului, N. Iorga a susţinut o conferinţă

la Teatrul Naţional, în care a spus, între altele:

Activitatea muzeului Cuza-Vodă sub conducerea lui Rudolf
Suţu a fost deosebit de laborioasă, colecţiile au crescut numeric
şi s-au diversificat din punct de vederemorfologic fapt ce reiese
din inventarul realizat deRudolf Suţu la sfârşitul anului 1940.
Un alt eveniment petrecut la Iaşi şi care este legat de istoria

clădirii cunoscută astăzi ca Muzeul Unirii este acela legat de
funcţionarea la parterul său a unei librării şi a unei tipografii

a cărui preşedinte a
fostNicolae Iorga.
Despre deschiderea acestei librării aflăm tot din presa

vremii: Mâine,
duminică, 31 iulie 1938, orele a.m., în Iaşul istoric de totdeauna,
se deschide majestos, prin inaugurare, marea şi monumentala
Librărie aLigii Culturale!”
Prin amabilitatea d-nei Damaschin Violeta, muzeograf la

CasaMemorială dinBotoşani amprimit copii ale
fotografiilor ce îl prezintă pe Nicolae Iorga în curtea muzeului

Cât de mult a iubit Nicolae Iorga acest monument reiese din
eforturile pe care acesta le-a făcut pentru punerea lui în valoare
astfel încât să rămână în conştiinţa naţională pagini frumoase
din istoria noastră naţională.
Iată de ce am considerat ca fiind important să prezint aceste

momente, relatate de presa vremii, considerând că acestea
trebuiesc cunoscute şi astfel să reîntregim frumoasa istorie a
unuimonument considerat un templu al tuturor românilor.
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“Când ni s-a dat
pentru Liga Culturală o parte din această clădire şi pentru
Comisia Monumentelor Istorice aceste minunate odăi de sus,
când, din nenorocire, arhitecţii noştri sunt total incapabili de a
da zidiri atât de frumoase, aşa de încăpătoare şi armonioase şi
de bine potrivite între dânsele, atunci am luat hotărâre să aşez
aici unmuzeu. (...)
Şi atunci iată, toată această comoară, o pun la dispoziţia

domniilor voastre. Aveţi trei odăi pline. Pe lângă acestea se
adaugă altele. Era să mai aduc în materie de pictură şi mai ales
de sculptură, care lipsesc aici,materialele celemai bune pe care
le-am recunoscut alaltăieri la Comisia Monumentelor Istorice.
Vor veni. Pe lângă aceasta, voi aşeza într-o odaie tot ceea ce
trebuie, ca să se lămurească cineva asupra vechilor noastre
monumente şi asupra ostenelii cheltuite de noi, şi pe care lumea
n-o cunoaşte, ca să vadă toată truda ce s-a cheltuit de Comisia
Monumentelor Istorice, şi aici la Iaşi, dându-vă biserica Sf.
Sava, care va fi în curând terminată, alături de biserica nouă, pe
care Liga Culturală v-o dă şi care în curând, într-o altă zi de
sărbătoare, va fi inaugurată şi sfinţită înaintea d-voastră a
tuturor.
Comisia Monumentelor Istorice va mobila, prin urmare,

încă o odaie. Alături de mobilarea acestei odăi de muzeu, va
consacra o odaie amintirii lui Cuza-Vodă şi altă odaie amintirii
regelui Ferdinand.
Până la sfârşitul anului viitor, veţi aveamuzeul acesta întreg

la dispoziţie”.

Liga Culturală pentru unitatea românilor,

“La Inaugurarea Librăriei Ligii Culturale“:

Nicolae Iorga

CuzaVodă.

1

2

3

4

5

6

7

N. Iorga, în „Sfaturi pe întuneric” Bucureşti, 1936, p. 176-177.
Arhivele Statului Iaşi, fondCreditulUrban , ds. 414, p. 82
Arhiva InstitutuluiNaţional al Patrmoniului Bucureşti,Ds. Nr. 2050, p.1.
Arhiva InstitutuluiNaţional al Patrmoniului Bucureşti,Ds. Nr. 2048, p. 3
Arhiva InstitutuluiNaţional al Patrmoniului Bucureşti,Ds. Nr. 2048, p. 21
EmilDiaconescu, , în „Cercetări istorice”, II, 1971, p. 36-37.

, în „Iaşul”, din 17 octombrie 1938, p. 4.

Cesunt azimuzeele noastre, ,

Tradiţii alemuzeisticii ieşene
Oaspeţii Iaşului la inaugurareamuzeului ,,Cuza-Vodă”

Palatul Cuza

Aurica ICHIM

P

Nicola IORGA, la inaugurarea Muzeului Cuza-Vodă, în 17 octombrie 1938
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M O M E N T
Nicăieri, poate, ul nu este mai prezent ca-n

Arabia. Dar nici nu stai relaxat, privindu-l: dacă, ,
cutare obiect e ...la marginea artei? , dar şi .
Mergînd prin bazar şi prin centrul vechi, prin uri şi
magazine de aşa-zis artizanat, vezi, printremiile de fleacuri,
cîte o capodoperă: aramă, cupru, cristal, argint patinat,
pietre preţioase. La preţuri imposibile, ori la unele chiar
decente.
Se ştie că nu-ţi poţi permite să achiziţionezi tot ce ai

vrea: maxim, 1% din ce-ţi doreşti. Am luat un calendar de
aramă vechi, o carpetă persană şi un inel iranian, de circa
400 de ani. Ne-am mai cumpărat condimente minunate,
asiatice, rare. Şi amoftat.Oftatul uşurează, nu?!
Am oftat şi-n marile librării din cele două uri vizitate
(se zice că aici s-ar afla cam 60 de uri, care atrag turişti
din lumea întreagă): erau zeci demii de volume. Înmai toate
limbile pămîntului. Unele, incredibil de accesibile, ca preţ.
Dar cît poţi căra, şi cît poţi cumpăra?
Am luat cîteva cărticele pentru apropiaţi şi o agendă

frumoasă, pentru mine. Şi am mai regretat că nu am copii
mici sau nepoţi: atîtea cărţi-obiect (cărţi-jucării) am
descoperit pe rafturi, că-mi venea mie să mă prostesc cu
ele...noroc cu supraveghetorii, care mă priveau cu un
dispreţ asiatic în timp ce desfăceam cutiile şi mergeam în
genunchi pe podeaua magazinului, jucîndu-mă de-a
trenuleţul, printre picioarele beduinilor nedumeriţi, ascunşi
în cămăşoaie albe (am aflat că aceşti purtători de veşmînt
ritual au acasă circa 50 de haine identice, pentru ocaziile de
ei ştiute) ...
O altă minunăţie: acvariul. Cel mai mare din lume (aici

tot ce-ţi place e : e ceamai înaltă clădire
din lume, şi sunt cele mai
scumpe hoteluri din lume, acvariul din -

cel mai întins din lume, aici e şi cel mai mare din
lume etc.).Am fost în interiorul acvariului: am văzut mii de
peşti şi am vizitat (reptile, scorpioni, pinguini,
gîndaci, aligatori ş.a.). Am mers cu barca printre rechini şi
amvăzut douămarmote care pictau.
Ni s-a garantat că rechinii nu sunt periculoşi, fiindcă de

mici sunt crescuţi fără a intra în contact cu sîngele: sunt
hrăniţi doar cu peşte fiert. Am văzut scafandrii care-i
hrăneau şi curajoşi care coborau în adîncuri, în cuşti cu
gratii (acvariul se întinde pe două etaje şi, ne-a zis ghida,
conţine ...10.000.000 de litri de apă, mereu împrospătată).
Am zărit aici şi cea mai impresionantă pisică de mare, are
camdoimetri, în diametru!
Vizitarea bazinelor nu-i ieftină, dar la cît curent se

consumă şi cît costă întreţinerea minunăţiei, nici n-ar avea
cum să fie prea accesibilă, ca preţ...(M-am întrebat,
cvasi/ludic cum mă ştiţi, şi aici, şi cînd am văzut
extraordinara pîrtie artificială de ski din : ce-ar
fi dacă ar avea loc, pe neaşteptate, o pană de curent? Însă cei
din Dubai, evident, nu înţeleg ce ar însemnă asta! Şi nici n-
ar avea sens să le explicăm: e ca-n bancul cu
„Se poate introduce comunismul în Elveţia? Se poate, dar
n-ar fi păcat?!”).

(va urma)
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CONTINUĂM

CEMAI FURĂHOŢULROMÂN?

GIOACHINO ROSSINI

UN ORAŞ NOMAD

să răsfoim „Dicţionarul
ilustrat al gesturilor”, ediţia a doua
revizuită, de Joseph Messinger, ed. Litera,
2013, şi aflăm că cine ţine ţigara între
arătător şi degetul mare cu vârful aprins
îndreptat în jos trebuie să-şi reconstruiască
„personalitatea încremenită în complex de
inferioritate”, iar cine îşi ridică umerii
dovedeş te „ l ipsa combat iv i t ă ţ i i ,
perplexitate, retragere sau nepăsare,
diminuarea unui eveniment etc.,etc. Sfatul
nostru: nu-i ridicaţi! De umeri vorbim. Şi,
mai ales, fiţi atenţi când clipiţi în timp ce
vorbiţi, pentru că, s-ar putea, să fiţi taxat
imediat cu „Nu spune ce gândeşte şi nu
gândeşte ce spune”. Şi îndreptaţi-vă
coloana vertebrală, care pentru J.M. este
„sediu al înţelepciunii”. De ce? Vă las să
ghiciţi: „Ca să devii înţelept, trebuie să
trăieşti o mie de ani. Şi chiar mai mult!”
Aşadar nu avem nici o şansă de a ne
înţelepţi. Şi o lume absolut mirifică
pierdem: „Înţelepciunea este o stare de
înălţare, o promisiune făcută omului
pentru o altă viaţă, într-un paradis mistic în
care unii vor să creadă cu toată puterea.”
Etc.etc., ca într-o predică duminicală,
rostită dintr-un presupus amvon. Fără nici-
o trimitere directă sau tangentă la coloana
vertebrală.Vom reveni.

Păi,
motorină din curtea unui sătean, 10 metri
de şifon( veche ţesătură pentru lenjerie de
pat) din dulapul unei străbunici sau gardul
terenului de fotbal dintr-o comună
arădeană. Ciobanii s-au bucurat, oile lor
având de păscut o mai mare suprafaţă de
iarbă bine întreţinută.

mărturisea că a
plâns doar de trei ori în viaţă: atunci când
prima lui operă s-a dovedit a fi un eşec
artistic, a doua oară când l-a auzit pe
Paganini cântând la vioară, iar a treia oară
atunci când, la un picnic pe vapor, un
curcan umplut cu trufe a căzut peste bord.
Normal că a plâns!După curcanul înecat.

, „plimbător” prin
lume, în căutare de o viaţă mai bună pentru
locuitorii săi, de slujbe generos retribuite, a
fost proiectat de studentul în arhitectură
Manuel Dominguez. Oferind toate
darurile urbanităţii tradiţionale, biblioteci,
terenuri sportive, universităţi, restaurante,
locuinţe spaţioase şi vesele, el s-ar putea

construi pe şenile asemănătoare cu ale
tancurilor în vederea deplasării. O soluţie,
deci, pentru rezolvarea şomajului , precum
şi a celorlalte of-uri ale pământenilor. Cine
proiectează şi o Românie nomadă? În zadar
ar exista/aproba proiectul dacă drumuri nu
avem. Şi dacă drumuri nu avem nimic nu e,
vorba lui Preda.

,
surprinzătoare ca întotdeauna: 1. „pâine
românească coaptă cu tradiţie” !? O prefer
coaptă în cuptor, dvs.,nu? 2. Un S.H.
tătărăşean, „Cufărul Alinuţei”, propune
trecătorilor „Haine/Anglia/CREMĂ”La ce
se referă ultimul cuvânt în context?
Premiem răspunsul corect.

a studiat direct
preferinţele cinefililor, a vizionat kilometri
de peliculă cinematografică pentru cultura
sa cinematografică şi, nesuportând reclama
mascată, a inventat branduri proprii în
filmele sale. Ce a mai făcut el, marele
regizor?A furat o carte dintr-o librărie la 15
ani, a petrecut 10 zile în închisoare, a
cumpărat un cinematograf de 200 de locuri
în Los Angeles unde se proiectează numai
filme pe peliculă de 35 de mm. De
asemenea, nu înţelege pasiunea oamenilor
pentru sport, respectă cultura olandeză la
care face dese referiri în filmele sale. Şi ne
oprim aici, aşa numitul „regizor DJ”
vrăjindu-şi în continuare spectatorii cu
excelentele sale mixaje de genuri
cinematografice.

rezolvă
nerezolvata problemă a maidanezilor, el
fiind singurul care vă poate proteja de
pericolul canin, sună o reclamă comercială
care postează şi o ofertă valabilă, se putea
altfel? , în timp limitat, la modicul cost de
79 de roni. Dar nu se specifică dacă e vorba
de câini patrupezi sau bipezi, ceea ce
nelămureşte esenţial negoţul cu pricina.

de câte ori clipiţi într-un an? De
4200000 ori! Impresionant, mai ales pentru
americani, care raportează valoric totul la
cifre. Pentru noi însă... Serios, aţi „cerceta”
de câte ori clipiţi într-o jumătate de oră, să
spunem?

este obiectivul prioritar al
şefului celui mai mare magazin virtual din

PU B L I C I TAT E S T RADALĂ
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APARATUL CU ULTRASUNETE DE
ŢINUT CÂINII LA DISTANŢĂ

ŞTIAŢI

COMANDĂ LIVRATĂ ÎN TREIZECI
D E M I N U T E D E R O B O Ţ I
ZBURĂTORI

lume, Amazon.El lucrează la un sistem
prin care să se asigure orice livrare într-o
jumătate de oră oriunde pe teritoriul SUA.

la Timişoara şi, de
curând, un bal frate mai mic, dar excelent
organizat, al celebrului bal vienez de la
Operă. Bravo, bravissimo! Ne-aţi luat-o
înainte.

, nu demult, Werner
Lang, unul dintre creatorii celebrei
„săpunieri pe roţi”, îndrăgitul şi duios
ridiculizatul .

c â ţ i d i n t r e
dumneavoastră cunosc cele zece porunci
ale LUXULUI? Încercaţi să vă relaţionaţi
dezinhibat la ele inspirându-vă din Ediţia
a n i v e r s a r ă ( o c t omb r i e 2 0 1 3 ) a
suplimentului „După Afaceri”, editat de
„Ziarul Financiar”. Visaţi, visaţi, visaţi.
Ghidaţi fiind de... „ Loucas M. Ellinas,
Manag ing Direc tor Chrono l ink .

: Un restaurant de sushi
incredibil cu trei stele 3 Michelin denumit
Jiro, în Ginza Tokyo.

Japonia, mai ales oraşele Kyoto
şi Nara. : Un
model de la Rolex. :
Maşină: Pagani Zonda R; Bicicletă:
Harley Davidson Hydra Glide vintage, din
anii 50; Barcă: Semi Custom Dutch built
50 m, iaht olandez Hessen de 50 m,
semipersonalizat; Avion: Gulfstream V.

: Baselworld,
faimosul târg de ceasuri şi bijuterii din
Elveţia, the Red Cross Ball din Monaco şi
ceremoniile premiilor Oscar. :
Sistem de sunet „Zeppelin” Sound Dock
byB andW; : Un costum gri
închis, cu dungi, cu sacou închis la două
butoane de la Brioni şi o pereche de pantofi
stil brogue, hand made de la John Lobb;

: Brăţară Fitbit Flex, pentru
monitorizare în timpul antrenamentelor de
fitness; „once in a
lifetime”: Să faci ocolul lumii cu un iaht
Explorer, timp de un an;

: Scufundări în cuşcă, alături de
rechinii albi, scufundări în Marea Roşie şi
sailing departe de ţărm.” Incredibil şi
adevărat, acest om chiar trăieşte şi
munceşte înRomânia!

T R AM VA I T U R I S T I C T I P
RESTAURANT

NE-A PĂRĂSIT

Trabant
STIMAŢI CITITORI ai revistei
„Cron i c a v e ch e ” ,

1.Gastronomie

2. Destinaţii de
călătorie:

3. Ceas ca status simbol
4. Maşină/barcă

5.
Evenimente world wide

6. Casă

7. Garderobă

8.
Gadget

9. Extravaganţă

10. Pasiuni/
hobbiuri

- Sunt un om cinstit,domnule!
-Rău faci; asta-i omeserie proastă.

*
- La bucătărie, spune o slujnică, avem un
nou şef foarte învăţat. Ne-a spus că
oamenii se trag dinDarwin.

*
Forrain aduce la Figaro un desen mai
mult decât simplu.
-Totuşi, spune Raday, pentru trei sute de
franci aimai putea adăuga ceva!
-Dar ce anume?.
-Nu ştiu. Nişte haşuri...

*
Pentru a fi original, e destul să-i imiţi pe
scriitorii care numai sunt lamodă.

*
. Şi scria în fiecare zi

câte un rând, numaimult.
*

Imposibilul:Să ţii o conferinţă despre
Dumnezeu cu proiecţii.

*
Ce este un critic? Un cititor care face
nazuri.

*
Umor: pudoare, joc de spirit. Înseamnă
curăţeniemorală şi cotidianăa spiritului.

*
Umorul înseamnă în fond raţiunea.

*
Căutaţi ridicolul pretutindeni, îl veţi găsi.

Nulla dies sine linea

*
- Şi cemai face doamna?
- Vă mulţumesc, foarte bine...Ah! dar ce
spun eu! amurit.

Să zâmbim cu
JULES RENARD

Ş ţi savan ii au umor

NEWTON, citea concentrat, într-o
friguroasă zi de iarnă, lipit cu spatele de
sobă. Încălzindu-se prea tare, chemă
valetul:
- John, mută soba asta lângă fereastră, m-a
încălzit prea tare.
- Mai bine mutaţi-vă dumneavoastră,
replică valetul zâmbind înţelegător.
- Uite, dragă, ideea asta nu mi-a venit!
exclamă savantul.

EDISON primea bucuros numeroşi
vizitatori acasă. Toţi însă aveau de
înfruntat o piedică neaşteptată: la intrare
se loveau de o poartă anevoie de mişcat
din loc.Unul din fani i-a spus într-o zi:
- Dumneavoastră, care aţi inventat atâtea
minunăţii pentru noi toţi , cumputeţi sta cu
o asemenea poartă?
- Chiar vrei să ştii? În timp ce deschideţi
voi poarta, îmi urcaţi în bazin zece litri de
apă!Mulţumit?
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