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Prin nopţi tăcute,
Prin luncemute,
Prin vântul iute,
Aud un glas;

Prin nopţi tăcute

Au venit din cer trei păsări
mari, care s-au lăsat pe pământ.
În pragul casei s-au făcut trei
femei cernite. Întotdeauna sunt
trei, cele trei ursitoare care torc

Joaca
ursitoarelor

Radu PĂRPĂUŢĂ

(continuare în pagina 5)

Din nor ce trece,
Din luna rece
Din visuri sece,
Mă scutur treaz.

Lumea senină,
Luna cea plină
Şi marea lină
Icoană-i sunt;

Ochiu-mi o cată
În lumea lată,
Cu mintea beată
Eu plâng şi cânt.

şi destorc, deapănă zilele omului: pe cine vor îl înzilesc, pe cine
nu... atâta i-s zilele. Pruncul se află în pătuţul lui şi gângureşte
neştiutor. În aceste momente nimeni nu se află în preajma lui,
căci dacă cineva ar pune urechea pe pragul casei şi ar asculta
ursirea lor, ar muri pe loc de moarte năprasnică. Cele trei
perechi de ochi, care au văzut atâtea pe lumea asta, bagă de
seamă îndată că pruncul are moaşă pricepută şi ştiutoare.
Icoana Maicii Domnului şi candela aprinsă, cu ulei proaspăt
sporit, se află la locul lor, ca să apere pe prunc de toate
lohoanele şi boglodatele, de hale, de vâlve, de... Pe masa cu
brăcirile primenite, aşezată lângă icoană, spre răsărit, stă
pregătită cina ursitoarelor: turtiţa de aluat nedospit, coaptă în
spuză, cu trei lumânări aprinse în ea, lingura nouă cu sare,
ulcioraşul cu apă neîncepută împodobit cu fire de busuioc
(când l-a adus, moaşa a avut grijă să se închine de nouă ori şi să
rostească pe şoptite: Sfintelor/ Bunelor/ să vă aducă
Dumnezeu curate/ bune ca pâinea/ dulci ca mierea/ şi line ca
apa). Mai sunt acolo pe-o ştergură o stacană de vin, câţiva
bănuţi, un revolver ruginit pus de taică-său, o călimară şi-o
pană de scris puse de maică-sa. Ursitorele ştiu că părinţii din
părinţi i-au dăruit acestui prunc un suflet trist. Şi, se ştie,
părinţii trebuie să fie veseli, căci cine se măsoară cu rânduiala
lui Dumnezeu, vrednic de osândă este. Iar de se scârbesc ele,
ursitoarele, tot scârbită va ieşi şi viaţa copilului.
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Paul ARVA
(Muzician)

Repetam un cântec cu Lucian Darie în culise.
Eram în '98 în Chişinău, la Festivalul de Muzică
Folk “Galbena Gutuie” şi abia aşteptam să urcăm
pe scenă. S-a apropiat de noi, şi-a cuprins faţa în
palme şi a exclamat: ”Fraţilor, voi cântaţi atât de
diferit, ce mare bucurie să aud cântecul vostru!”
Ne-am uitat unul la altul şi am zâmbit. L-am privit
în ochi pe băiatul de lângă noi. L-am privit în
suflet. Şi apoi i-am strâns mâna. Avea sufletul în
palmă. Apoi l-am ascultat cântând…era cu toată
simţirea pe scenă. EraValentin Boghean! Ultimul
dintre cei patrusprezece copii, şapte dintre ei
muzicieni profesionişti. El a fost poate cel mai
norocos, a învăţat meserie de la toţi. Simţirea o
avea deja.
A cântat în toată lumea pe scenele de jazz

alături de Trigon Jazz.Aactivat în Transbalkanica
şi în trupa The Shin din Georgia.Apoi şi-a format
propriul band Vali Boghean Band, format din
profesionişti, oameni care iubesc cântecul
necondiţionat, muzicieni care-şi cunosc rostul,
drumul. I-am avut în câteva rânduri şi la Iaşi. A
venit Vali singur, au venit în patru, au venit în
şase, apoi au venit în 10. Băieţii aceştia s-au
născut pentru a cânta. Scriu aceste rânduri pentru
că realmente cred în ei, cred în cântecul lui Vali,
cred în ceea ce au ei de oferit. Nu doar o cântare,
nu o improvizaţie...Nu fac diversiuni, nu fac
giumbuşlucuri, nu dansează. Oferă un spectacol,
un show, livrează emoţie, trăire intensă, tehnică
instrumentală şi vocală, culoare, lumină, iar
bucuria de-a fi pe scenă e reală. Şi, da, au un sound
foarte bun. Concertul lor din 21 decembrie
reprezintă pentru mine unul dintre cele mai bune
şi mai motivaţionale concerte la care am
participat în ultimii ani. Habar nu am dacă m-aţi
urmărit până aici, dar dacă încă nu aţi părăsit
pagina, vă propun să-l căutaţi şi să-l ascultaţi.
Urmăriţi-i concertele şi participaţi la ele. Am
convingerea că Vali Boghean Band este o dovadă
clară că poţi cânta cu adevărat şi totodată pe
înţelesul tuturor.
La fiecare concert cu Vali îmi cuprind faţa cu

palmele. Iar el îmi cuprinde inima cu ceea ce a
primit de laDumnezeu: toată dragostea lui.

Omul cu sufletul în palmă

RaduPĂRPĂUŢĂ

Jucăria mortului

Jucăriamortului

(Scriitor)

Cărţile frumoase cu adevărat sunt ca femeile.
De cele mai multe ori cele cu dimensiuni standard
(90-60-90) de la concursurile de „miss” şi cu
atracţie calpă nu merită atenţia, ci cele cu
frumuseţi ascunse, nebătătorite de ochiul critic
miop, ce măsoară cu rigla prejudecăţilor estetice.
Aşa este cartea de poezie de
Constantin Acosmei, volum care mi-a luat
minţile, ca în orice mare iubire, de la prima…
citire. A urmat rapid o a doua, căci iubirea are
nevoie de reconfirmări. Cartea este la a patra
ediţie (fiind şi singura a autorului, fapt ce-l face pe
Daniel Cristea-Enache să prevadă în Acosmei
„autorul unei singure cărţi”), dar mie mi-a răsărit
în cale de-abia anul trecut.
Dacă este să folosesc etalonul personal, vreau

să scot la lumină din penumbra literară această
carte, fiindcă am convingerea că am dat peste un
Poet cu majusculă. Căci nu moda, nu ahtierea
după „ce a mai apărut nou” trebuie să constituie
ţelul nostru, cel puţin aşa cred eu, ci stabilirea şi
împământenirea unor valori. Or, în cacofonia
literară în care trăim, este, după
mine, un stabilopod. Asta dacă vrem să rămânem
deschişi la textul l i terar propriu-zis,
„deparazitându-ne creierul de stereotipurile unei
receptări pavloviene” (Ovidiu Nimigean în
„Literatura de azi”), iar nu la idei primite de-a
gata, la prestigii licitate de o piaţă literară adesea
măsluită caraghios de ban şi de ego-uri orientate
adesea până spre frontiera patologicului. Primele
nume, care mi-au trecut prin cap, citind cartea lui
Constantin Acosmei, sunt George Bacovia şi
Daniil Harms. Dar să nu se creadă că avem de-a
face în cazul lui cu un epigon.Acosmei trăieşte pe
cont propriu şi extrem de intens cele două modele
pomenite. Pe parcursul volumului, poetul

Însemnări din subterană

EmilMUNTEANU
( profesor )

Pentru mine, evenimentul anului 2013 a fost
negreşit prima ediţie a Festivalului Internaţional
de Literatură şi Traducere (pe scurt, FILIT).
Dincolo de inerentele minusuri, de micile răutăţi
din culise, de faptul că mult aşteptata laureată a
Nobelului, Herta Müller, nu a mai ajuns (din
motive obiective) la Iaşi, FILIT-ul a reprezentat în
primul rând o sărbătoare a literaturii, aducând cu
sine bucuria întâlnirii cu oameni (scriitori,
traducători,manageri culturali) şi cărţi.
De ce FILIT? Pentru că a risipit atmosfera

cenuşie de provincie, făcându-ne să respirăm aerul
rarefiat al unor dezbateri şi să o facem în deplină
cunoştinţă de cauză. Pentru că la Iaşi tinerii în
special, dar nu numai ei, au intrat în librării, au
cumpărat cărţi, le-au citit şi apoi, curioşi să

Un festival ce spulberă utopii

Manuell MĂNĂSTIREANU
(artist plastic)

Evenimentele anului trecut? Există, ce-i drept,
câteva, dar nu suficiente cât să definească
normalitatea unei ţări europene. Oricum...am şi eu
doza mea de subiectivitate privind un cumul de
valori pe care le sper aduse, ceva mai des, în prim
plan şi contemporanitate. Avem destui oameni cu
adevărat mari prin sobrietatea operei lor,
neîntrebaţi, nelocuiţi, nevorbiţi. Aşa cum avem şi
destule forme umblătoare fără fond cu
fantasmagorice pretenţii, ancorate prea des, pe
piedestaluri de ceară.
Personal, "Festivalul George Enescu", cu

spectacolele lui de la Ateneul Român, mi-a atras
atenţia cel mai mult, rămânând fără umbre în
intimitatea memoriei mele deopotrivă elective şi
afective. Festivalul acesta este pentru cultura
autohtonă, văduvită sistematic de excelenţă şi
uneori de imaginaţie, o piatră de hotar şi e de dorit
să rămână aşa, un act monumental bisat, nu doar
pentru mine, ci şi pentru toţi cei care cred în ideea
de Românie serenă şi luminoasă. Interpreţi şi
orchestre de mare clasă au urcat pe scena
Ateneului într-o bucurie a muzicii menită să îl
străvadă pe Enescu cel unic. De sus, dintre stele,
maestrul, în cheia modestiei de care a dat dovadă
toată viaţa, a făcut cred o reverenţă în faţa marilor
artişti veniţi pe pământ românesc de dragul
amintirii sale. Am putut fi prezent la câteva
spectacole. Am putut respira sunetul înalt al
muzicii. Dacă un dirijor ca Daniel Barenboim ori
un pianist ca Radu Lupu, un Jordi Savall sau un
tânăr violonist ca Alexandru Tomescu au venit la
Bucureşti cu tot ce e mai bun şi sacru în ei, atunci
încă îmi păstrez credinţa căRomânia nu e o umbră,
ci că aşteaptă doar, fără voie, în penumbră.

Bucuriile muzicii

Nicoleta MUNTEANU
( profesor )

, spectacolul în regia lui
Giorgos Zamboulakis, care a avut premiera în
luna octombrie a anului trecut, rămâne probabil
ceamai interesantă punere în scenă a Naţionalului
ieşean în 2013, un spectacol puternic, anulând
convenţiile şi violentând conştiinţa receptorului,
născând întrebări, refăcând sensuri şi după ce
reprezentaţia s-a terminat. Surpând coerenţa
personajului şi anulând acţiunea în favoarea
atmosferei (tenebroase, morbide, de factură
kafkiană, în care trupul, gestul frânt şi grimasa
stau în prim-plan), spectacolul are o puternică
încărcătură sexuală şi un substrat politic care
reflectă jocul între adevăr şi minciună, între
conştiinţă şi teroare. Răzbunarea, crima,
fanatismul, absurdul şi grotescul sunt personajele
fără chip care se reflectă în mişcările discontinui
ale Hamlet-ului multicefal, poliform, pentru care
personajul shakespearian nu este altceva decât
pretextul dramatic.
Şapte trupuri, şapte voci, şapte răsuflări

şuierătoare, aflate în contratimp, răspunzându-şi,
căutându-se, refăcând imaginea absenţei oricărui
sens în istorie. Hamlet e deopotrivă Horatio şi
Polonius, Ofelia e Electra şi Gertrude, iar
spectrele lor intră în relaţie cu altele - ficţionale,
personalităţi istorice sau conştiinţe regizorale.
Prin Hamletul multicefal al lui Heiner Műller,
refăcut de Giorgos Zamboulakis, se confruntă

Hamlet fără trucuri

Hamletmachine

Teoretic, sunt câteva la număr şi li se zice simplu arte. Practic însă se dovedesc a fi (din fericire!) interconectate. E un non-sens
aproape să crezi în emoţia unui act artistic construit exclusiv din piese dislocate, “nealterate” într-un fel sau altul de celelalte. Literatura
curge în scenarii demai bine de un secol încoace şi nu e nevoie să fii un virulent cinefil pentru amaterializa abil vreun fragment sau câteva
pagini, în imagini. Aşa cum îţi trebuie o doză forte de nonşalantă nepăsare ca să nu întrezăreşti în tuşa unor pânze, celebre sau nu, poveşti
fireşti.Muzica?Muzica e cred în stare să le amplifice pe toate, să le fie liant şi uneori necesară provocare.
Artele sunt precum degetele de la o mână. E greu să nu le dai o uzanţă comună. Prefigurată metaforic astfel, arta ştie să jongleze cu

puteri concrete: sămângâie, să acuze, gesticuleze, să certe. Va prinde pentru tine aerul când eşti fericit, va şti să te incite când te simţi dorit.
Poate să ia şi să ofere, iar aşezată complice pe umăr să-ţi facă sufletul să spere. Dacă trece sau nu la fapte am vrut să aflăm nu din topuri
profesioniste, ci din câteva date.Un film, un spectacol, o...carte.Obiectiv, darmai ales sentimental, filtrate.

deopotrivăRaskolnikov şiMacbeth,Richard al III-
lea şi Ofelia, Electra şi Rosa Luxemburg,
Shakespeare, Dostoievski, Nietzsche, Sartre şi
Marx,Absurdul şiCrima,Totalitarismul şiUtopia.
E un spectacol cu un impact vizual puternic, în

care raportul lumină-întuneric decupează fâşii de
sens, în care trupul şi vocea actorilor se află
permanent în prim-plan. Fără artificii, fără „story”,
fără trucuri. E un spectacol de idee şi recuperează
datul prim al teatrului prin elemente de factură
modernă. Sobrietatea e trăsătura fundamentală,
accentuată de linia costumelor negre, care acoperă
sau dezvelesc, lăsând la vedere accesorii care
accentuează nota sexuală. Albul feţelor în contrast
cu roşul injectat al ochilor sau al gurii/limbii
decupează fotografic, aproape de efectele măştii
din teatrul antic grecesc, imagini ale agresivităţii.
Nu există personaje, individualităţi, ci Omul faţă în
faţă cu Istoria, Omul Fiinţă şi Personaj, subiect şi
obiect al fanatismului din orice timp şi spaţiu.

e nu propune soluţii, ci doar
testează şi interoghează.
Hamletmachin

descopere cine şi ce se ascunde în spatele numelui
de pe copertă, au ieşit în căutarea Autorilor, i-au
interogat şi s-au interogat alături de ei. FILIT,
fiindcă ne-a scos din case şi ne-a adunat la Teatrul
Naţional, la ArtHouse Central, la „Întâlnirile
Alecart”, în Casa Filit şi în celelalte spaţii special
amenajate. Pentru câteva ore în fiecare zi, ne-am
descoperit altfel: preocupaţi şi de altceva decât de
nemulţumirile cotidiene, mai curioşi, mai
dezinvolţi, mai dezinhibaţi. Fiindcă am văzut
tineri frumoşi făcând voluntariat şi înţelegând
sensul şi valoarea acestuia: elevi de liceu, studenţi
împânzind oraşul, vorbindu-le necunoscuţilor,
scepticilor, indiferenţilor, făcând posibile
activităţile din cele trei zile de festival. Pentru că l-
am putut asculta pe FrançoisWeyergans, membru
al Academiei franceze şi câştigător al
prestigiosului premiu Goncourt, vorbind cu stil şi
eleganţă despre literatură, film şi viaţă. Pentru că,
dacă până atunci nume precum David Vann,
Andrew Cowan, Jean Mattern sau Sadie Jones nu
îmi spuseseră nimic, FILIT-ul mi-a oferit nu doar
posibilitatea de a-i asculta, ci şi pe aceea de a le citi
cărţile. Fiindcă, fără acest festival, aş fi fost
probabil mai sărac cu un număr de oameni, cu un
şi mai mare număr de cărţi, cu nişte idei şi nişte
întâlniri. Pentru că aşa am descoperit că în spatele
numelui unui scriitor (Gabriela Adameşteanu sau
Simona Popescu) se află nu doar un omde cultură,
ci, mai mult, un om. Pentru că, în cele cinci zile de
festival, nu au mai părut a exista orgolii, ci doar
normalitatea unei vieţi culturale în care respirai cu
fiecare eveniment dorinţa de a împărtăşi idei,
bucuria de a te afla în preajma unor personalităţi,
plăcerea de a descoperi nişte personaje.
Ce cred că a oferit ieşenilor FILIT-ul?

Orgoliul de a se simţi în capitala Literaturii, de a o
trăi viu, autentic. Orgoliul de a renunţa la zapajul
telecomenzii şi de a simţi imperioasa dorinţă de a
deschide o carte. Şansa de a vedea că ceva se
întâmplă şi că o schimbare de mentalitate în
spaţiul cultural şi social nu e o utopie.

şerpuieşte nesimţit, ca într-un fel de superbike
periculos, de la exprimarea răului în forme, să
zicem clasice la o banalizare a răului apatică şi
nevrotică. Temele majore ale poeziei de până
acum rămângoale de sens laConstantinAcosmei.
În ciclul care mi se pare cel mai radical al

volumului, , totul este insolitat la extrem
(formaliştii ruşi ar fi avut ce studia din „lirica” lui
Acosmei!), morala, ideatica înaltă lipsesc cu
desăvârşire. Privirea neutrală şi abulică duce spre
un soi de „însemnări din subterană”şi spre
schimonosiri diabolice. În final, un citat din
Acosmei ca o cuminecare din Substanţa acestui
anahoret fără zei şi ca un îndemnspre lectură:

Relatări

Relatarea unui bătrîn

Într-o zi am călătorit la oraş. Autobuzul
aglomerat cobora serpentinele în viteză. O
doamnă s-a ridicat de pe scaun, a scos din
buzunarul genţii de voiaj o sacoşă de plastic
(imprimată cu poza unei femei în chiloţi călare pe
o motocicletă), apoi s-a aşezat şi, desfăcându-şi
punga în faţă, a vomitat icnind de câteva ori. Ajuns
în oraş, am căutat magazinul universal şi am urcat
pe scările rulante pînă la ultimul etaj. O femeie
gravidă stătea la coadă ca să plătească un coş plin
cu scutece şi pelinci. Cuprinsă pe neaşteptate de
greţuri, a făcut doi paşi în lateral şi a vomitat în
pumni, cu ochii holbaţi şi cu faţa lividă. A m
coborît din magazin, am intrat într-o crîşmă din
apropiere şi am făcut consumaţie. Mai tîrziu am
traversat strada, împleticindu-măprintremaşini şi
claxoane, am intrat în parc şi m-am lungit cu faţa
în sus pe o bancă, în bătaia soarelui. Nu după mult
timp am început să horcăi şi să mă zvîrcolesc,
înecîndu-mă cu propria vomă. M-am întors cu
trenul personal. În compartiment stăteau de vorbă
o profesoară navetistă şi o femeie care mergea la
mănăstiri. În liniştea lăsată după intrarea trenului
în tunel, am aprins bricheta şi le-am surprins pe

Daniela ABAGERU
(coordonator Clubul Cinefililor)

Sunt coordonatoarea Clubului Cinefililor Iaşi.
De 7 ani. Modul în care văd filmele este puţin
diferit de cel de simplu interesat, pentru că de cele
mai multe ori filtrez, analizez, evaluez capacitatea
unui film de a se regăsi în tipul de creaţii pe care
Clubul Cinefililor vrea să le aducă în faţa
publicului ieşean.
În 2013 am avut plăcerea să vizionez filme

care m-au pus pe gânduri, m-au încântat prin
substanţa lor, iar unul care iese în faţă şi peste care
am dat făcând cercetări asupra cinematografiei
iraniene, este (Derakhte Golabi)(1998) în
regia lui . Cinema şi Iran.
Aproape un paradox. Când şcolile europene şi
americane se orientau spre narativ, iranienii
descopereau că ei nu aveau o tradiţie în direcţia
romanelor, a scrierilor epice. Deţineau ceva
calitativ diferit: poezia, categorie abisală
demonstrată prin Khayaam, Sadi, Hafez, care
practic au influenţat modul în care iranienii au
abordat cinematografic lumea. Ironic, o femeie,
Faroogh Farrokzad, a realizat primul film demn de
a fi luat în consideraţie:
("Khaneh siah ast",1962), un documentar despre o
leprozerie, iar ("Gaav",1969), realizat de
DariushMehrjui a ajuns în Europa,la Festivalul de
laVeneţia.
Un scriitor se retrage în spaţiul natal pentru a

crea şi vrea linişte pentru a se auzi. Filmul începe
brusc, cu un gând total indiferent fluxului
conştiinţei sale: toţi copacii din Damavand au
făcut rod, cu excepţia părului.Totul e pregătit,
hârtia şi ochelarii aşteaptă, aroganţa se combină cu
neputinţa, lipsa de inspiraţie îl ţine închis în el
însuşi pentru că trebuie să scrie, dar o face din
motive străine lui, pentru ceilalţi. Ritualul este o

Filmul Iranian sau poezia în
imagini

Părul
Dariush Mehrjui

Casa este neagră

Vaca
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sincronizare a lumii cu el însuşi, o excludere a tot
şi toate pentru a prinde sunetul vocii interioare
care îi spune ce să scrie. Apare însă un obstacol:
promisul rod se încăpăţânează să prindă mai întâi
f loare şi , inevitabil , apare întrebarea
mefistofelică: de ce? Amânarea, uitarea,
împiedicarea nu îi sunt familiare, e stângaci
lovindu-se de ele, filozofia şi arta brusc au tăiat
cordonul ombilical cu el şi este într-o derivă
conştientă. Grădinarul îl hărţuie să se adreseze
ultima dată părului căpos: a comis o infamie
nerodind, este ruşinos că păstrează tăcerea, că nu
lasă viaţa să erupă având toate condiţiile şi ştiind
cum se face. Scriitorul vede că grădinarului îi este
teamă să nu cadă şi alţi copaci în tăcerea nerodirii,
dar gândurile lui încep să ia altă direcţie -

Sunt două nivele de monolog interior
corespunzătoare celor două etape: una o
condiţionează pe cealaltă în devenirea ei. Unde
sunt? Unde eram? - întrebările-refren ale căutării
marchează trecerile temporale: libertatea
începutului este asociată cu gesturile candide de
apropiere, necunoscutul reprezentat de M.
transformându-l într-o planetă ce gravitează în
jurul luminii. Scenamersului în tenişii ei este ca o
locuire împreună, ca o împărtăşire de posibil
spaţiu comun. Plecarea ei este o ruptură iar
reciprocitatea are să fie descoperită mai târziu.
Prea târziu.
Scena confruntării cu tăcutul păr: grădinarul

este răzbunător şi solicită pedeapsa cu tăierea, dar
şeful satului este împăciuitor, cere copacului să îşi
revină şi să nu înveţe alţi copaci să facă la fel. Este
omentalitate panteistă şi poetică de relaţionare cu
natura ca într-un tot în care omul se crede stăpân,
ca în grădina raiului originar. Copacul promite că
va rodi! Este un timp potrivit pentru toate: uneori
rodeşti, alteori nu, uneori dormi, alteori eşti treaz,
uneori eşti viu, alteori eşti mort, căci natura ştie
maimulte ca noi. Pomul este iertat şi scriitorul are
o revelaţie. Dintr-un colţ sare întrebarea:

Povestea cuM(imcheh) se încheie tragic: ea l-
a aşteptat, el a amânat-o mereu. El voia faimă de
scriitor, schimbarea lumii, statutul de învingător.
Ea doar o casă plină de o căldură uitată şi de clipe
colorate. Moartea ei îi arată că visase visele
greşite, că combinat cu l-a
sacrificat pe Vocea narativă este ca un susur
de om redus la sine, o voce confesivă în tonalitate
scăzută. Efect al unui timp irepetabil.

o mână
invizibilă strânge colţurile inimii mele şi amintiri
fragmentate se avântă în capul meu...am 12 ani şi
sunt îndrăgostit de 12 mii de ori mai mult decât
pot duce sufletul şi inima mea. Nu mai sunt eu
însumi! Sunt mult mai mult şi râd fără motiv.
Chiar dacă simt o dezordine în sentimente şi în
trup, sunt plin de anxietate, mă simt foarte, foarte
fericit. M-am hotărât să devin scriitor şi să o
iubesc etern pe M. Sau cel puţin câtă vreme sunt
viu.

Dar
dacă nu aş scrie nimic? Cine mă condamnă până
la urmă să scriu?Eu, sinelemeumândru şi egoist.
Şi cei care au aşteptări de la mine. Încep să vreau
doar să fiu, dar ei nu se vor mulţumi cu asta, vor
alte lucruri creative de la mine...sunt un om plin
de vină şi am spus tot ce aveamde zis. Numai cred
în ce credeam. Sunt bolnav oare?Nu ştiu!

a crede a demonstra,
a fi.

Steinar Lone, FREDRIKSTAD
(traducător, Norvegia)

Lung îi drumul Iaşului... Mai ales din
Norvegia. Mai ales din oraşul meu, Fredrikstad,
care se află la două ceasuri şi ceva de un aeroport.
Motiv pentru care, în octombrie anul trecut, m-am
dus mai întîi la Oslo, să stau noaptea acolo, să mă
scol dimineaţa la 04.15, să fiu la aeroport cu o oră
înainte de zborul programat pentruViena la 06.30.
Au urmat câteva ceasuri de aşteptat la Viena, apoi
un zbor direct la Iaşi, unde am fost întâmpinat
oficial şi condus la hotel. Fireşte că m-am simţit
cam obosit, dar m-am uitat la program, şi mi-am
dat seama că festivalul de literatură la care
fusesem invitat începea cu un program festiv de
neratat: seară cu , opera lui
Rameau, laTeatrulNaţional din Iaşi.
Am mai văzut cîteva opere ale lui Rameau --

la televizor, dar nu în întregime. Aveau o
scenografie modernă, foarte franceză, foarte
nostimă -- mai ales pentru că operele lui Rameau
nu păreau să fie altceva decît un decor pentru cei
din sală care în timpul spectacolului vorbeau,
întorceauvizite în loje ş.a.m.d.
Primul care a stins lumina în sală şi a forţat

publicul să se uite la scenă tot timpul pare să fi fost
Richard Wagner (cine altcineva?). Atunci, într-o

Indiile în galant decor ieşean

Indiile galante

reprezentaţie modernă de Rameau, ce faci cu
baletul de decor? Iată că acele reprezentaţii
moderne din Franţa au făcut din aceste balete
adevărate tablouri, uneori comice dar niciodată
lipsite de inventivitate. Cumva,muzica luiRameau
rezistă deşi mulţi compozitori din epoca barocă
sînt consideraţi azi plictisitori. Rameau nu.

la Iaşi? Eram foarte curios.
Dar după o noapte prea scurtă, o călătorie

obositoare, sosire la hotel, întîlnire cu colegii mei
traducători, o masă în grabă, discursurile de
deschidere a festivalului... mai puteam oare
rezista? Deja la Casa FILIT, întîlnindu-mă cu unul
dintre organizatori, am mărturisit că sunt «istovit»
-- nu numai «obosit». Oricum, exista, nu-i aşa?,
posibilitatea să plec în pauză. N-am plecat.
Costumele erau din Opera Garnier, deci m-am
aşteptat la o reprezentaţie după modulul francez.
Trebuie să mărturisesc că nu sînt la curent cu tot ce
se întîmplă în viaţa culturală din România, deci că
nu am auzit de regizorul Andrei Şerban -- pînă
atunci. Cert e că n-am fost dezamăgit.
Spectacol frumos, cântăreţi foarte buni, o

experienţă foarte plăcută. Numai că... numai că...
scaunele nu erau făcute pentru un scandinav de
1,88 m, şi eram obosit, obosit. Din fericire, eram
lîngă colega mea Laure Hinckel, franţuzoaică şi
vădit entuziastă, un entuziasmcarem-a încurajat să
rezist. Numai pentru cîtevaminute înainte de pauză
am pierdut firul din ceea ce se petrecea pe scenă,
am închis ochii, am adormit aproape-- nu din cauza
spectacolului, ci de oboseală. În pauză, am mai
băut ceva, am mai avut nişte gustări şi...Şi am
rămas. După pauză, inventivitatea performanţei a
devenit şi mai impresionantă: cu flori aruncate de
la balcon şi măştile «turcilor» mai impresionante
într-un oraş unde turcii au si fost dealtfel mai
prezenţi decît la Paris.
Deci m-am distrat. Enorm. Nu am regretat că

m-am dus, iar la ieşire toate lumea căzuse deja de
acord că a fusese un spectacol nemaipomenit.
Numai că aventura mea era departe de a se fi

sfârşit. Laure, cu alţi cîţiva, mi-au spus că merg la
Bolta Rece, la un pahar de vin. Vin şi eu? Vin nu
prea am băut dar în acel context neaşteptat am
participat la primamea întrunire a ceea ce s-a numit
apoi «Cenaclul de traducere şi literatură Bolta
ReceFILIT2013».Creat adhoc.
Prima zi la Iaşi?A început la Oslo, la ora 03.15

(ora României!) şi s-a terminat pentrumine un ceas
după miezul nopţii sau cam aşa ceva. Nici până azi
nu înţeleg cum am rezistat. Ce ştiu e că adrenalina
şi... compania au contat.

Indiile galante

Ionuţ GRAMA
)(Actor

2013 a fost un an în care m-am concentrat pe
proiectele personale şi am ignorat, cu sau fără voie,
noutăţile din lumea culturală bucureşteană. De
aceea îmi este greu să fac un top al spectacolelor
sau filmelor văzute. Unul dintre puţinele
spectacole pe care le-am văzut a fost “Un tramvai
numit dorinţă” de Tennessee Williams, la teatrul
Unteatru, în regia cuplului Andrei şi Andreea
Grosu. L-am urmărit în cadrul FNT (Festivalul
Naţional de Teatru) 2013, într-o sală arhiplină. Nu
una, ci fiecare scenă a reuşit să mă surprindă. E o
montare ingenioasă atât sub aspect regizoral cât şi
scenografic, cu odistribuţie foarte bună.
Tot de Unteatru este legat şi cel mai inedit

proiect al meu din 2013 -spectacolul “Cel mai
frumos roman din lume” după Larry Tremblay,
regizat de Alexandra Penciuc. Un spectacol care
m-a scos din registrul de confort personal şi
profesional şi m-a stimulat să folosesc zone din
mine pe care le bănuiam dar nu se ivise ocazia (şi
îmi doreammult) să le explorez. În plus, este exact
genul de spectacol în care mi-am dorit
dintotdeauna să joc, unul 'dark', sumbru, ciudat, în
stilul filmelor lui Tim Burton, dar şi emoţionant,
despre puterea creaţiei, despre măştile şi alter-ego-
urile care ne conduc viaţa.
Şi, cu riscul de a părea superficial, pentru că în

România jocurile video sunt considerate o
ocupaţie specifică gimnaziştilor, cel mai bun film
pe care l-am văzut în 2013 este de fapt unul pe care
l-am 'jucat'. Se numeşte “The Last of Us”
Supravieţuitorii şi este povestea a două personaje
care traversează o Americă post-apocaliptică.
Dincolo de subiectul aparent clişeu, jocul este un
film interactiv incredibil, dur şi sincer, despre
limitele umanităţii în condiţii extreme şi despre
moralitate.

Un tramvai şi zona dark

Diana Pavel ŢARIGRĂDEANU Buzău

“Summer Night Concert 2013”

“Vienna
Philharmonic SummerNight Concert 2013”

(Spectator)

Despre anul 2013 pot spune că a fost un an
generos cu mine. Mai ales din punct de vedere
muzical. Dar nu surprinzător, deoarece în ultimii
ani am reuşit să bifez multe dintre concertele Sălii
Radio, Ateneului Român, Operei Naţionale ori
Sălii Palatului. Fără urmă de tăgadă ,evenimentele
muzicale de înaltă clasă la care am reuşit să
particip în 2013 au fost Festivalul George Enescu
şi din 30 mai la
Schönbrunn. Nu cred că aş putea spune mai mult
decât au scris cei avizaţi, dar aştern câteva
impresii personale, despre atmosfera concertelor,
despre ceea ce m-a atins sufleteşte într-un mod
mai aparte.
Îmi doream demult să ajung la Viena să

particip la tradiţionalul concert de vară
de

la Schönbrunn. Dorinţa mi s-a împlinit într-o
perioadă în care oraşul era asediat de o ploaie
torenţială. Disconfort care, evident, nu i-a
determinat pe iubitorii de muzică veniţi din toată
lumea să îşi piardă entuziasmul. Filarmonica din
Viena ne-a oferit un spectacol desăvârşit, sub
bagheta dirijorului Lorin Maazel, în care au
alternat momente din opere celebre de Verdi şi
Wagner, impregnate de dramatism, filosofie şi
emoţia subiectivă a fiecăruia dintre noi. Cu
siguranţă, în acea seară, doar stereotipia valsurilor
vieneze nu ar fi reuşit la fel să ne cucerească.
La Festivalul Enescu am avut norocul să

particip la câteva concerte susţinute de mari
orchestre ale lumii, iar dintre acestea, cele două
seri cu Radu Lupu şi Daniel Barenboim au fost,
asta am considerat atunci şi încă o fac, regalul
anticipat. Ce aş putea eu să spun despre măiestria
lor, în condiţiile în care abia mai respiram! Exista
o vrajă anume, o comunicare non verbală...între
un poet şi un matematician, aşa cum i-a numit pe
bunadreptate cineva!
Pe un al doilea virtuoz român, descoperit abia

în toamnă, contrabasistul Cătălin Rotaru, plecat
din România pe la începutul anilor “90 înArizona,
l-am ascultat în 22 decembrie. A susţinut un
concert la Ateneul Român. Pagini din Mozart,
Ceaikovski şi Ciprian Porumbescu. M-a
impresionat, în mod special, maniera de
interpretare a ,,Baladei” lui Porumbescu. Un alt
sunet, o altă ,,voce” instrumentală, din care
razbătea durerea şi tristeţea asumată cu seninătate,
fără patetismul romantic reuşit înmoduzual.
Multe sunt încă spectacolele sau interpreţii,

dirijorii sau orchestrele despre care mi-aş dori să
povestesc, dar am să aleg să întrerup şirul în
favoarea unui spectacol de teatru şi dans pus în
scenă la Buzău, în cadrul Festivalului de Teatru
Tânăr. ZIC ZAC ,spectacolul disertaţie realizat de
Andrea Gavriliu, a numărat doar doi alţi actori în
afara autoarei. De ce cred atunci că merită
menţionat? Pentru că e proaspăt, contemporan, cu
artişti tineri şi talentaţi.
În sfârşit…surpriza mea a fost imensă mai cu

seamă că, prinsă în vârtejul zilnic al preocupărilor
profesionale, casnice ori sociale, nu am reuşit să
mă informez dinainte şi nu am citit nimic despre
piesele înscrise în festival. În primele minute ale
spectacolului muzica mi s-a părut un pic
agresivă dar, pe parcurs, tinerii m-au cucerit fără
drept de apel.
În seara aceea, am avut sentimentul că mă aflu

într-o sală de spectacol de pe Broadway sau din
teatrele londoneze sau pariziene ale anilor 70-80!
Energia care venea de pe scenă s-a datorat, nu atât
ritmurilor muzicale ( ) cât celor
trei actori care au transmis publicului mai mult
decât acesta era pregătit să descopere într-o seară
ceţoasă de noiembrie: amestecul de gol, bucurie,
manipulare, robotizare, dependenţa de
stereotipuri verbale şi comportamentale pe care ţi-
o induce în special media, dependenţa de
dependenţă, vârtejul, nebunia, iubirea, mirarea,
înstrăinarea…frica.
Andreea Gavriliu a adus, prin regia şi

interpretarea ei, o senzualitate pe care nu mi-o
imaginasem aşa ( ), acea
senzualitate a tinereţii dezinvolte, aproape
inconştiente de forţa ei, o senzualitate care dă
tonul şi creează ritmul propriilor noastre poveşti,
în care dorinţa şi emoţia dansează în noi ca şi pe o
scenă.

Nopţi de vară, contrabas şi Zic
Zac

Zic Zac

de altfel, bine alese

sau poate doar o uitasem

Marfa AXENTI
(Scenograf)

şi spectacole
montate la Teatrul Naţional Iaşi şi respectiv Opera
Română a aceluiaşi oraş, sunt cele care mi-au
provocat o remarcabilă euforie intelectuală.
Tocmai pentru că au fost realizate în Iaşi!
Primul, o demonstraţie teatrală autentică, mi-a

confirmat o credinţă mai veche şi anume că
indiferent de cât este de izbutit ca scriitură un text
dramatic, talentul regizorului îl poate transforma
într-o capodoperă literară. S-ar putea să pară vorbe
mari dar pe Alexandru Dabija îl consider la ora
actuală cel mai înzestrat regizor român. Dovadă
stă bijuteria aceasta de spectacol viu, comic,
incitant, realizat într-un decor suprarealist cu
ajutorul dansului, muzicii şi ansamblului de
fanfară. Se creează o atmosferă veridică, uşor
expresionistă, care surprinde cum nu se poate mai
neaoş specificul, profilulmoldovenilor.
Nu îmi amintesc în ultimii 10 ani să fi râs aşa

cum am făcut-o, cu lacrimi, la l.
Cu mijloacele teatrului ludic, actorii Naţionalului
creează adevărate recitaluri. Totul într-o
succesiune rapidă, precum însăşi roata vieţii, de
situaţii comice, de gaguri, studii de actorie, semne
scenografice. Plasticitatea luminii şi punctările
dramatice se pliază pe ritmurile de fanfară ce curg
în cascadă. Într-o cursivitate firească nu forţată, nu
afectată, nu demonstrativ elitistă s-a mai născut o
capodoperă. Şi indiferent de ce minusuri au vânat
comisarii intransigenţi, mie mi-a plăcut la nebunie
sinceritatea şi dedicaţia participanţilor la actul
teatral.
La i, spectacolul luiAndrei Şerban, nu am

găsit compoziţia muzicală foarte reuşită. Cel puţin
nu în totalitatea, ansamblul ei. Sunt scene pe care,
mărturisesc că le-aş fi cenzurat fărămilă.Dar...Dar
e foarte important, genul de spectacol bornă,
pentru arta teatrului liric. sunt un
spectacol ce vine să schimbe niştementalităţi, care
atrage atenţia asupra primenirii imperioase a
mijloacelor artistice de exprimare în spectacolele
de operă şi operetă.
Putem să constatăm o situaţie paradoxală a

artelor participante în teatrele lirice. Canto, arta de
interpretare instrumentală, baletul, nu ţin pasul cu
arta modernă contemporană fiind trenate de regia
şi scenografia cantonate în stilistica anilor 1950-
1960.
Andrei Şerban a realizat un spectacol cu

adevărat modern, cu umor dar şi romantism, cu o
mobilitate generoasă a decorului şi personajelor.
Actorii-interpreţi, ansamblul coral chiar,
dansează, se mişcă şi fac faţă cu uşurinţă corpului
de balet, pe un fundal surealist animat de
intervenţii şi schimbări la vedere.
La capitolul pelicule cinematografice, trebuie

să spun din start că, prin natura profesiei,
incursiunile mele cinefile sunt relativ timide. Ţin
totuşi să amintesc un serial chinezesc de
televiziune pe care l-am vizionat cu viu interes,
plăcere şi curiozitate. La m-am lăsat
sedusă de regia detaliului, absolut impresionantă
şi dublată de o scenografie impecabilă, precum şi
de coloana sonoră sau operatorii de excepţie. Spun
asta pentru că aproape fiecare cadru, fiecare
fotogramă mi s-a părut o compoziţie plastică de
mare rafinament, cu puternic impact emoţional.
Şi făcând spre final trecerea de la vizual la

verbalizat nu pot încheia periplul meu artistico
sentimental fără a consemna descoperirea literară
din anul ce s-a încheiat. Clujeanca Adriana
Moscicki este autoarea poeziilor şi povestirilor
admirate pentru un şir de calităţi indubitabile:
sensibilitate, prospeţime, uşurinţă în conturarea
ideilor şi exprimării sentimentelor, imaginilor sau
situaţiilor inedite. Ea, poeta SarahDejar şi

al chilianului Jorge Diaz (scriitură
fascinantă localizată ca stil între Eugen Ionesco şi
literatura sud americană) au aruncat cu rime şi
citate fine spre inima mea. Dacă şi-au atins ţinta?
Da!Cum?Lecturaţi.

Spectacolul viu

Iaşii în Carnaval Indiile galante,

Iaşii în Carnava
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Trei Regate
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în sticlă
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Intersecţii

Nicolae PANAITE

Profesorul Gheorghe Boldur-Lăţescu, al cărui curriculum se
leagă îndeosebi de Academia de Ştiinţe Economice, este una dintre
marile figuri nedreptăţite din ultima jumătate de secol, dacă ne
gândim la anemicul ecou public al cărţilor sale de memorii şi de
eseistică angajată. De curând, el a făcut să apară, la New York, un
nou volum ilustrativ pentru modul său de a discerne şi defini
realităţile timpului, puse mereu în cheie diacronică şi marcate de un
spirit format la şcoala marilor tradiţii umaniste . Este o culegere de
eseuri publicate mai întâi în presă (

etc.), din 1995 până în 2011, cu menţiunea expresă că este
vorba de opinii ale unui fost deţinut politic, supravieţuitor al
„fenomenului Piteşti” (1949-1951), pe seama căruia a întreprins
deja o minuţioasă analiză critică , una ce s-a bucurat de o anume
recunoaştere .
Impresia pe care o produce, chiar şi la o lectură fugitivă noua

carte a Profesorului, asociat de astă dată cu mai tânărul Daniel
Teodorescu, nepot prin alianţă, este a unei mărturii, la senectute, pe
seama unui „eveniment” cu semnificaţie specială pentru biografia
proprie, ca şi pentru istoria unei epoci de tristă amintire, aceea a
regimului totalitar comunist din România. Este vorba mai întâi de
titlul însuşi, în care problema „reeducării” prin violenţă, destul de
controversată, e definită acum ca un „experiment” şi antamată din
perspectiva unui supravieţuitor decis a regândi totul sub unghiul
duratei în ansamblu, la trecut, prezent şi viitor, în economia noii serii
( ) cu rost integrativ.
Dacă autorul a ţinut să publice o versiune engleză a textelor, este

fiindcă avea convingerea că „lumea mare”, îndeosebi cea de peste
ocean, trebuie să cunoască drama României postbelice, având sub
ochi datele esenţiale (inclusiv cele de ordin geopolitic, etnocultural,
istoric), date pe care le sintetizează într-o prefaţă destul de
consistentă, în care se şi enunţă caracterul unic al „fenomenului
Piteşti”, ca proiect de remodelare prin violenţă a omului.
Prima parte, din cele trei ale cărţii, se intitulează chiar ,

concept în numele căruia s-au produs ample schimbări
instituţionale.Adoua, continuând analiza în acelaşi spirit, se cheamă

, iar ultima, ,
ca fel de a semnala sensul benefic al schimbărilor din 1989,
incluzând integrarea României în NATO şi în Uniunea Europeană,
ca paşi decisivi în destinul istoric al ţării.
Numeroase subdiviziuni asigură o anume structură tematică,

astfel ca cititorulmai puţin avizat să poată urmări problemele puse şi
deopotrivă reacţiile autorului, ca actant, martor şi analist al unei
epoci de intens dramatism. Nu se pot rezuma, sistematic, asemenea
capitole, deşi autorul a avut grijă să pună în fruntea lor sintagme
edificatoare şi să facă, eventual, unele menţiuni bibliografice, care
să permită şi o extensie analitică. Pânza evenimenţială se întretaie, în
acest cadru, cu datele curriculare, cu episoade şi figuri ale recluziunii
silnice, evocate anumepentru substratul lor paideic.
Arestat în primăvara anului 1949, odată cu numeroşi alţi tineri,

autorul a cunoscut asprimile recluziunii la Rahova, Uranus, Piteşti,
ultima închisoare fiind tocmai cea în care Securitatea, la ordinul
Moscovei, pregătea o diabolică acţiune de aşa-zisă ,
folosindu-i chiar pe deţinuţi (în frunte cu Eugen Ţurcanu) pentru a
impune autocritici, abdicări de la crezuri politice şi morale, prin
violenţe de tot felul, unele nemaiîntâlnite aiurea. Tinerii închişi la
Piteşti, mai cu seamă studenţi, au cunoscut din plin tortura şi au
practicat-o, la rându-le, spre a-şi dovedi ataşamentul faţă de regimul
comunist. Se urmărea, prin acest „experiment”, achiziţia de noi date,
utile pentru sistemul coercitiv, dar şi anihilarea unei elite în devenire
a societăţii româneşti . În cazul de faţă, originea aristocratică era un
motiv în plus de eliminare, adăugat la nonaderenţa politică şi la
gesturile ostile faţă de regimul „democrat-popular”.
Monumentala suită de volume despre

(I-IV, Albatros, 1992-2003) denotă o imensă investiţie de
muncă, tărie morală, talent, ca şi versiunea sintetică publicată, în
engleză, la New York , la care autorul a adăugat recent un text mai
aparte, mai personal, împreună cu Daniel Teodorescu, despre
fenomenul reeducării, text la care ne vom referi mai jos fără intenţii
de analiză sistematică, exhaustivă .
Cazuistica fenomenului, inepuizabilă practic, se cunoştea

secvenţial, prin diverse mărturii (D. Bacu, G. Dumitrescu, P. Goma,
V. Ierunca etc.), însă G. Boldur-Lăţescu a dorit să adauge propria sa
depoziţie, ca unul ce fusese tocmai în camera 4 Spital când s-a
declanşat indicibila revărsare de ură, violenţă, bestialitate, fără să
cedeze şi a ajuns a se opune eficient, mai apoi, în celula 7, în
confruntarea cu unul dintre cei mai redutabili torţionari. Tot astfel, la
Peninsula, unde începea o altă formă de reeducare, prin depăşiri de
normă .
Orizontul în care autorul îşi înscrie depoziţia legată de

comunism şi de parcursul personal în acest cadru, este unul extensiv,
menit parcă să îngăduie analogii relativizante. Comunismul
românesc are note specifice, dar el nu poate fi înţeles, ca orice
fenomen istoric, fără a fi contextualizat, pus în relaţie cu fenomene
similare de oriunde şi de oricând.
Spirit critic în continuă veghe, autorul ştie să vadă slăbiciunile

comilitonilor, după cum şi calităţile unora dintre cei cu atitudini
ostile . Tabloul e complex şi nuanţat, pe verticala istoriei, ca şi pe
orizontala acesteia, fie şi pe calea unor divagaţii sau paranteze
plasate anume în text pentru a obţinute omai bună raportare la real.
Spiritul de clan, în sensul bun al cuvântului, i-a dominat
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diversele iniţiative.Astfel, schimbul epistolar dintre părinţii săi (col.
Boldur-Lăţescu şi Marina Stroici) a fost inserat în memoriile sale,
tot aşa cum la volumul ultim,

, a ţinut să-şi asocieze un nepot,Daniel Teodorescu, efect al
unei solidarităţi familiale demne de stimă, situaţie la care
memorialistul ar dori să insiste .
„Experimentul Piteşti” comportă desigur nuanţe specifice, însă

el n-a fost deloc unic în epocă, dacă ne amintim de torţionarii
sovietici sau de cei nazişti, nici ei inovatori în absolut, din moment
ce iacobinii francezi au procedat cu aceeaşi cruzime înVandeea .
Cărturar de elită, autorul a ştiut să contextualizeze mereu,

ideologic sau istoriceşte, fără să facă abuz de erudiţie sau de
factologie. În faza relativei destinderi din anii '60, el s-a preocupat
mai intens de familie şi de realizări profesionale, ca inginer şi
cercetător, unul orientat spre logicamatematică, domeniu în care a şi
obţinut o amplă recunoaştere . Bursa de cercetare în Columbia şi
Stanford (1974) i-a adus o certă extensie de orizont în domeniu.
Profesor la Academia de Ştiinţe Economice n-a ajuns totuşi decât
după schimbarea de regim, perioadă în care s-a produs şi o gravă
suferinţă (medicală) a soţiei sale, Mary, pomenită mereu în text. N-a
ocolit însă activităţile de ordin civic, luând parte la crearea

şi a , sau
analizând în presă evenimentele în curs, ca şi problemele de durată
ale poporului român în context mondial. Cea mai de seamă
contribuţie a sa, în noua etapă, ar putea rămâne suita de volume
despre . În acelaşi timp, el era
preocupat de instituţionalizarea deplină a cercetării.
Eseurile pe tema raportului dintre ştiinţă şi religie, publicate în

, denotă un angajament
spiritual de certă profunzime, unul forjat de-a lungul anilor şi
limpezit de încercările, adesea penibile, de care a avut parte.
Biografia şi cunoaşterea pozitivă, ştiinţifică se cuvin antamate, în
cazul său, şi nu numai, indisociabil. Merită a fi reprodusă aici
concluzia, bazată şi pe o vastă literatură, că excesul secularist
manifestat în unele cercuri a produs efecte negative în ansamblul
corpului social, după cum s-a putut constata pe seama Revoluţiei
Franceze şi a altor revoluţii ce au avut loc între timp. Definit, de-a
lungul mileniilor, ca , cu o dimensiune sacrală
mereu activă, omul modern a crezut că se poate elibera de tutela
divină, pentru a-şi impune voinţa şi a refonda lumea pe cont propriu.
S-a putut proclama chiar „moartea lui Dumnezeu”, ceea ce implica
dreptul omului de a nu se simţi constrâns de normemorale. Urmările
se cunosc, dacă ne amintim de nespusele tragedii personale şi
colective din secolul XX, în care ştiinţa şi religia au fost mereu
antagonizate. De fapt, sunt „două elemente fundamentale ale
efortului de cunoaştere, pe care l-au făcut şi îl fac în continuare
oamenii din toate timpurile. Ele sunt perfect complementare,
potenţându-se reciproc, dacă sunt practicate cu inteligenţă şi bună
credinţă” , pe linia unei atitudini metafizice în continuă resurecţie.
În acest spirit, distinsul cărturar a ajuns la concluzia că „omul de
ştiinţă, intelectualul, în general, are datoria să folosească, din plin,
imensul «dar» pe care ni l-a dat Creatorul: gândirea logică şi
relaţională. Cu ajutorul acestora, putem investiga şi înţelege multe
din tainele universului şi în acelaşi timp putem tinde spre
spiritualitatea ce face legătura cu lumeametafizică” .
Preocupările relative la „omul nou” sau la „omul

postdecembrist”, experienţa recluziunii în condiţii limită, ideile
extrase din istorie şi alte discipline umaniste, inclusiv teologia, iată
orizontul în care profesorul Gheorghe Boldur-Lăţescu şi-a înscris
contribuţiile personale, multiple şi sugestive, legate de condiţia
cronotopică a omului, fie acesta individ sau comunitate. Este un tip
de reflecţie la care au ajuns şi alţi contemporani sensibili la
toposurile totalitarismului . Meritul autorului, la care ne-am referit
mai sus, merit deloc neglijabil, este de a-şi fi prezentat propria
experienţă a recluziunii, atât de severă, în relaţie cu utopia
comunistă a omului nou şi cu marile teme ale timpului nostru. Nu i-
au lipsit, în această acţiune anevoioasă, nici curajul, nici ştiinţa, nici
talentul, nici tăriamorală. Îi rămânem, fireşte, adânc îndatoraţi.
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Malinovschi, meşterul
Carol şi Zgonea

Stavnicul iarăşi putea fi trecut, după
desele ploi abundente, ce-au ţinut vreo zece
zile. Cât a rămas apa peste podul de piatră,
care seamănă întocmai cu PodulMinciunilor

din Sibiu, neamţul Carol nu a mai lucrat la perceptorul
Parfenie soba de teracotă. Timpul se rărise, iar dealurile Şcheii
şi cel al Ipatelui parcă îşi uniseră vârfurile, acoperind satul cu
o lumină cenuşie, ce se strecurase prin case şi suflete.
În toate cele zece zile ploioase, sobarul putea fi văzut,

odată cu seara, intrând la birtul lui Vlase. Întotdeauna, înainte
de miezul nopţii, cu paşi rari şi demni, meşterul ieşea din
bufet, înnoptând prin locuri alese, ştiute şi apreciate de el.
Avea acest om un fel aparte în a-şi bea vinul: lua paharul plin
cu mâna stângă, îl rdica la înălţimea ochilor şi, cu albastrul lor
tulburător, îl pătrundea până când deasupra licorii ieşea un fel
de abur ce lăsa nişte semne pe fereastră, a căror semnificaţie
niciodată n-a spus-o curioşilor.Acele bizare figuri geometrice
- spunea Dumitru Costea - îi „vorbeau” despre menirea vieţii
lui în a încălzi casele şi sufletele oamenilor cu sobele de
teracotă unicat, construite în arealul Stavnicului. Numai după
desluşirea acelor semne şi înfăţişări, angaja o nouă lucrare.
După retragerea apelor, soba perceptorului Parfenie a fost

terminată în şapte zile. În acest timp,meşterul nu amai deschis
poarta locantei lui Vlase. Aspazia lui Malinovschi,
iluzionistul, a mărturisit că l-a surprins „vorbind” cu unele
teracote, mutându-le dintr-o mână în alta, mângâindu-le până
plăcile singure parcă se duceau la locul lor, mai ales cele din
unghiuri.
În tinereţe, la baluri, neamţul Carol a fost văzut dansând cu

Aspazia până când se încălzea pământul sub picioarele lor. Cu
nicio altă fată nu a mai dansat pe la baluri acest iscusit
meseriaş.
Iluzionistul Malinovschi, un venetic al meleagurilor

Stavnicului, tot la un bal, cum a văzut-o pe Aspazia, cu faţa-i
încântătoare şi binecuvântată cu proaspete şi calde surâsuri,
cu mijlocu-i şerpuitor şi gleznele-i scânteietoare, într-o
duminică noaptea, târziu, după terminarea balului, a urmărit-o
până la casa ei. După vre-o trei săptămâni, au fost vâzuţi
ducându-se împreună la iarmarocul de la Negreşti.
Malinovschi era cel mai înalt om pe care-l văzusem până la
vârsta de opt ani. Înălţimea feţei lui era cu o treime mai mare
decât lăţimea; buzele-i subţiri şi vineţi şi le muşca foarte des,
mai ales după precipitaţiile ce-i însoţeau vorbirea;
sprincenele-i stufoase şi încâlcite, negre-roşietice, păreau într-
o împerechere asimetrică cu genele-i scurte şi rare, care
transmiteau, cu ochii excesiv de negri, o stare continuă de
nelinişte; fruntea-i lată, cu trei riduri în partea de sus,
împreună cu obrajii netezi şi înalţi formau un fel de om-
toboşar, care avea pe trupul său „toba” şi „discul bătător”.
Iluzionistul nu vorbea răspicat şi nici repede; cuvintele-i

căutate şi cântărite transmiteau curioşilor impresia că primesc
ceea ce ei aşteptau.Avea intuiţia dorinţelor celor din preajmă.
După ceAspazia s-a întors de la iarmaroc cuMalinovschi,

neamţul Carol nu s-a mai arătat pe la petrecerile duminicale.
La terminarea sobei perceptorului Parfenie, după trei zile de
probă cu flăcări, jar şi păhărele de rachiu, şi-a primit banii pe
care-i merita din plin, başca ceva pe deasupra! Era la crucea
nopţii. Craiul nou încă nu se arătase; meşterul se îndrepta spre
locul unde-şi odihnea oasele cum îi plăcea să spună. Simţi o
umbră lungă şi grea atingându-l fără vreun semn de bună
întâlnire...Acasă descoperi că banii îi lipseau. Scoase un oftat
prelung şi, cum nu era cusurgiu, îşi zise că umbra ce-l atinsese
nu putea fi altcineva decât ţiganul Zgonea. Vestea străbătu tot
satul, precumvântul prin trestiile şi sălciile Stavnicului.
În următoarea duminică, ograda birtului lui Vlase era

plină de oameni.Malinovschi şi ţiganul Zgonea se cinsteau la
mese învecinate; Iluzionistul îl privi saşiu pe Zgonea; sângele
îi invadase chipul şi ochii; ţiganul zise: dumneata deseori m-ai
îndatorat; azi, eu fac cinste, orice aţi vrea să consumaţi. Ochii
sticloşi şi excesivi de negri ai lui Malinovschi îl fixară pe
Zgonea, ca două aprinse ventuze, până ce, neştiind ce face, se
apropie de iluzionist. Toamna târzie şi caldă, după culegerea
strugurilor, lăsămulte frunze pe corzile de vie din faţa casei lui
Vlase. Ţiganul, despărţindu-se deMalinovschi, fu atras, ca un
magnet, de frunze şi începu să le mănânce hulpav într-o
spontană veselie a celor prezenţi; Zgonea îi chemă să se
înfrupte şi ei din „strugurii” care i se păreau aromaţi şi foarte
gustoşi.Nimeni nu-l asculta, îl priveau doarmiraţi.
Ţiganul mâncă „strugurii” văzuţi numai de el până a ajuns

ca un sac plin da paie. Îl apucă o ameţeală cumplită,
rostogolindu-se către marginea Stavnicului, unde-l găsi, a
doua zi dimineaţă, poştaşul, între amorţeală şi semiconştiinţă.
În aceeaşi zi, Zgonea, de ruşine, părăsi satul, îndreptându-se
spre Slobozia Voineştilor, unde se apucă de olărit. Pe la
sfârşitul anilor `90, a fost înmormântat, prin grija primarului,
pentru premiile luate la târgurile olarilor din ţară.
Despre iluzionistul Malinovschi a mers vestea că a ajuns

vedetă la circulKludsky din Praga.
Meşterul Carol a trăit aproape o sută de ani printre

luminile şi umbrele văii Stavnicului, rămânând una dintre cele
mai frumoase „potriveli şoptite” ale locului copilărieimele.
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Anul trecut, în presă era prezent un un comentariu
despre autorităţile din judeţul Tulcea, care se gândeau
„cum să le vină de petrecanie…celor peste 1000 de cai din
grindul Letea” (vezi ); dar
iată şi o lugubră referire la oameni, în ştirea dintr-un ziar
despre o crimă: „Martorii din dosar susţin că în urmă cu
circa o lună bărbatul a mai încercat să-i facă de petrecanie
soţiei prin strangulare dar aceasta a reuşit să se salveze”
( ). Pentru a contura datele problemei,
trimitem iarăşi la internet: sub provocatorul titlu

, poate fi citit un text de
mare virtuozitate stilistică semnat de Octavian
Dărmănescu ( ), în care
petreceri de azi aduc amintemereu devechi petrecanii.
În vorbirea curentă, expresia se

foloseşte, aşadar, cu sensul „a omorî”, deşi
poate însemna, tot mai frecvent, şi „petrecere mare”,
„bairam”. Iată, de exemplu, textul de protest contra unei
manifestări… artistice cu scop electoral: „Noi nu mai
vrem petrecanie, vremmuncă în folosul nostru! Nu au fost
votaţi pentru a da mici şi bere poporului! La treabă cu ei!”
( ).
Sa vedem cum se explică şi cum se împacă cele două

situaţii.
Suprapunerea semantică la care ne referim începe de la

faptul că, în expresia citată, substantivul trebuie raportat la
verbul (a) cu sensul „a conduce pe ultimul drum,
spre mormânt”.Abia de la această acţiune moartea a putut
fi numită, metaforic, (în limba veche, există şi
varianta ), însemnând „a
provoca moartea cuiva”, a-l aduce în situaţia de a fi

spre mormânt, după cum (ducă-se pe pustii!),
despre cineva care şi-a pus capăt zilelor, se spune că „

de petrecanie”. De altfel, în texte vechi,
apare folosit cu semnificaţia „persoana care însoţeşte un
mort la groapă” (pentru aceste cuvinte şi sensuri, trimitem
la AcademieiRomâne, vol.VIII/2).
Interferenţa semantică „moarte” „plecare a cuiva

(însoţită de alai)” „mod de a-ţi duce viaţa sau de a-ţi ocupa
timpul” „(mod, mijloc de) folosire plăcută a timpului”
este atestată de apariţia acestor semnificaţii pentru

în diferite categorii de texte vechi (inserate în
sursa lexicografica citată). De exemplu, la Dimitrie
Cantemir, în , termenul înseamnă
„conducere” a unui mort, dar şi a unui invitat, iar, prin
extensie, „însoţire, alai, pompă”. Pe acest fond lingvistic,
nu este de mirare că şi (cu determinarea ce se
impune) poate însemna „ceremonia înmormântarii”, ca la
Sadoveanu de exemplu: „Mâni facem soţului meu
petrecerea din urmă” ( , cap.XV).
Pe de alta parte, cu semnificaţia „distracţie,

chef, ospăţ” apare chiar în scrieri ale unui cleric, Ion
Agârbiceanu; este drept, când referirea se face la petreceri
de durată: „petrecanii fără sfârşit” ale de la
minele de aur dinVăleni („cheful ţinea câte trei zile în şir”;

, cap. XVIII). Şi tot aşa, în romanul , al
aceluiaşi scriitor, când se vorbeşte de o nuntă care începe
sâmbăta, iar „petrecania ţinu până luni la amiazi, după
obiceiul stravechi la nunţile mari” (după G.I. Tohaneanu,

, Timişoara,
1998, p. 243). Ideea de durată, dar prin succesiune, poate fi
identificată atunci când,Anton Bacalbaşa, într-o schiţă cu
personaje din mediul cazărmii, atribuie, de exemplu, unui
sergent referirea la presupuse distracţii ale iubitei unui
recrut, într-o admonestare insidioasă şi ofensatoare: „Las-
o… pa fata lui Nea Ion, că-şi găseşte ea de petrecanie”
(AntonBacalbaşa, ).
De altfel, în ultimul timp, în vorbirea populară şi

familiară, este simţit ca un augmentativ de la…
(„a fost petrecanie la toartă aseară, cu muzică şi

cu dans”), astfel că însăşi expresia analizată este decodată
(vag) drept „a asigura condiţii pentru o petrecere, pentru o
distracţie”, ba chiar „a… organiza petrecanii”,
fiind considerată, ironic, una…memorabilă, ca în postarea
următoare: „Firmă cu renume, de
neuitat”; prezentarea este urmată de o confidenţă
ambiguă: „m-a apucat totuşi un elan să fac cuiva de

: s- un mini party cochet”
( ). Mediul de comunicare este acelaşi
ca şi în cazul altui protest, contra unor „blocatari” (rezultat
al contaminării dintre + ), „care se simt datori,
ori de câte ori au un prilej de petrecanie, să te fericească şi
pe tine cu decibeli i unor manele hidoase”
( ).
Aşadar, în mentalul contemporan, petrecerile-

petrecanii iau locul austerelor petrecanii rituale mai vechi,
a căror marcă semantică afectivămai stăruie, s-ar părea, în
fiori ai subconştientului.
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sută de ani de viaţă şi peste şaptezeci de activitate ştiinţifică,
eveniment rarisim şi, în viaţa academică ieşeană, unic pînă
acum.
Domnia Sa este unul dintre elevii preferaţi ai fostului

academician Iorgu Iordan important lingvist, filolog şi
editor , a dominat, cîteva decenii, organizatoric şi ştiinţific,

viaţa culturală şi filologică ieşeană şi, la rîndul său, a fost
profesorul a sute de studenţi, dintre care mulţi au ajuns
profesori universitari şi cercetători ştiinţifici de prestigiu în
centre universitare multiple. A fost pretenţios atît cu sine, cît
şi cu elevii săi, pe care i-a stimulat să refacă prestigiul creat de
înaintaşi, dar diminuat temporar, fapt care i-a reuşit. „Analele
Universităţii «Alexandru Ioan Cuza»” îi pregătesc un volum
omagial.Adevenit recent (şi cu întîrziere)membru alUniunii
Scriitorilor dinRomânia.
Într-o istorie a Iaşului postbelic, Gavril Istrate are un loc

bine definit.
Din an în an mai puţini, cei care şi-l amintesc îi doresc şi

îşi doresc să-l aibă, tot activ, între ei, în continuare.

Prof. univ. Vasile ŢÂRA
Prof. univ. Petru ZUGUN
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la 100 de ani

Livia Ciupercă este o prezenţă discretă şi, în acelaşi timp,
„eficientă”, dacă se poate accepta această formulare prin care
apreciem şi numărul de apariţii editoriale din ultimii ani şi
felul în care ştie să-şi manifeste existenţa scriitoricească într-o
branşă adesea zgomotoasă până la excesiv. Cărţile sale trimit,
cu siguranţă, spre un spirit didactic de bună calitate şi o
disponibilitate culturală evidentă; mă voi referi, în continuare,
la două dintre apariţiile recente semnate de profesoara ieşeană.

e un volum „blindat” cu o mulţime de
elemente paratextuale, toate cu o funcţie precisă în economia
cărţii, textele fiind semnate de Florea Ioncioaia, Cristina
Chiprian, Monica Pillat, Cassian Maria Spiridon, Lidia Pircă
şi Radu Coroamă. Cât priveşte cartea în sine, (mă refer la
ediţia a II-a, revăzută şi adăugită), aceasta se ocupă de un
roman cu caracter istorico-biografic semnat de cel care a fost
medicul militar Dominic Stanca, tatăl celuilalt Dominic
Stanca, poet, actor, traducător, soţ al doamnei Sorana
Coroamă-Stanca. Intitulat , acest roman,
apărut în 1935, precizează Livia Ciupercă, are un caracter
istorico-biografic, este structurat pe două capitole şi
„esenţializează drama Primului Război Mondial, din
perspectiva românului aflat împotriva voinţei sale în armata
multinaţională.”
Analiza derulată de autoarea cărţii de faţă este una

metodică şi aplicată, vizând o atentă şi profitabilă cercetare a
tuturor compartimentelor romanului, în vederea revelării
sensurilor încorporate. E o analiză bazată pe o serioasă
documentare, aşa cum şi arată aparatul critic al cărţii, Livia
Ciupercă apelând la memorialistică, la studii critice, la
documente, la interpretările istorice ce se ocupă de
semnificaţia actului de la 1 decembrie 1918. Întâi va fi
discutată structura romanului, urmând ca după aceasta,
analiza să se dezvolte pe două planuri importante ce trag după
ele şi discuţiile colaterale. Astfel, o parte dintre capitolele
studiului semnat de Livia Ciupercă vizează o prezentare/
interpretare de natură tematică a romanului semnat de
Dominic Stanca (

), cealaltă
cuprinde capitole ce vizează o discuţie „tehnică” a textului
analizat (

.
Remarcăm stilul elegant de prezentare analitică şi acele

elemente de rigurozitate ce „trădează” profesionalismul
îndelungat, acribia ce se intersectează cu dorinţa de a capta
atenţia lectorului interesat de informaţii nu întotdeauna
cunoscute. Recunoscând faptul că romanul discutat nu se

O carte cât istoria

Între două fronturi

Romanitate şi dacism, Pe frontul italian,
Dezmembrarea Austriei, Revoluţia din Transilvania

Structura romanului…, Frumuseţi stilistice în
romanul…, Zvârcoliri ale descriptivului)

înscrie în seria capodoperelor, profesoara Livia Ciupercă ştie
cum să evidenţieze acele aspecte ce fac din acest roman o
lectură captivantă, insistând pe dubla calitate de medic şi de
scriitor a lui Dominic Stanca, fapt ce îi permite o complexă şi
interesantă abordare a dramei.
A doua carte la care mă refer este

. Este o binevenitămonografie apărută la Editura
„Convorbiri literare” despre cel care a fost între 1939-1944
secretar de redacţie la revista
Din nou, cu aceeaşi relevanţă, sunt de apreciat calităţi de

istoric literar ce au contribuit la edificarea acestei necesare
contribuţii. Autoarea studiului a desfăşurat o muncă de
documentare asiduă, cercetând arhive, fonduri documentare
spre a putea aduna şi reda circuitului curent tot ceea ce merită
cunoscut despre viaţa şi activitatea celui care a fost TeodorAl.
Munteanu.
Faţă de alte alcătuiri monografice, e de remarcat, în primul

rând, modalitatea mai puţin rigidă acum în alcătuirea cărţii: în
structurarea cărţii, autoarea se lasă „sedusă” de greutatea şi
semnificaţia unor „piese”, de povestea interesantă a unui
manuscris nepublicat, de drama anilor de reeducare, de
pierderea unor drepturi social-politice, de unele pagini de
jurnal, de amintiri din ultima perioadă a „Convorbirilor”
bucureştene, apoi de amintiri colegiale şi necolegiale şi de
multe altele, alături de pagini ce fixează contribuţiile literare
ale lui Teodor Al. Munteanu, cel care a reuşit să publice
volume de versuri, un volum de evocări, o carte pentru copii,
lăsând şi „zeci de poezii risipite în presa timpului, două
volume de versuri, în manuscris, precum şi zeci de pagini de
evocări literare, inedite.”
Rezultă o carte care are de toate, o carte care nu s-a

mulţumit doar cu procedurile tehnice curente în asemenea
proiecte; esenţială a fost şi implicarea afectiv-intelectuală de
calitate a profesoarei Livia Ciupercă, cea care lasă să transpară
acest fapt dintr-o mai lungă înşiruire cu titulatura de
„Dedicaţie”: „un gând, mereu cald, de recunoştinţă, tuturor
acelora care au scris sau vor scrie despre viaţa şi activitatea
scriitorului, patriotului şi omului de cultură

sau, mai jos:„Spiritelor luminate din
(Galaţi), care au datoria morală să reînflorească

memoria risipiţi prin lume!”
După cum anunţam şi în titlu, două cărţi semnate de Livia

Ciupercă şi multă dăruire şi multă simţire intelectuală de
calitate.

Teodor Al. Munteanu.
Popas în timp

Convorbiri literare.

Teodor Al.
Munteanu!” Smulţii de
Covurlui

fiilor

DOU C R I I MULT SIM IREĂ Ă Ţ Ş Ă Ţ

Constantin DRAM

muzeul de imagini

Dar de data aceasta ursitoarelor nu le stă gândul la cină şi la ursit.
Tocmai vin de la ospăţul lui Dumnezeu. Cine poate ar crede că sunt
puţin chefăluite, nu ştie ce zice. Înşişi îngerii cei mai tari sunt
cuprinşi de ameţeală în apropierea Lui. Acum şi ele sunt împărtăşite
cu har dumnezeiesc. Cel din urmă clin din veşmintele lor străluceşte,
scăldând pruncul într-o lumină neînserată şi într-o mireasmă
dumnezeiască cu neputinţă de cuprins demintea şi limba omenească.
Toropite, istovite de acea lumină mare, cele trei ursitoare se aşează la
masă. Iat-o peDolna, cea care are în grijă furca şi fusul. Ea trage firul
vieţii omului din caier la lumină, îl răsuceşte şi deapănă zilele vieţii
fâş-fâş! fâş-fâş! înspre lumină. Lângă ea Molna, cea care toarce sfâr-
sfâr! sfâr-sfâr! cotind tot cotind zilele vieţii şi are grijă de
scufundarea lormereu în trecut, până ce lasă firul fusului în întuneric.
Iar Volna, mezina, este cea care aşteaptă cu forfecuţa de argint
căscată şi retează zilele vieţii: clanţ! Şi capetele netrăite cad în coşul
de pemalul apei Sâmbetei.

Şi cele trei şed... şed... tac... tac... Nu ursesc. Cele treizeci de
degete prin care trec toate vieţile omeneşti li se odihnesc, toropite şi
ele, în poale. Şed... şi tac...
Şi deodată mezina Volna, cea mai smochinită şi mai stafidită,

căci atâtea amaruri văzuseră ochii ei pe lume, e cuprinsă de un gând
deloc priponit: “Suratelor, hai să ne jucăm măcar o dată şi să ne
schimbăm îndeletnicirile. Uite aşa, în ciuda lui Dumnezeu!” “Vai, e
păcat mare!” zice Dolna. “Măcar o dată”, se înciudează Volna şi,
sprintenă ca o copilă, îi dă o bleandă Dolnei. Iar Dolna, cuprinsă şi ea
de incuri copilăreşti, îi dă un ghiont Molnei, ca aceasta să se mute în
locul lăsat liber deVolna.
Şi uite aşa, aceste retrezite fete cucuiete încep să se joace, să se

dezmierde, să se alinte, de parcă toată lumea este a lor (vorbă să fie:
chiar este a lor!). Luată de neastâmpărul jocului, Volna taie cu un
clănţănit scurt din caierul veşniciei. Dolna, proasta şi zăluda, nu ştie
să întindă firul, dar e o iscusită depănătoare, aşa că viaţa pruncului
prealuminat de petrecerea lor dumnezeiască a ieşit scurtă, dar
răsucită şi împletită într-o mreajă de fire fără de număr. Iar năuca de
Molna, care ştie numai să întindă firele până când treaba ei ajunge la
capăt, trage şi tot trage firul până ce acesta ajunge în nemărginit.Apoi
ursitoarele, râzând de năzdrăvănia făcută, trec la treaba lor obişnuită
şi de atunci nu s-aumai jucat astfel.
Acel prunc era Eminescu.

Joaca ursitoarelor
(urmare din pag. 1)
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Proaspătul roman publicat de Ioan
Ţicalo, intitulat , 2013, are o
geometrie epică şi bine ar fi ca lecturalnicii
lui să citească în din prima şi ultima
pagină drept ochiul celest al celui a toate
văzute şi nevăzute. Fireşte că pentru
asemenea siglă autorul ar fi trebuit să
înfăţişeze campe la jumătatea textului şi acea
Cale Rătăcită de pe bolta cerească, pe care
cîte o ţărancă mai ştiutoare – şi
! – s-a învrednicit să o închistrească şi pe

bolta cîte unui oumenit să întîmpine Sfintele
Paşti în satul românesc. Adică în cumpătul
românilor avem cutume creştine deprinse
î nc ă d i n epoca p r e - ec l e z i a s t ă a
creştinismului. Toate semnele celeste din
închistritura oului muncit în Săptămîna
Patimilor probează că românii au creştinat şi
vechi simboluri păgîne, căci ouă colorate
(cruşite, pictate, închistrite, încondeiate) în
preajma echinocţiului de primăvară întîlnim
şi la alte popoare decît vecinii din spaţiul
apropiat: turci, chinezi, incaşi.
Chiar din prima pagină a poveştii,

românul îi zice lui Harun, fără să-l
jignească ori să-l supere pe evreu, pentru că
în vorba unui creştin român cuvîntul
are valoare admirativă, întrucît denumeşte
copilul conceput de o mamă evreică din
relaţia cu un bărbat creştin, numindu-
se copilul unei femei creştine cu un bărbat de
religie mozaică. Discriminarea admirativă
din partea unui vorbitor creştin se răstoarnă
depreciativ însă în rostirea unui credincios
mozaic. Nu ştiu ce ar putea însemna numele
personajului principal ,
pentru că singurele proptele hermeneutice ar
fi , califul Badgadului
(786-809), legendarul personaj din

, precum şi substantivul german
– cerb, cu semnificaţia vînatului

sau hăituitului. Dar se prea poate ca
să conţină o formulă onomastică

idish, în care elementul principal să fie
substantivul , cu înţelesul de domn,
stăpîn, spre care îndeamnă şi numele ce-l va
primi Harun prin botezul creştin – ,
adică din grecescul , bărbat, numele
Apostolului care a trecut Dunărea
propovăduind printre dacoromani.
Aşadar, ecuaţia dramei povestite de Ioan

Ţicalo este a unui jidan vînat şi de către
creştini şi de către mozaici doar din motive
religioase şi nicidecum rasiale. Prin
întronarea ateismului ştiinţific în Republica
Populară Română, motivele religioase
dispar, însăHarun va fi hăituit pemai departe
din motive… politice, tocmai de către
eliberatorii sovietici.
De ce ar fiHarunHerşcovici un ,

tradus după etimonul latin ? Pentru
că nu urmează calea adevărului şi vieţii
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O mie şi
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de toaca-n
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Harun Herşcovici

Harun-Al-Rachid

der Hirsche

Herşcovici

Herr

Andrei
Andros

rătăcitor
erraticus

arătate de evreul Iisus Hristos în urmă cu două
mii de ani?
Harun (p. 5) se trezeşte plutind în apa

Prutului, agăţat de o grindă şi brusc îşi
aminteşte de ameninţarea unui botez creştin
din partea unui megieş, ca şi de răstignirea pe
care i-o înscenau copiii la şcoală – unde
colegii l-au poreclit sau ,
pentru că era cam grăsuţ şi mînca
„
”, în vreme ce odraslele ţăranilor se

înfruptau doar cu… mămăligă. Altfel spus,
adevăratul izvor al discriminării! Ceea ce i-a
îndrituit pe şcolari să-l mînjească peste gură
pe bietul Harun – în jocul lor de- a baba-oarba
– cu o bucată de slănină. Învăţătorul Grigore l-
a pedepsit crunt pe „autorul şotiei”, Harun s-a
simţit satisfăcut, însă, vinovat în sinea lui, în
ziua aceea n-a mai ieşit cu sania printre băieţi,
„

”.
Prozatorul a dibuit două semnificante, în

mentalitatea comunităţii şcolare din satul
românesc : felia de „pâine cu
dulceaţă” pentru şi săniuţa
pentru .
Dar personajul principal din

lui Ioan Ţicalo nu este evreul Harun, ci preotul
ortodoxVichentie, al cărui principiu de viaţă e
foarte limpede: „

…” (p. 38)
Din păcate, nebunia dinaintea războiului

va fi desăvîrşită în chip şi mai diabolic după
victoria bolşevicilor, iar visul urît îşi va
perpetua lucrarea.
În sfîrşit, Harun Herşcovici nu este un

tolerat printre români, ci pur şi simplu un
semen, un bărbat ca oricare altul din sat atîta
vreme cît nu face nici un rău celorlalţi din
obşte. Or, obştea aceasta a românilor nu era
doar aşezare, satul şi proprietatea pământului,
crugul anotimpurilor şi al obiceiurilor, ci
chiar, sau mai cu seamă, credinţa de obşte,
legea creştină păstrată din străbuni. Preotul
vine sau pleacă din sat, poartă cu sine cărţile
sfinte ori le află în altarul bisericii, obiectele
de cult pot fi mutate dintr-un loc în altul,
biserica poate fi desfăcută şi împinsă pe
vălătuci în alt sat, primenită, înălţată, lărgită,
oricum este un auxilium, un stîlp al vetrei

Budihacea Burduz

întotdeauna pâine cu dulceaţă şi cu alte
cele

fapt ce a provocat multă mâhnire, el fiind
singurul care avea un asemenea obiect

Surpata
discriminare

integrare

Un creştin e în legea harului
şi pentru el oricine e făptura lui Dumnezeu,
acelaşi pentru toţi, harul se revarsă prin
iubire, iar dragostea e mântuitoare. O să
treacă şi nebunia asta a vânătorii de oameni,
nu se poate să nu se dezmeticească omenirea
dintr-un vis aşa de urât
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satului, dar mai presus şi statornică este
credinţa de obşte din duhul oamenilor.
Această credinţă de obşte îi lipseşte lui Harun
şi nu i-o poate hărăzi nimeni într-o viaţă de
om; lui Harun i-ar trebui mai multe vieţi. Şi
nu are cum să le cumpere.
N-am să povestesc ce pătimeşte Harun în

paginile romanului , necazurile
românilor îl solidarizează şi botezul
creştinesc al evreului semnifică în final
această comuniune jertfelnică pe altarul
nelegiuirilor făptuite de omul lipsit de
credinţă şi îndobitocit de lozincile
mobilizatoare ale nazismului sau ale
bolşevismului. Totuşi, păcatul lui Harun este
că a pîngărit o fecioară, Evdochia
( !), venită să lucreze în casă şi
îndrăgostită de evreu, Harun încercînd prin
spovedanie o motivaţia cultuală: „

.”Aici,
nimerit ar fi fost ca prozatorul să inserteze şi
cîteva imagini din !
N-am să trec în revistă multele cuvinte

neaoşe, cu son arhaic sau regional, cu care
prozatorul împodobeşte graiul personajelor
sau descripţia peisajelor, ca şi cum ar presăra
boabe de rouă sclipitoare pe chipurile
oamenilor sau pe frunzele copacilor…
N-am să descîlcesc iţele… onomastice

prin care trec principalele personaje ale
romanului, numele lor, în ordinea în care intră
în textul romanului, înfăţişîndu-se precum un
grafic hermeneutic: evreul , preotul

( ? – ,
nevinovat, curat, candid), învăţătorul

( – treaz, care veghează); un
ţăran, , animalic şi-n
comportament şi-n numele de botez (grecesc

– nemuritor), are un plod hâd
pentru că l-a conceput în noaptea de Înviere;
moş , un ţăran hîtru şi darnic;

, învăţătorul, care cîntă minunat la
vioară, purtîndu-şi semnificaţia în cealaltă

a împăratului francez; ,
alt ţăran făcător de bine (după cum i-a fost
scris şi-n nume , + –
soartă bună); tînăra ţărancă ,
fecioara cu care Harun are un băiat; dar

, învăţătoarea, schingiuită de
comunişti, nimerit ar fi fost să-şi ascundă
înţelesul onomastic sub un nume mai puţin
tezist, precum e cel al , trimiţînd
discret înspre în care umbla
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CîntareaCîntărilor

Bunăvoinţă

Ochii ei de
porumbiţă m-au năruit, iar gâtul fecioarei,
alb ca spuma laptelui, mi s-a părut că-i turnul
lui David, care mă îmbia să-l cuceresc

Harun
Vichentie Inochentie innocentis

Grigore gregoréo
Ambrozie Ţintaur

ambrósios

Costache
Napoleon

bună partea Bonifaciu

Bonifatius bonnus fatum
Evdochia

Victoria

Profirei
purpura

înveşmîntat IisusHristos.
Dascălul bisericii, cîntăreţ anonim de

altfel, apare dubios şi, folosind înjurătura
torţionarilor, îşi cam demască sarcina
securistă, cititorul încredinţîndu-se că „omul
bisericii” a operat profesionist cu puşca din
clopotniţă pentru a-l ucide pe Harun-Andrei
imediat ce evreul a primit botezul christic. De
altfel, învăţătoarea Victoria îi aminteşte
dascălului că „

”.
Şeful securităţii se demască şi el prin

cuvintele cu care îl ameninţă pe preotul
Vichentie: „

.” Or, acea
dată cînd preotul a scăpat de represalii a fost în
ziua cînd legionarii, înainte de război, îl
căutau pe Harun să-l ucidă – poate doar pentru
profanarea fecioarei Evdochia? –, iar evreul
sta ocrotit în gospodăria preotului. L-au găsit
după victoria comuniştilor şi după ce a primit
botezul creştinesc. De această dată îl vor ucide
şi pe preotul Vichentie, cu barba în flăcări,
batjocorit în biserică şi cu ameninţarea către
toţi cei de faţă: „

”Adevărul ascunzîndu-se
chiar în astfel de vorbe, numai că în ce stă
puterea? În ură sau în iubire? Şi cine
dis t r ibuie a t î ta ură în sufl etu l ş i
comportamentul cîtorva ajunşi la putere şi
atîta suferinţă celormulţi hărăziţi cu iubire?
Asemenea întrebări şi nedumeriri iscă

romanul , fie şi la o lectură fugară,
iar un cititor mai puţin grăbit le poate afla
răspunsul…
Ceea ce răsplăteşte talentul şi rîvna

prozatorului IoanŢicalo.

Iuda s-a dus la arhierei şi a
lepădat acolo cei treizeci de arginţi,
spunându-le că a greşit

Norocul te-a găsit o dată, a doua
oară îţi dau un şut undeva şi te trimit direct
lângă mă-ta care te-a fătat prost

V-arăt eu vouă cine-i cu
puterea în ţara asta!
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Ion FILIPCIUC

R T CITORI PE CALEA
ADEV RULUI I A VIE II
Ă Ă
Ă Ş Ţ

Douăzeci de cărţi a scris până la această dată eruditul sciitor
Nicolae Busuioc, fiind un autor cu o operă impresionantă în
domeniul literaturii, eseisticii, publicisticii cât şi în domeniile
de specialitate: biologie, biblioteconomie, scriind articole,
eseuri, interviuri, note, recenzii în cărţile publicate şi în
revistele de cultură ale vremii.
„Om de bibliotecă la propriu, dar şi la figurat” l-a

caracterizat poetul Nicolae Turtureanu în articolul
din revista Cronica, Nr. 18/1995, iar noi am spune că

scriitorul Nicolae Busuioc este un adevărat savant de
bibliotecă, având în vedere experienţa bogată şi vastă de pe
vremea când era Director al Bibliotecii „Gh.Asachi” din
Iaşi.Nu există carte scrisă de Nicolae Busuioc unde să nu
transpară marea sa dragoste făţă de natură, poate şi datorită
faptului că de profesie este biolog, dar mai pregnant tema
naturii, corelată şi cu alte teme, apare în cărţile

reprezintă o sinteză a articolelor publicate
în revistele şi unde scriitorul deţine
rubrici, precum şi în volumele despre natură amintite mai sus.
Grupată în şapte capitole(cu subcapitolele de rigoare):

şi
Nicolae Busuioc porneşte de la premisa că

anticii gândeau frumos despre natură (Heraclit, Platon,

Călătorul
livresc

Academia de la
Pavilion, Biologie şi literatură, Saloanele naturii, Omul şi
natura.
Omul şi natura

Cronica veche Cronica,

Gândul
frumos al înţelepţilor, Panta Rhei, Sentimentul naturii, Lumea
de reverie, Natura e încă generoasă, Saloanele naturii
Sfidarea naturii,

Aristotel, Democrit etc.), omul dintotdeauna trebuie să trăiască
în deplină armonie cu natura.
„Apelul rousseauist le retour la nature” a fost ca o

revelaţie, consideră Nicolae Busuioc, iar după Mircea Eliade
„urcuşul pe munte avea un vechi suport metafizic”,
„grandoarea e de nuaţă spaţială, grandoarea e de
nuanţă temporală, cu tendinţă de reintegrare în timpulmitic.”

a lui Buffon e una uriaşă şi eseistul o
prezintă în detaliu. Sunt puse în lumină pasiunea şi cercetările
lui Goethe în domeniul ştiinţelor naturii, cel care afirmă că:
„suntem înconjuraţi de miracole şi miezul lucrurilor rămâne
pentru noi o enigmă”, ajungându-se „de la omul raţional, printr-
o susţinută viaţă culturală şi printr-un complicat proces de
creaţie, la omul symbolicum”. Oprindu-se la a
lui ThomasMann unde se face „apoteoza naturii, a cugetului, a
sufletului şi a corpului”, divinitatea prin panteism se identifică
cu timpul, natura şi genialitatea, se corelează cu
bionegativitatea care are ca drept fundament creativitatea: „Din
boală, melancolie, suferinţă, dintr-o cunoaştere clară a
absurdului existenţial, pe calea scăderii vitalităţii fizice, rezultă
clipa de luciditate cu umplerea abisului dintre reflex şi reflexie,
dintre instinct, inconşient şi clarviziune, este momentul
sensibilităţii şi creaţiei omului.”
Plantele în vizunea naturistă a lui Nicolae Busuioc sunt

nişte posedă sentimente, suferă, sunt capabile de
emoţii complexe, descifrează intenţiile şi gândurile oamenilor,

ŕ

mării pădurii

Istoria naturală

Muntele vrăjit

spirite vii,

prin codul unei sensibilităţimiraculoase.
Şi altădată când am scris despre Nicolae Busuioc am

afirmat şi confirm şi acum că aidoma lui Mihail Sadoveanu
este un serafic poet în proză, paginile cărţilor sale pot declaşa
nebănuite fuziuni lirice, stări cosmice de înaltă beatitudine
sufletească de care numai un scriitor erudit ca Domnia Sa este
în stare.
Edificatoare sunt întâmplările cu păsările ciudate din

Parcul Copou, cu fluturii şi greierii de deasupra
din grădina sa. „Cireşul e în floare. Îl văd în fiecare

oră a zilei, îl văd şi pe fundalul unui splendid apus de soare.
Cireşul meu e plin de floare. Copacii longevivi sunt oare de o
altă natură decât ceilalţi? Ce forţă trebuie să aibă bătrânul meu
cireş de lângă terasă ca să nască atâţia muguri şi atâtea flori!
Spectacol unic, o încântare, o bucurie pentru ochi şi pentru
suflet. Am auzit de florile preferate ale clasicilor: orhideea,
crizantema, floarea de bumbac şi floarea de prun. Dar floarea
de cireş? Toate ramurile sunt încărcate, o revărsare albă în
reflexul asfinţitului, un tablou magnific pictat de natura
neîntrecută.”
„Natura transfigurează şi umanizeză” afirmă biologul

Nicolae Busuioc, descoperind o ,
dialogând în permanenţă cu plantele cu florile, lansând un apel
omului împotriva sfidării naturii, ca toată iubirea umană să se
reverse către natură, convins fiind de faptul că existenţa
noastră depinde de starea naturii.
Dacă l-am parafraza pe Goethe, pot sigur să afirm că „Îl

cunosc de atâta timp pe Nicolae Busuioc şi totuşi rămânmereu
uimit în faţa lui. În faţa luiNicolaeBusuioc. Ce om!”

cireşului
mitologic

altă percepţie a luminii

Constantin MĂNUŢĂ

POEZIA NATURII
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Ne legănăm în hamacul realităţii ca-ntr-un utermatern.Ne
hrănim cu sângele ei, cu certitudinile/incertitudinile pe care ni
le oferă, sau cu acelea pe care ni le construim, raportându-ne la
ea. Există însă şi o realitate interioară. A noastră şi numai a
noastră.A fiecăruia dintre noi. Din păcate, devenim conştienţi
de ea numai şi întrucât ne străduim să o ajustăm continuu după
imaginea celei exterioare. Fapt care uniformizează atâtmodul
în care o definim (clară, exactă, concretă, palpabilă), cât şi
exprimarea noastră vizavi de ea, care trebuie să fie la fel
de…reală, uşor de înţeles şi de comunicat. La acest nivel,
eventualele diferenţe de percepţie aproape nu contează:
niciun mister, nicio taină, îndoială, sau răzvrătire împotriva
linearităţii (a suprafeţei). Dimpotrivă, asistăm la o acceptare
cvasigenerală a ceva care există (nu-i aşa?)…în firea
lucrurilor. Cum s-ar zice: realitatea ne ridică/ realitatea ne
coboară/ realitatea ne dă viaţă/ şi tot ea ne omoară. Suntem
departe de sublimul Borges, care medita: ”

”.
Dincolo însă de , există şi un

, folosit de cei, foarte puţini, care simt că realitatea
lor interioară nu poate fi abordată într-o manieră obişnuită. Ei
sunt creatorii: în muzică, în arta plastică, în literatură…Dacă
e să ne referim doar la poet, el va putea scoate la lumină
universul îngropat adânc în propria-i fiinţă, doar cu ajutorul

. Acest lucru presupune o înzestrare pe măsură:
care să-l ajute în urcuşul şi coborâşul a cât mai multe din

treptele săpate în carnea cuvântului şi anume
pentru a-i străbate „cărările” ascunse.Toate acestea pentru a-l
putea descătuşa de taină, şi a ne încătuşa pe noi, cititorii, cu
sublima lui…realitate. Care va interfera cu realitatea noastră,
a profanilor, fără a se lăsa reconfigurată de ea. Dimpotrivă.Va
reuşi să fixeze în universul cotidian ceva nou, ceva
inexplicabil, ceva care, într-un timp mai scurt sau de durată,
ne-ar putea deveni apropiat sau chiar familiar: „

(T.S.Eliot, 1956).
Şi iată cam în ce condiţii am putea numi un poet artist al
cuvântului. Adică acel om ales, care nu doar mânuieşte
cuvântul, ci îl şi mântuieşte. Această şi această
nu se găsesc pe tarabele vreunei prăvălii. Cu ele te naşti sau nu
exişti ca poet. Sigur, asistăm astăzi la moda (cel puţin hilară) a
instruirii în acest sens. E ca şi cum ar putea exista, să zicem, un
afon desăvârşit care, după ce s-ar şcoli, s-ar instrui ar putea
ajunge mare muzician. Tot aşa şi cu poetul. Dacă nu vine pe
lume cu o anume zestre, degeaba se instruieşte. Nu-i va reuşi
nimic şi nici nu va înţelege mare lucru dintr-un sfat
dezinteresat: „

,

( ).

(TudorArghezi, 1933)
În aria atotcuprinzătoare a postmodernismului întâlnim

apeluri insistente, uneori chiar cu iz dictatorial, la „
. Care ar trebui să fie sursa principală (dacă

nu singura) de inspiraţie pentru poeţi. Un adevărat stindard,
luminător de cale. Se porneşte de la ideea că, orice-am face,
orice-am drege, în literatură s-a cam spus tot ce era de spus,
aşa încât nu ne-a mai rămas decât acest tip de realitate. Dar
cum să înţelegem sintagma asta? Dupămintea oricărui cititor,
nu atât de savant instruit, dar cu toate antenele de percepţie la
locul lor, ea nu poate să însemne decât „

Pentru că, de-a lungul timpului, nimic nu s-
a schimbat. Şi astăzi, ca dintotdeauna,

Atenţie însă! Realitatea brută, aşa cum o
vede tot omul, nu înseamnă neapărat poezie. „

Pentru asta poetul trebuie să aibă capacitatea de a resuscita
forţa expresivă a cuvântului până-ntr-atât, încât să-şi poată
crea propriul limbaj. E suficient să comparăm, de exemplu,
poezia tuturor începuturilor cu cea actuală şi observăm cât de
mult se aseamănă în ceea ce priveşte structura interioară.
Diferenţele se nasc prin raportarea la universuri culturale în
evoluţie. Deci, diferite. Există însă o constanţă de adâncime a
personalităţii umane, care „dictează” modul în care sunt
receptate variabilele cu care se confruntă periodic. Viaţa de
adâncime a poetului (dacă există) va „dicta” şi ea conturarea
unei viziuni personale, cu ajutorul forţei de expresie a
cuvântului. Această expresivitate stă în pana poetului. El şi
numai el poate încărca un cuvânt aparent stins. Cel puţin
pentru poezie. Cum ar fi, să zicem, cuvântul . La o primă
vedere, nici într-un limbaj comun nu s-ar putea construi cu el

acest lucru atât de
misterios căruia îi spunem realitate

limbajul comun limbaj
specializat

cuvântului o
forţă

o abilitate

Odată cu
terminarea unui poemapare în lume ceva nou, care nu poate fi
explicat pe deplin prin nimic din ce s-a petrecut înainte. Iată
ceea ce înţelegem, cred eu, prin „creaţie”

forţă abilitate

Ai auzit cuvintele , , ,
, cu care se verifică o copie fidelă şi un vulg prezent.

Dacă literatura ar fi numai atât ea ar fi numai tipografică,
editorială, de librărie şi chioşc şi n-ar comporta zbucium,
suferinţă şi asceză … Dacă nu înţelegi, nu pierzi nimic;mai
repede câştigi ceva: sfiala de-a pune piciorul pe taluze.
Numai Christ şi poetul au putut fi răbdaţi să calce pemare…”

realitatea
de acum şi de aici”

realitatea de oriunde
şi dintotdeauna”.

„a scri[e] pur şi simplu
e ceva cu totul grav, peste toate sensurile din vocabular. A
scri[e] e a face din nou şi într-altfel tot ce fusese indiscutabil
făcut şi bine făcut”.

Operaţia de-a
scoate perle pe acolo pe unde vulgul nu vede decât muscărie
este dumnezeiască (…) Numai atunci interesează gunoiul,
când în formaunei flori sau a unei poame s-a ridicat deasupra
lui însuşi cel puţin de câteva şchioape…”

vast

viaţă construcţie logică
analiză

cine ştie ce comunicare. Doar vorbim despre trei consoane
„sparte” de o vocală. Cel mult am putea închega nişte alcătuiri
de genul: experienţă , cultură , teritoriu ,
memorie etc. Folosirea lui într-o construcţie poetică
aproape că nici n-ar putea fi luată în calcul. Iată însă că vine
Fernando şi spune pur şi simplu: „ ”,
iar cititorul simte, aproape instant, că sintagma respectivă a
„înghiţit”, dintr-o dată, cam tot ce s-a spus/scris despre
singurătate. N-am să cad în capcana de a descrie multele,
variatele, surprinzătoarele, multicolorele singurătăţi care s-ar
fi putut „topi” în acest…vast cuvânt. Şi asta pentru că „

”. Sintagma respectivă nu este un vers.Am luat-o
din „ , un text surprinzător, ceva între
(auto)biografie-jurnal-memorii şi spovedanie (detaşată şi
îndârjită în acelaşi timp) scris cu mâna stângă, parcă împotriva
propriei voinţe.Unmonolog interior, nemărginit de adânc şi de
înalt. Cartea e plină de asemenea concentrate unice. Instinctul
artistic al autorului nu l-a lăsat să-şi desfăşoare discursul în
termeni care să atingă numai bordura realităţii. Atât a celei
exterioare, cât şi a celei interioare. L-a ajutat în schimb să
reconfigureze, dintr-o perspectivă originală, traseul vaselor
comunicante dintre cele două realităţi. Dintotdeauna,
adevăraţii scriitori au procedat la fel. Fiecare în stilul lui: „

„
…şimulte

altele.
Am citit, cândva, un articol care îl desfiinţa pe Nichita

Stănescu, plecând de la versul mai sus citat. Era halucinant. Se
vedea limpede că autorul respectiv nu are o minimă înzestrare
pentru a putea plonja în universul poetului. Nicimăcar pentru a
se apropia de el. Numică mi-a fost mirarea când, la scurt timp,
am găsit, sub aceeaşi semnătură, un elogiu deşănţat, adus unui
debutant de care n-ammai auzit de atunci. Şi au trecut nişte ani.
Ştiu, situaţii similare sunt destule. Exemplele de acest tip nu
fac decât să le pună în valoare nocivitatea. Dacă un ins lipsit de
talent vrea cu orice preţ să ajungă poet, e problema lui. Nu
dăunează grav nimănui. Nici chiar mediului cultural. Dacă
însă un critic, fără nicio chemare pentru domeniul respectiv, îl
propulsează pe acesta sus, foarte sus, gestul e de-a dreptul
catastrofic. Şi asta, în primul şi în ultimul rând, din cauza
confuziei pe care o seamănă. Pe termen scurt, mediu şi, uneori,
chiarmai lung.
„ !” Ce ar putea înţelege din acest

concentrat (lirico-epic, dramatic, atemporal, aspaţial) un ins
care este convins că realitatea (cea adevărată, dom'le!) este
doar aceea care nu-i trece de vârful nasului? Cum s-ar putea el
apropia de această , purtând „în cuget şi-n
simţiri” doar un mănunchi de repere multilateral inexistente?
Cum ar putea pricepe dacă sintagma respectivă se ridică la
înălţimea „ ”, sau o ia razna şi
străbate, fără aprobarea postmoderniştilor (aripa dură),
„ ”? Şi, mai ales, cât de
năucitor-devastator ar putea fi, pentru el, să afle că de fapt
citatul întreg din Pessoa sună cam aşa: „

”.
Poezia nu e un sport de masă. Vorba ceea: mulţi chemaţi

puţini aleşi. Puţinii sunt aceia care trudesc, la
Ei iau în stăpânire cuvântul, dar numai

după ce cuvântul i-a ales pe ei. Ei nu admit că totul a fost spus şi
că singura cale de a ajunge la poezie e căderea în banal, în
derizoriu. Ei simt cuvântul în profunzime, cu toate
sedimentele lui, stratificate de-a lungul timpului. Sedimente
pe care le prelucrează farmaceutic, dozându-le după chipul şi
asemănarea vremurilor pe care le trăiesc, dar şi a celor pe care
le presimt. Ei cred că apelul insistent la „

”, dar şi la folosirea unui limbaj comun, care s-o
transpună în poezie nu înseamnădecât o tendinţă de evadare.O
eliberare din chingile unei munci cu adevărat creatoare. Ceva
de genul micilor sau mai marilor derapaje, întâmplate odată cu
apariţia , cândmulţi s-au năpustit să-l practice, ca
pe un sport de agrement. Lucru amendat prompt şi fără
echivoc: „

(T.S. Eliot, 1917). Fraza este perfect valabilă
şi dacă înlocuim sintagma cu
.

vastă vastă vast
vastă

sunt vast de singur

nu-mi
place lucrul scris în douăzeci de pagini, care poate fi strâns în
patru cuvinte

Cartea neliniştirii”

Nu
credeam să-nvăţ a muri vreodată”, Tristeţea mea aude
nenăscuţii câini, pe nenăscuţii oameni cum îi latră”

Sunt vast de singur

potrivire de cuvinte

realităţii de acum şi de aici

realitatea de oriunde şi dintotdeauna

Ce bine e să fii vast de
singur!

potrivirea cuvintelor.

realitatea de acum şi
de aici

versului liber

Vers liber nu are aici nici măcar scuza unei
polemici: este un strigăt belicos de eliberare, iar în artă nu
există libertate”

vers liber realitatea de acum şi de
aici

Pessoa

cu har,

“Sunt vast de singur”

Angela TRAIAN

În lumea literară unele instrumente de lucru (dicţionare,
enciclopedii, monografii etc.) sunt extrem de utile nu doar pentru
inventarierea patrimoniului cultural ci şi pentru definirea unui
spirit al locului, prin oameni şi cărţi. Apoi, presiunea informaţiei
în toate domeniile ca şi nevoia stringentă a comunicării umane
explică în bună parte diversitatea unor astfel de lucrări de
referinţă. Ne face plăcere să semnalăm aici apariţia a două
dicţionare cu bogate informaţii, atât de necesare cititorului cu o
cultură generală ce se vrea „la zi”, îmbrăcate într-o elegantă ţinută
grafică: şi

sub semnătura profesoarei universitare
Viorica S.Constantinescu.
În prefaţa

(Universitas XXI, 2010) prof. univ. Codrin Liviu Cuţitaru
precizează, între altele: „Suntem una dintre puţinele culturi care
nu a definitivat încă opera critică a scriitorului său reprezentativ,
respectiv a lui Eminescu, opera lui preluată critic, istoric şi
biografic. Au fost tentative, Perpessicius este cel mai important,
Petru Creţia a lăsat o muncă importantă în urma lui, dar, totuşi,
aceste munci nu au fost duse la bun sfârşit, pentru că în cultura
noastră este mai însemnat să se jongleze cu un mit, când cu
desacralizarea lui, când cu exacerbarea lui iresponsabilă”. Încet,
sincopat, nesigur adevărat totuşi nişte goluri din opera critică
încep a se umple, pentru că între timp au mai apărut scrieri
notabile în această direcţie, una dintre ele fiind, fără îndoială,

(Ed.Gunivas, Chişinău,
2013) al istoricului literar Mihai Cimpoi, o operă de critică
literară cuprinzătoare. Termenii cuprinşi în Dicţionarul Vioricăi
S. Constantinescu, dispuşi alfabetic, ilustrează nume de
personaje, zeităţi, eroi, voievozi, fiinţe şi lucruri, noţiuni care
definesc concepte, idei, localităţi, trimiteri la istorie, filosofie,
cultură, mitologie, ideologie, astrologie, religie etc., cuvinte şi
metafore pe care poetul nostru le foloseşte în versurile sale,
rezultând de aici uriaşa erudiţie a lui Eminescu, cu vaste lecturi şi
exerciţii de gramatică latină, de paleoslavă, studii de sanscrită şi a
numeroase documente slavo-latino-bizantine, scrieri şi cercetări
despre confucianism, budism, helenism, despre metempsihoză şi
evoluţia societăţii umane. Autoarea Dicţionarului face adevărate
incursiuni în etimologia, istoria, semantica, semiotica şi
epistemologia cuvântului, determinant al miracolului liric „fără
pereche”. Iată un exemplu explicativ la : „Înseamnă iubită,
daimon, înger, zeu, energie etc. Este numele latin al zeului grec
Eros. În dialogul , prin cuvântul Diotimei, Platon ni-l
prezintă ca daimon (geniu) al iubirii celeşti şi al celei telurice
(…). declanşat de Amor apare şi la Eminescu, ceea ce
dovedeşte familiarizarea poetului cu doctrinele misticii erotice
medievale şi cu neoplatonismul romantic: femeia-înger apare în
calea tânărului care are revelaţia lumii de dincolo, a lumii
perfecţiunii angelice; poetul suferă, tânjeşte după clipa
declanşării bolii erotice „amor hereos” şi sfârşeşte prin a
blestema ceea ce, pentru o clipă, crezuse că este momentul lui de
graţie.” Vom întâlni peste 600 de asemenea termeni, cu explicaţii
detaliate pentru fiecare, dar mai ales cu nuanţele şi semnificaţiile
lirice imprimate de marele poet. Mai adăugăm că literele
alfabetului sunt însoţite de superbe ilustraţii grafice realizate de
Violeta Lăcătuşu, iar ca legende câte un vers din opera
eminesciană, ceea ce conferă volumului o şimaimare atracţie.

(Universitas XXI, 2013) ne
oferă impresionante informaţii despre popoarele care nu mai
există pe harta lumii, în afară de evrei, şi care «poate că ar fi
dispărut complet din conştiinţa şi istoria universală, dacă nu ar fi
fost menţionate în . Gravitând în jurul israeliţilor, cele
şaizeci şi şapte de popoare şi populaţii, care au jucat un rol mai
mare sau mai mic în civilizaţia Orientului Antic, au devenit
interesante pentru o nouă „istorie universală” (în care să intre şi
„popoarele pierdute”), dar şi pentru credibilizarea ştiinţifică a

, în paralel cu o relativizare a adevărurilor istorice deja
spuse», cum ne explică însăşi autoarea. Ne punem întrebarea:
cum aproape toate aceste popoare care sunt menţionate în
au ieşit din istorie încă din Antichitatea târzie şi care au fost
motivele dispariţiei lor? Această lume orientală antică,
redescoperită „altfel decât în dar nu în discordanţă cu
datele biblice”, a populat Egiptul, Palestina, Siria, Arabia,
Anatolia, Iranul, adică exact în semicercul din jurul deşertului
arab sub numele „Semiluna fertilă”, începând cu mileniul al III-
lea î. Hr. Cei mai vechi semiţi ar fi fost

etc., despre care aflăm lucruri
extrem de interesante, vom afla multe şi despre

, apoi despre
ş.a. Despre , ca să luăm un

exemplu, se spune că au fost un popor biblic de uriaşi, bravi
luptători din rândul cărora s-ar trage chiar Goliat, cu cetăţi trainic
construite şi bine apărate. Dispariţia lor rămâne una dintre marile
enigme ale preistoriei. Până la urmă, ieşirea din istoria lumii a
acestor seminţii, pomenite de , este pusă în primul rând pe
seama asimilării de către învingători, iar numele lor au rămas
doar înmemoria scrisă.
Cu cele două remarcabile dicţionare, Viorica S.

Constantinescu îşi completează opera de erudiţie şi cercetare, de
transpunere eseistică a unor întinse cunoştinţe, pe măsura
filologului comparatist de clasă, al celui care a scris cărţi pe teme
diverse, de la (1992) la (1996), de la

(1998), la
(2002), la

multe alte lucrări de eseistică, mai ales de filosofie a religiei, şi la
traduceri.

Dicţionar de cultură poetică. Eminescu Dicţionarul
popoarelor biblice,

Dicţionarului de cultură poetică. Eminescu

Mihai Eminescu.Dicţionar enciclopedic

Amor

Banchetul

Procesul

Dicţionarul popoarelor biblice

Biblie

Bibliei

Biblie

Biblie,

canaanienii, fenicienii,
amoriţii, moabiţii, akadienii

hetiţi, heviţi,
huriţi, idumei, madianiţi, maoniţi parţi, perşi, sabei,
sciţi, tirieni, zamzuminii zamzuminii

Biblie

Arta grădinii Teresa deAvila
Exotismul în literatura română din secolul al XIX-lea
Literatura europeană între neoplatonism şi mariologie

CULTURĂ POETICĂ ŞI ISTORICĂ
aperto libro

Nicolae BUSUIOC
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C o n s t a n t i n
P a r a s c a n ş i - a
început cariera... din
Creangă-n Creangă.
Cum el însuşi o
afirmă, cu evidentă
m â n d r i e , l a
absolvirea facultăţii
(de Litere) a devenit
m u z e o g r a f l a
Bo jdeucă ”p r in
r e p a r t i ţ i e
ministerială”, nu ca
alţii, prin concurs de

împrejurări (mai ales)... În căsuţa ca din poveşti, din Ţicău, acest
Păsări-Lăţ-Lungilă, cu chip zâmbăreţ, predispus năzdrăvăniilor,
dar şi hărnicuţ la carte şi la treabă, a dat repede în mintea copiilor,
care au fost/sunt/vor fi principalii vizitatori ai lăcaşului. Cu timpul,
muzeograful, pur dar nu chiar simplu, în încrengăturile lui, s-a
identificat cu locul şi cu subiectul adoraţiei, ca un moştenitor care
ştie a-şi slăvi înaintaşii. Gospodăria s-a lăţit şi chiar a sporit, prin
ridicarea unui aşezământ documentar (culinaro-bahic...) şi a unui
amfiteatru , unde să tot stai la

... Concomitent,muzeograful a devenit istoric literar, luând
în lucrare, cu de-amănuntul, viaţa şi opera lui Creangă, înşirîndu-i

prietenia cu Eminescu,
avatarurile copilărirea, refăcând
itinerarii crengiste şi, prin carte de referinţă),
încercând a desluşi disimulările trecerii şi petrecerii
humuleşteanului printr-o lume câtuşi de puţin inocentă...
Omască a inocenţei preumblă şi Constantin Parascan, dar nu-i

treaba mea să zgândăr acest înveliş protector. Ceea ce ştiu este
faptul că, odată cu pogorârea sa, de la Bojdeucă, la Casa Pogor,
începe o altă poveste, a , pe care tot Parascan o
re/scrie, postând-o în haloul unor făptuiri şi-al unor... convorbiri
literare ce-şi aveau modelul în Sub
patronajul discret al ”legendarului” Ion Arhip (recent împlinitor a
opt şi jumătate decenii), dimpreună cu DumitruVacariu, cu Olga şi
Constantin-Liviu Rusu, cu Dan Jumară, cu, mai apoi, Lucian
Vasiliu ( ), Oana Vasilescu, Carmelia
Leonte şi câţi alţii au muzeografiat pe-acolo, Muzeul Literaturii a
fost, într-o vreme fără prea multe opţiuni, un veritabil punct de
atracţie pe harta culturală a Iaşilor. Şi unul dintre puţinele locuri
unde se vorbea... liber, şi cenaclul oferind un spaţiu
de confort intelectual şi de îndrăzneală orală uneori în răspăr cu
spiritul conformist al . La şi la cenaclu – când
era intervievat invitatul serii - unmagnetofon cât o valiză de soldat
în termen, trăgea, leneş, banda magnetică a vorbirii... La cenaclu,
deschiderea şi închiderea erau anunţate de o talangă, cumpărată de
Parascan, ”pentru boi”, precum năstruşnicul Pogor/fiul, altădată...
Un scrib iute de mână, Nicolae Purcaru (dotat şi cu simţul
umorului), înregistra orice vorbuliţă. Nu ştiu dacă ideea a fost a lui
Parascan, cert este că din aceste testimonii el a re/compus

nu doar în opul cu acest titlu, ci şi în alte

en plein air poveşti şi doine, ghicitori,
eresuri

Povestea vieţii..., lumea în care a trăit,
preoţiei, Povestea Bojdeucii,

Măştile inocenţei (

Junimii post-belice

Junimea de odinioară.

Mierla de la Casa Pogor

Prelecţiunile

iepocii Prelecţiuni

Istoria
Junimii post-belice,

câteva, restituind mărturii ce, altfel, s-ar fi neantizat. Ba chiar, pe
lângă figurile de prim-plan, care-şi merită locul şi-şi justifică
rostul, o şansă nesperată, nevisată o are cu vechea vorbă
junimistă – Zeci, dacă nu sute de inşi, care au cuvântat
abundent sau au citit din producţiile lor în şedinţele de cenaclu,
au dispărut fără a lăsa urme... decât pe banda magnetică, în
procesele verbale şi, acum, în parascană, unde sunt
citaţi cu o pioşenie demnă de-o cauză mai bună.Asta-i menirea şi
soarta cenaclurilor: Într-un
colocviu prilejuit de aniversarea a 15 ani de ”Junime post-belică”,
Alexandru Călinescu face un savuros excurs prin cenaclurile şi

de odinioară, de la noi şi din (desigur) Franţa, aflându-
le rostul în faptul că deseori acestea erau în răspăr cu linia oficială,
ieşeau din canon, încercau să impună un grup şi, eventual, o altă
direcţie În acelaşi timp cenaclul nu este / n-a fost decât o
anticameră a afirmării, şi mulţi au rămas acolo.
Pentru generaţia mea (şi încă, pentru optzecişti),
cenaclul era singura modalitate de exprimare
(oarecum) publică, în absenţa unor reviste de
profil şi sub sabia damoclesiană a ieşirii din
şablon.
Ceea ce mă surprinde este faptul că, într-un

memorial de 560 de pagini (opul este un
, o , o , sînt reproduse cu

acribie vorbirile cenacliere (repetitive), dar
niciodată vreun eşantion liric, astfel că, pentru
cititorul de peste timp, discuţia rămâne fără
obiectul muncii... Memorialistul are grijă să
puncteze, post-festum: Cutare a devenit un nume
consacrat, despre Cutare nu s-a mai auzit nimic;
totuşi, măcar o mostră din scrierile cu care se
prezenta cineva ar fi fost edificatoare pentru
destinul aceluia. Darmiza şi importanţa acestei greutatea
ei o dau interviurile, colocvialele scriitorilor invitaţi. Din Iaşi sau
dinafară, din generaţii diferite, obiedienţi (de voie, de nevoie) sau
în răspăr cuPuterea (care era în răspăr cuAdevărul),mărturiile lor
dau samă nu doar de propria devenire ci, în genere, de bietul
scriitor sub vremi... La ”Junimea” post-belică – ne asigură
memorialistul – nu s-au citit niciodată versuri ”închinate” şi nu s-a
pronunţat numele ”tovarăşului”. Nici chiar de apelativul
nu s-a făcut uz, cu excepţia a trei ante-belici: George Lesnea,
Nicolae Ţaţomir şi Haralambie Ţugui, care suflau şi-n iaurt...,
spre iritarea asistenţei. În timp ce conducătorul cenaclului şi
moderator al colocviului – ani în şir, elegantul şi subtilul Daniel
Dimitriu – li se adresa cu , ei răspundeau apăsat cu

Dimitriu... O întrebare-capcană a lui Daniel, prin anii 80
(cînd presa culturală şi nu numai gemea de poezie patriotardă) îl
provoca pe invitat să-şi dea cu părerea despre poezia patriotică.
Unii o scăldau, alţii o vedeau necesară şi, cu toţii, clamau
promovarea unei poezii de înaltă valoare, aducând argumentul
(salvator) că orice poezie este patriotică. Era un fel de bătut şaua,
ca să priceapă iapa... politică. De altfel, autorul ne
asigură, iarăşi, că partidul n-a venit niciodată cu observaţii şi
băgări de samă privind programul cenaclului sau al

–
caracuda.

Istoria...

intră cine vrea, rămâne cine poate.

saloanele

(nouă).

memorial istorie poveste)

Istorii...,

tovarăş

mai(e)stre
tovarăşe

Istoriei...

Prelecţiunilor.

Era, probabil, o strategie, o supapă, ca să nu explodeze mămăliga
(prea repede). Aşa se explică, cred, prezenţa unor scriitori precum
Ana Blandiana, Dorin Tudoran, Liviu Ioan Stoiciu, intraţi în
conflict deschis cu Puterea, urmăriţi, suspendaţi şi totuşi... liberi de
a vorbi la ”Junimea”.
Şi-n alte cărţi 2004),

Constantin Parascan restituie prezenţa, imaginea, discursul
(captivant deseori, incendiar uneori) ale unor figuri literare de
prim-plan. Povestea celebrului ,
desfăşurat la Iaşi în 1979, ar fi rămas pururi în obscuritate
(eventual, în dosarele Securităţii), dacă acest împătimit muzeograf
n-ar fi avut ideea de a înregistra, conserva, transcrie tot. Dincolo de
documente (inestimabile, pentru istoria literaturii), ceea ce îl
justifică pe Parascan ca autor de este arta portretului. Din
câteva linii, meşteşugit alese şi combinate, prozatorul (să nu-l

neglijăm, totuşi) îţi fixează, câteodată şarjat,
întotdeauna încântat, conturul unui scriitor. Rareori
transpar ideosincrasii, el fiind un pururi tânăr şi
ferice degustător de elixiruri literare. Iată receptarea

, la prima ei lectură în cenaclu (şi
mai apoi): ”O voce caldă dar fermă, sigură pe ea.O
copilă mai mult tristă, gravă, spiritualizată încă de la
acel ceas. Nu ştiu ce gândea, ce visa despre lumea cu
care nu arăta că ar avea puncte comune. Parcă ar fi
dus cu ea, în ea, grele păcate, sechele dintr-un neam
pe care trebuia să le vindece. Părea şi vinovată de
ceva abstract.(...) Eu am ştiut sigur că despre acest
Poet se va vorbi. (...) Suavă şi profundă, dar
sugrumată de emoţia greu stăpânită, descântă şi azi
poezia adevărată.” , prezent la
”Junimea” exact în perioada de vârf a declaratei şi
(re)cunoscutei sale dizidenţe, este ”curajos,

insurgent, dinamitard şi în poezie şi în atitudine şi în declaraţii.”
”se impusese cu analize critice serioase, sobre,

aplicate la texte, (...) erau, de cele mai multe ori lămuritoare,
sintetice, reuşind să clarifice lucrurile din prima. (...) Acest timp al
Junimii a fost unul special şi în relaţia mea cu Lucian Vasiliu. E un
alt film decât cel de după şi chiar cel de azi. (...) cu lungile
matinaluri junimiste de duminică şi după amieze pod(g)orene,
când imagini poetice creşteau în trâmbe albastre spre cerurile
viselor de tinereţe literară; când ne ademeneau triunghiuri
bermude eliberatoare de sufocanta pândă şi hărţuire securistă (...)
Rămân cu visul, cu povestea de-atunci, acceptând cu greu
urmarea.”
La 70 de ani bătuţi pe muche, dar nedovediţi, Constantin

Parascan ne anunţă, cu acelaşi glas înalt (ca şi alonja sa) că, după
, are în lucru

Tentant.
Spirit colocvial, purtând încântări la vedere şi frustrări bine

tăinuite, retras într-o dinspre pădurile Rediului, de unde
pogoară când şi când, spre a nu pierde legătura cu pământul literar
ieşan, Constantin Parascan, scufundându-se în trecut, se arată a fi
un junimist de viitor...

(Cum i-am cunoscut... Portrete literare,

Colocviu Naţional de Poezie

istorii

Marianei Codruţ

Dorin Tudoran

Lucian Vasiliu

Istoria Junimii post-belice Istoria culturală a Iaşului
post-belic.

bojdeucă

Nicolae TURTUREANU

Un junimist de viitor...

În , Corneliu Bârleanu sugerează
melancolia, tristeţea, natura, cerul dezolat, geometrizează
universul (unduiri, îndoiri), scoate în evidenţă durerea,
senzaţiile bizare, maturizarea timpului, senzorialul, pastelul,
oniricul, ascensiune şi decădere, pioşenie, închinare, bucuria
infinitului ş.a., toate puse sub semnul , în penumbră,
poetul fiind încântat de crepuscul.
Amurgul poate fi pus în concordanţă cu „durerea anilor”,

durere sfâşietoare, care face, uneori, imposibilă comunicarea:
„Mă doare.../Mă doare atât de tare,/ Că nici cerul, nici pământul/
Nu-mi poate strivi cuvântul/ Ce ţipă din suflet”. “Mă doare”, în
spaţiul mitic, sacralizat de personaje biblice, între Adam şi Eva
trimişi în munţii carpatini, în timp ce stihiile dezlănţuite, aduc în
prim-plan feminitatea „prin umbra vântului întunecat”

.
Deosebim o anume dinamică, în tristeţea raportată la timpul

(simbolizat de tren) şi la spaţiul semnificativ de locuri
abandonate: „Aruncat de viaţă trist,/ Ca să simt că mai exist,/
Într-un tren de întuneciune/ Şi un loc uitat de lume”

în stare de reverie, în spaţiul rustic unde natura reliefează
înţelepciunea, iar abisul, infinitatea: „Culcat în iarbă dus pe
gânduri/ Să prind învăţătura dintre rânduri,/ Un jad trecu pe cer
purtând un vis/ Pierdut de mult în tainicul abis”

În contrast cu arhaicul, înţeles ca o aglomeraţie de
pietre şi stânci, are semnificaţia („pietre cărunte”,
„arhaice urme”), umbra materializată, legendarul „strop de apă
vie” aflat undeva la intersectarea viaţă/moarte în cifrul, codul
(nodul năframei), amintind de mama şi de întoarcerea în timp

„Jaduri în amurg”

jadului

(Acum
cărunt privesc)

(Aruncat de
viaţă),

(Amintiri
nestinse).

efemerul,
perenului

spre copilărie (roua dimineţii): „În mormântul sfânt al mamei,/
Într-un loc din drumul vieţii/ La strânsul nod al năframei/ Sau în
roua dimineţii” de inocenţa, trecerea
timpului, trimiţând la L. Blaga prin viziune, lexic poetic şi
simbolistică, la puritatea, jocul candid, mistuirea dorului:
„Alergam prin crudul verde-al ierbii/ Neştiind că timpul trece-n
zbor,/ Nu-mi păsa că prin păduri fug cerbii/ Clipe căutam, ce ard
năprasnic dor”
Din simbolism, Corneliu Bârleanu a împrumutat mâhnirea,

cerul dezolant, „norii negri fulguiţi pe câmp”, universul
poemetizat în spaţiul uranic şi în cel teluric, ploile care continuă
coloana cerului, semnificate de un copac în ploaie, proiectat spre
arborele originar: „Ploaia cădea înnegurată, o flamură/ Ondulată-
n mişcarea vântului/ Îndoind a copacului firavă ramură/ Hrănită
de sudoarea pământului” De simbolistica
toamnei este legată maturizarea tragică, ridurile, privirea
înceţoşată, portretul în detalii nostalgice, cu frunze îngălbenite,
„cu o umbră lângă geană”, senzaţii bizare, durerea care seamănă
cu o vietate tentaculară: „Se strecoară durerea ascunsă perfid/
Dându-ţi senzaţii bizare./ Uşi caremereu se deschid,/ O simţi câte
tentacule are”.
În cadre folclorice, poetul distinge nopţi grele, zâne, apă

tulbure, jaduri albăstrie, senzorialul, meditaţia tulbure, misterul,
motivul poetic bântuit de forţe malefice care
amplifică în final, într-un decor hibernal, când durerea se
mineralizează: „Iarna când fulgii de nea albi îmi dau fiori,/ Iau pe
furiş zăpada-n paşi, încet prin ninsori/ Şi cu durere grădina, iazul
le fur plângând”
În mişcarea haotică a gândurilor, se observă o deşirare

continuă („ghem fumuriu”, „mişcări haotice Browniene”), pînă
la venirea somnului, iar în altă parte este dezvoltat cu
tema destinului, până la ore târzii, când se lichefiază somnul,
visul, nostalgiile, în „valuri albe”. La masa tăcerii, rămânemereu
un loc neocupat, pentru un musafir misterios, de natură divină la
miezul nopţii, ora fantomelor: „La miez de noapte-nuesleam o
masă/ La care se găsea un loc neocupat/ Şi toţi ştiam printr-o
tăcere deasă/Că-i pentrumusafirul neaflat”

(Golgota munţilor),

(Crudul verde-al ierbii).

(Ţărâna trupească).

(Senzaţii bizare)

iazul pădurii,

(Iazul pădurii).

mitul oniric,

(Aer de cer).

În alte poeme, întâlnim pioşenie, folclor (curte de zmei),
împrospătarea naturii, dar şi un context civic, în care desluşim
vocea poetului în cetate, discreţia, demnitatea, blândeţea,
mişcarea măsurată de gânduri, ascensiunea: „Nimeni din dorul
tău să nu-ţi audă glasul/ Ce scânteiază-n scrieri şi dureri aprinse”

Timpul se dilată, fiinţa umană are bucuria infinitului şi, în
rugăciune, contemplă jadul, care luminează în asfinţit „un trecut
plin de mâhnire”. Erotica lui Corneliu Bârleanu relevă suavitatea
florilor şi a feminităţii, casa cu fum în risipire, adierea din trupul
iubitei, interogaţiile tulburătoare: „M-a întrebat dacă văd că-mi
calc drumul/ Pe care cresc flori în culori feminine,/ Am rămas
mirat de casa ce mângâie fumul/ Lovindu-mă-n paşi cu adierea
din tine”
Uneori, un imn, o rugă spre cerul întunecat imaginează

zăpada purificatoare, atât de mult aşteptată, cartea trecutului cu
amintiri, nostalgii, habitatul care dă impresia captivităţii,
degringolada; amintirile devin mistuitoare ruguri: „Alergând
prin viaţă le-am luat cu noi,/ Lăsând pierderea ascunsă-n ruguri”

În alte câteva poeme se conturează elemente de pastel,
meditaţii pe teme existenţiale: „copacii au plâns”, „ruginiu peste
păduri” sau peisaj rustic, având imagini
descriptive, în linia lui Ion Pillat, imagini olfactive silvestre, unde
se amestecă mirosul de brad, salcâm, stejar şi prun: „În valuri
coboară un iz de pădure/ Împletit din brad, salcâm şi stejar,/
Gândul mi-l fură pe crestele dure/ Purtat pe aroma de prună-n
pahar”
Un univers poetic dominat de singurătate, tristeţe,

melancolie, trecerea timpului, culminând cu senectutea (vârful
de munte cărunt), iar în alte secvenţe apare motivul poetic al
învierii, obstrucţionarea, prăbuşirea timpului: „Doar prin ceaţă se
mai vede-nvierea/ O rază tristă ce se zbate să vină/ A prins-o în
iţele încurcate durerea/ Oprind-o s-apară, să fie senină”

(Urcând cărări demunte).

(Mângâindgânduri).

(Culegânddin zbor).

(Copacii au plâns)

(Aroma de prună-n pahar).

(Cade
timpul).

Jaduri în amurg

George BĂDARĂU
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Răspuns la invitaţia luiGabrielChifu
de ane revedea

Ampregătit pentru drum:
condeiul şi cerneala,
stindardul cu ursulKoala,
masca hirsută de viking,
citatele favorite
din LaoTeKing

precumşi
pomelnicul pentru lăcaşul SfinteiMaria
cunumele celor pe care i-ampierdut
dupăultimanoastră călătorie laEfes:
LaurenţiuUlici,MarianaMarin,OctavianPaler,
DanLaurenţiu,MirceaCiobanu, Petre Stoica,
Marius Tupan, RaduG. Ţeposu, IustinPanţa...

Pentru ei aprindem focul
cupoemele noastre netraduse înFranţa...

LiteraŞ

În urbea şoaptelor şirete
desenez pe ziduri
propria-mimascămortuară

Luna îmi traversează
şira spinării
cu genunchii însângeraţi

Printre
şamani şalupe şeherezade
şerpi şlepuri şipote,
înot cu litera
Ş
fericit
haihui
de Bahlui

Discopatie orientală

În atelierul de potcovit inorogi
semăn cuultimul pergament
dinBibliotecadinPergam
pierdut de năvălitori
în strâmtoareaBosfor-Dardanele
(Doamne,
cemişunare de iele
în valuri de ape rebele!)

Pelerini înMunţii Rodnei

Săurci
dimineaţa, spre Ineu
să crezi
în izvorul
rostogolit printre cirezi
(roşie apa, roşie piatra, roşie ziua
celor trei pelerini
înValeaVinului VAVI)

În loc de toiag:
băţ de alun.
În loc demerinde:
mure, zmeură, fragi...

Încotro, heruvimilor dragi?
Mergemsă zidim
podde fag şi de piatră,
dinspre scund spre înalt,
dinspre acest tărâm spre celălalt...

Născut la 8 ianuarie 1954, în comuna Puieşti, jud. Vaslui. În 1964 familia se mută la Bârlad. Studii
gimnaziale şi liceale în Bârlad. Între 1972-1974 urmează cursurile Şcolii Postliceale de
Biblioteconomie din Bucureşti. În 1973. Ioanid Romanescu îl debutează cu versuri în

. Între anii 1974-1980 este bibliotecar (Biblioteca Institutului Politehnic Iaşi). În paralel,
urmează cursurile Facultăţii de Filologie din Iaşi (secţia română-franceză). Redactor al revistei
studenţeşti . Este angajat, laMuzeulLiteraturii Românedin Iaşi.
Debut editorial, , poeme, editura
Membru al Uniunii Scriitorilor, din 1990, an în care iniţiază reapariţia revistei

, din toamnă, director al Muzeului Literaturii
Române din Iaşi. Iniţiază fondarea Societăţii culturale „Junimea '90“. Membru al Alianţei Civice
(1990-1992). Stagiu de administraţie culturală în Belgia (1992) embru P.E.N. Romanian Center (se
retrage în 2007). Membru în Consiliul COPYRO. Redactor al revistei “Convorbiri literare”.
Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România filiala Iaşi (2003-2004).. Ordinul „Meritul Cultural
Naţional” al României. Redactor şef al revistei „Dacia literară” (2007). Autor al volumelor:

, poeme, , 1983; , roman, , 1985;
, poeme, , 1986; , poeme, , 1990; , poeme, antologie,
, 1994; , poeme, antologie, , 1995; , versuri, ediţie româno-

germană, traduceri de Christian W. Schenk, , Germania, 1996; , poeme, , 1999; , ediţie
româno-franceză, , 1999; (carte de turism cultural), , 2000; (proze cezariene),

, 2001; , poeme, antologie, , 2003; , poeme, antologie, , 2006;
, poeme, carte bibliofilă. Iaşi, , 2009; , Editura , 2010; ,

poeme. Traduceri în macedoneană de Dumitru M. Ion şi Branko Ţvetkoski. Prefaţă de Ioan Holban. Scopje, ed. , 2012;
, , 2013. în peste 20 de ţări (în antologii şi presă culturală). “Nicolae Labiş”

(1979), „Mihai Eminescu” (1983), „Nichita Stănescu“ (2010); premiile Uniunii Scriitorilor din România filiala Iaşi (1990, 1994, 2000), al
revistelor „Ateneu” (1999), „Euphorion” (2000), „Poesis” (2002), Premiul Congresului Naţional de Poezie (Botoşani-Suceava-Putna, 2011),
Premiul publicului laTurnirul Poeţilor (Efes,Turcia, 2012), nominalizat la PremiulNaţional dePoezie „M.Eminescu” (2013).

Convorbiri
literare

Dialog
Mona-Monada

Dacia literară, este
director al Complexului Muzeal Naţional Moldova şi

M

Despre
felul cum înaintez Să alergăm împreună Fiul
Omului Verile după Conachi Mierla de la Casa Pogor
Euchronia Dincolo de disperare Tanz dermonaden

Lucianograme Poeme/ Poémes
Cambei în China Grenade şi îngeri

Atelier de potcovit inorogi Şobolanul Bosch Visez
Fiul Sciatică de Copou (tablete şi enunţuri civice) Deţinut 001954

Dialoguri
televizate. Cu Cezar Ivănescu

Junimea, 1981.

Albatros Junimea
Cartea Românească Junimea

Helicon
Dionysos Verlag Axa

Cogito Sedcom Libris
Junimea Junimea Paralela 45

Eis Art Niculescu
Macarej

Junimea

. (Dansulmonadelor)

Tradus Premii naţionale:

UN OPTZECIST LA 60 DE ANI: LUCIAN VASILIU

Vedere din tren, noaptea
Prietenului IoanHolban

Privesc pe fereastra întunecată
oraşul vegheat deCaleaLactee

urbea prin care curge
apa care a inundat
bordeie, biserici, pivniţe,
apăa broaştelor şi a ţiparilor,
amâlului care a înghiţitmigratorii

târgul în care amdescoperit
praful de puşcă,
praştia şi boxul,
gimnastica şi incunabulul,
burgul în caremi-am tăiat degetele
cubriciul suedez al bunicului interbelic

cetatea în care amschimbat şapte gazde,
îndrăgostit de uşa casei de la ţară
pe care o port în spate şi acum
cape un palimpsest

Bobotează

M-amobişnuit să ascult
cânteculmanuscriselor vechi,
sămăbucur de vorbele tale,
să privesc în extaz
petele de cerneală
depe fotografiile bunicului interbelic

Eliberat din pântecul tău
adoua zi dupăBobotează
continuu să exist,
dulceMamă,
monadă şi hău

Alfa şiOmega

Astfel trec zilele noastre
bucuros să deschid calea junimistă
pentru vizitatori din Transnistria

Prinurmareaşadarcarevasăzică
pe cale de consecinţă
de la litera L la literaV
de la Luciditate laVraişte

Astfel trec zilele noastre
ca un soldatNATOprinAfganistan
ca un pescăruş
pe subArcul deTriumf
din insula Lesbos

CătreLuiza şiCezar

Veni-va timpul
când voi fi ţărână
însângerată
floare de gutui

Veni-va timpul
când voi fi în toate
memorie
a nimănui

Aştept, în asceză
întâlnirea cupsaltul
Prea Înaltul
durerilormele lombare,

cugândul că prezenţa ta
cititoare deapometre
ar face din aşteptare
un regal pupitru
pentru şcolăriţele bizantine

descendente directe
din învăţăturile Sfântului Petre
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Taifas

Ia să îţi văd mâna, Poeto,
ai făcut bătături de când scrii?
-mă întreba Horia Zilieru
într-o frumoasă după-amiază
a ,,Convorbirilor Literare”.
Coborâserăm toţi în cramă
ieşiserăm la liman
dintre sticle, butoaie, iz de Cotnari
la vreo 15 m adâncime
Păstorel sprijinea un perete.
Cu stânga ori cealaltă, scrii
şi ce foloseşti
cremene, oţel sau lumină?

Dreaptă mâna mea-teren vertical de luptă
plin de stârvuri bizare,
zboară spre soare
desfăcută din pumn.

Perpetuu

Bătrânul meşterea la inima mea
ivea câte un ciob, strălucea în el
o frântură de hohot, o privire de prunc,
înota un triton printre arii în atriu
o pisică sfioasă acorda armonia
în ventriculul drept,
uscăţive calfe dăltuiau pe la colţuri.
Şorţuri imaculate din pielea mea purtau,
întorcea mereu ceasul un aprod mucalit
de-mi suna în timpane
orologiul grăbit.

Casă memorială

,,Doamne, dar ce e aici?”
întreba extaziată vizitatoarea
mijind ochii prin vitrine,
zărise brusc fisurile mari din tavan.

Doamnă, îi zisei,
Graţie unora dintre ,,cei în drept să...”,
noi comunicăm direct cu cerul,
avem cele mai mari crăpături în pereţi,
priviţi, trece Sf. Gheorghe călare
iar dacă vă veţi uita atentă
spre podea,
veţi putea vedea şi iadul
în plină zi.

Furioso

Prizonierul din tine
se arată din două în două seri
la ferestrele temniţei
Zdrăngăne cheile lacătelor
cavernos, asudat, cu aspect vitros
rânjeşte şi-şi ascute privirile de gratii.

Doar eu îl cunosc, îl aud
cum păşeşte pe culoarele tenebroase
horcăind şi scuipând, blestemând,
negru sânge varsă prin pâlnie
în venele tale.

Prizonierul din tine
îmi duce dorul când plec
sunt singura imagine întrevăzută
prin găvanele tale.

Scapă de el cât mai ai timp,
eliberează-l desfă-i ghiuleaua
mai devreme sau mai târziu
gândurile tale vor fi flamurile lui negre,
muzica îţi va deveni pedeapsa capitală
iar ghilotina nu peste gâtul lui va cădea
ci peste al tău,
ca o tânguire în van.

Turuit

Bătrâna presa stalactite
pe calea ferată
murmura: Ia-mă, Doamne!
păsări negre hlamide roteau
deasupra ei
vagoanele transportau perpetuu
nervii întinşi ai ţării
fără nici o direcţie
sub soare cotropitor

se deplasau într-un puseu accentuat
de la o gară la alta
de la un an la altul
călătoria-nicidecum nu era scumpă-
costa cât toată Tinereţea.

Welfare

La o şedinţă ne-am cunoscut,
la o şedinţă.
-Pentru ce votezi? mă întrebă
-Pentru ce votezi? repetară în cor papagalii
-Pentru noua organigramă?
-Pentru noua organigramă.

-Ce propui, mă întrebă, ce propui?
Şobolanii traversau în zig-zag sala

-Ce oportunităţi ceri?
Pentru ce oportunităţi?

-Pentru apă şi sare?
-Pentru apă şi sare.

La un miting ne-am cunoscut
la un miting al deşertăciunii.

-Pentru ce manifeşti?
-Pentru ceee... behăiră bârsanele.

O eşarfă se desprinse
pe cer
atârna de ea
o figură arhicunoscută.

Iubire

Şi când ieşi din cufărul de voiaj
la sfârşit
anesteziat de-atâtea intrigi, înţepături, calomnii,
strivit de vreo boală perfidă
cum mai străluceşte armura
şi cum mai vuiesc pletele calului tău!

La fel desigur
te vei ridica
printre stele, planete,
direct spre Dumnezeu.

Peţitorii

Veneau din ce în ce mai des
picaţi de pe lună
lustruiau caldarâmul pictat cu mult zel
iedera îşi crea drum spre coastele lor,
întrebări ţeseau reţea electrică în ochii ei.

Se etala o sărăcie savantă pentru muritorii de rând,
imagini îmbâcsite cu aur, purceluşi de lapte,
adolescenţii băteau recordul la picaj,
suicidul îl readusese pe Sartre la negocieri.

Şi ei tot veneau, precum melcii după ploaie,
necunoscuţi încercau să pătrundă în ceaslovul
înnegrit, plictisit, răzvrătit
scris în slove de aer.
Nimeni nu bănuia:
tânără parcă,
ea depăşise mia de ani.

Prieteni

O femeie
un cal
un bărbat
traversau văgăuni, înverzite corăbii
îşi purtau potcoavele şi pantofii
prin salonul verii
înfloreau trandafirii în urmele lor.

De pe o frunză de tei îi vedeam
picura înserarea peste pletele calului,
licăreau cireşele la urechile ei,
scăpăra coasa în muşchii întinşi ai bărbatului.

Indira SPĂTARU
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Personajele
Toma Grozavu – om în etate, fost profesor
de vioară la şcoaladeArte
Margareta Mărgărint – domnişoară
stătută, asistent social
Gică Surdu, alias Păunu – burlac, artist
plastic nerecunoscut
Vecinul simpatic
Vecinul antipatic

Vecinul antipatic

Gică

Vecinul antipatic

Vecinul simpatic

Vecinul antipatic

Vecinul simpatic

Vecinul antipatic

Vecinul simpatic

Vecinul antipatic

Vecinul simpatic

Vecinul antipatic

Vecinul simpatic

Toma

Vecinul simpatic

Toma

Vecinul simpatic

Toma

Vecinul simpatic

Toma

: Ghiaghe Toma!
Auzi, ghiaghe!...

Bă
zugravule, ia vezi, nu cumva a trecut în curtea
lu’ghiaghea Toma un pui de curcă de-al meu?

Bă surdule!...
: Pă-

u-nu... Pă-u-nu...
: Nu de păun, de curcă, bă.

Unpui de curcă...

:Vecine, degeaba strigi la el.
Audeprost de tot.

:Aude prost? Poate tu eşti...
auzi prost.Ce îi trebuie lui să audă, aude bine.

: Vai de capul lui.
L-au bătut

mafioţii ceia până l-au calicit. Cică i-au prins
şi o să-i judece, dar cine îi întoarce omului
sănătatea?!

: Dacă s-a legat cu
mafioţii... Da’tu ce intri în ograda omului ca la
tine acasă?

: Păi, m-a rugat nea Toma să
iau seamade sărmanul pictor.

: Atunci caută şi curculiţa
mea.

: Lasă, vine nea Toma şi vă
lămuriţi. A coborât până-n vale, la magazin,
după pâine, e vremea să apară.

:
Pictor... Mafioţi... Naiba

ştie...

:Ai cam zăbovit, nea Toma.
Oho, şi fără pâine te-ai întors! Ce s-a
întâmplat?

: Iată, am făcut coadă vreo două ore...
ştiam că aduc puţină pâine de aia din făină
integrată, ieftină şi săţioasă, şi se numeşte
frumos, „Codru”... Măcar atâta lucru bun
pentru pensionari au făcut comuniştii fiind la
putere, iar ăştia, democraţi, liberali sau cemai
sunt, încet-încet o lichidează. Cică nu este
rentabil pentru producător, dar la bătrâni nu se
gândesc că...

: Nu te-a ajuns rândul sau
ce?

: Cum să ajungă, dacă au adus numai
zecepâini?

: De ce n-ai cumpărat de
care este?

:Aoleu, e atât de scumpă!...
Vânzătoarea a zis că azi e graficul să mai
aducă „Codru”, la orele patru, după prânz. O
să mai merg odată, nu am încotro...

Iată, tu zici să cumpăr de cea scumpă,
dar pensia ştii cum e... Încerc şi eu să mai
sclipuiesc ceva bani, poate până în iarnă
reuşesc să renovez încă o odaie. Casa asta doar
pe dinafară pare a fi conac, dar în interior cad
pereţii şi podul peste tine. Mă miram eu, cum
de au radiat-o atât de repede din Registrul
Naţional de Evidenţă a Monumentelor de
Arhitectură şi mi-au retrocedat-o. Pe urmă am
înţeles că guvernul a vrut să se debaraseze de
cheltuielile pentru restaurare...

: Dar ’neata pentru ce-ţi mai
trebuie încă o odaie, ai deja una reparată...

: Pentru el. Doar ştii
că l-am luat să locuiască la mine. Cât era
sănătos şi muncea, avea un servici la muzeu şi
ocupa temporar o cameră la subsol, dar
acum... Nu are unde pleca şi nici cine să-l

Actul 2, Scena3

Acţiunea se petrece laChişinău

Acelaşi decor. Vreme însorită de august. În
curte, la un şevalet, Gică, într-un cărucior-
handicap, pictează ceva cu mâna stângă, cea
dreaptă fiindu-i imobilizată. Mânuieşte
pensula anevoie. Aceasta va fi preocuparea
lui până la finele scenei. La gardul din stânga
casei apareVecinul antipatic.

(Strigă)
(Peste câteva clipe,

văzându-l peGică, se adresează acestuia.)

(Gică nu răspunde.)
(Către vecinul antipatic, silabisind)

La gardul din dreapta apareVecinul simpatic.

(Desface
câteva leaţuri şi trece gardul.)

(Pleacă de la gard,
vorbind peste umăr.)

Din stradă intră Toma prost dispus. Se aşează
extenuat lamasade pe terasă.

(După o
pauză.)

(Arată spre Gică.)

îngrijească. Ba şi gol-goluţ a rămas.
Tratamentul costă scump, operaţii câte... Până
şi tablourile au fost vândute. Tablouri de
valoare, dar le-au luat pe nimic. Unii n-au dat
chiarmaimult de 100de lei...

: În ziua de azi pe nimeni nu-l
interesează cărţile, cu atât mai puţin tablourile.
Eu mă uit la ai mei... Fata cea mai mare la anul
termină liceul şi are de citit pentru examene o
grămadă de cărţi, dar crezi că citeşte din cărţi?
Ia trimis mă-sa din Italia un... de ista, cum îi
zice, care are internet... Computer. Numai pe
sticla ceea stă. Zice că acolo este tot ce-i trebuie
pentru şcoală. Da’ mai vrei ’neata să cumpere
cineva tablouri şi încă să plătească cât zici că
face?!

: Păi, asta e.
: Da, e rău cu rău, dar mai rău

fără rău. Iaca, nea Toma, te tot plângeai de
singurătate.Acum, cuGică, o să-ţi fiemai...

: CumadaDumnezeu.
: Are

caracter. Se învaţă din nou a picta, cu mâna
stângă.

: Poţi să spui că a
înviat din morţi, chiar în a doua zi de Paşti...
Operaţia l-a salvat. Dacă nu era doctorul
Glavan...

: Inimos om! ştii ’neta, eu n-
am cutezat să mint şi i-am spus aşa cum era, că
pictorul este în primejdie... A lăsat totul şi a
venit. A venit cu , ai văzut. Alţi
doctori... Ce sămai vorbim... NeaToma, eu o să
fiu acasă, dacă ceva, eumai vin.

: Bună, flăcăii mei! Iată, v-am adus
cozonaci, de Sfânta Maria. Dacă tot e
sărbătoare, să mâncaţi şi voi ca toată lumea
bună.

: Aoleu, atâtea pachete şi toate numai cu
cozonaci?!

: Ei, lasă că nu numai cozonaci.Mai
sunt şi alte bunătăţi. Serviciul de Asistenţă
Socială are grijă de oamenii săi.

: Să lemai treacă câte cevaprintre...
: NeneToma, iarăşi sari cu poantele

dumitale!
: Glumesc şi eu, Margareto, parcă nu mă

ştii...Acumcare ţară nemai dă depomană?
: Pomana asta, corect, se cheamă
.

: Dacă zici tu, fie şi aşa. Lasă să ne trimită
câtmaimult, că nune dăm în lături.

: De data aceasta produsele le-a
trimis o firmă particulară care a preferat să-şi
păstreze anonimatul, dinGermania.

: Ia vezi ce modeşti mai sunt şi nemţii
ăştia.Nu cumva să ne umilească.Nicimăcar nu
ai cui mulţumi, dar noi, oricum, le zicem
bogdaproste. Îmi pare rău că n-au lăsat adresa.
Le trimiteam şi eu nişte struguri de soi bun, ce
se trage tocmai de la bunicul meu.

La Sfânta Maria totdeauna am
poamă coaptă.

: Nene Toma, cum se mai simte
Gică?

: Păi, întreabă-l, dacă tot ai venit să-l
vezi.

: Ce poate să-mi spună
el...

: Stai liniştită. Gică aude, nu tocmai cum

Vecinul simpatic

Toma
Vecinul simpatic

Toma
Vecinul simpatic

Toma

Vecinul simpatic

Margareta

Toma

Margareta

Toma
Margareta

Toma

Margareta

Toma

Margareta

Toma

Margareta

Toma

Margareta

Toma

(Arată spre Gică.)

(Privindu-l pe Gică.)

Ambulanţa

Vecinul simpatic pleacă. Toma se apropie de
Gică şi priveşte din spate rezultatele
străduinţei lui. Dă din cap îngrijorat, dar îl
bate cu palma pe umăr şi-i arată prin gesturi că
lucrarea este foarte bună. Gică îi zâmbeşte
bucuros. Din stradă vine Margareta, cu multe
sacoşe, pe care le aşează pe masă. Afişează
bună dispoziţie, dar ceva îi trădează epuizarea
şi neliniştea.

ajutor umanitar

(Cu
mândrie.)

Toma examinează pachetele. Margareta se
apropie de Gică. Acesta o urmăreşte avid cu
privirea de cînd a venit. Îl sărută rece pe frunte,
priveşte un timp ceea ce el se străduie să
picteze, apoi revine lamasă.

(Cu regret.)

trebuie, dar aude. Numai de vorbit mai rău...
Doar aşa, câte ceva în felul lui, dar cu
Doamne-ajută va lega şi vorba. Să ştii,
operaţia nu a fost zadarnică.

: Apropo, dumneta ai mai găsit
tabloul ăla? Poate, totuşi,mi-l dai?

: Care tablou?
: Cum care, pe care ziceai că l-ai

pierdut.
: A, . Mi-

am amintit, cum să nu... Mi-am amintit... Pe
care ţi l-a dedicat Gică.

Iartă-mă, dar nu ştiam
cum să-ţi spun. Tot speram că o să uiţi...

Te rog, nu
mă privi aşa... Doar nu ţi l-am furat sau,
Doamne fereşte...

: L-ai vândut!
: Păi, tu ce crezi, de unde luam banii pe

care ţi-i tot dădeam să plăteşti medicii? Nu-ţi
spuneam eu că nimeni nu este interesat de
tablouri, că nu dau mai mult decât pe o sticlă
devin? Iar cu tabloul ăsta amavut noroc.

: ) L-ai vândut...
: Ţi-am spus de la bun început că s-ar

putea să-l vând la un preţ bun. L-a cumpărat
un student care venise de la Paris în vacanţă,
la părinţi.

: L-ai vândut... Tocmai când au
fost să cadăTurnurile Eiffel. Să -mi fi rămas şi
mie o amintire, dar atât s-a ales...

:
Margareto, nu te supăra pe mine... Tot
povesteai... Atâtea povesteşti despre Turnul
Eiffel... Demult vroiam să te întreb, Eu cred...
Ba nu cred..., tu chiar ai fost vreodată laParis?

: Bănuiam eu că nici
tu numă crezi!De aia ai pictatTurnurile Eiffel
deasupra Chişinăului gata să cadă, da? Tu ai
ştiut că niciodată n-o să te căsătoreşti cumine,
da? Totdeauna ai iubit pensula asta mai mult
ca orice.

Acum ce mai mâzgăleşti
aici? Aoleu, vopselele de-a valma! Ce sunt
culorile astea? Amestecate... Una peste alta,
una din alta... De ce ard aşa?... Ce vâlvătaie...
Ba se sting, pălesc în alb... Se întunecă până la
negru... Nu mai înţelegi... Priveşte şi
dumneata, nene Toma, dacă nu cumva Gică a
înnebunit cu totul.

: Am văzut, Margareto. La
început şi eu eram nedumerit, apoi am înţeles
că de acum încoloGică altfel vede lumea.

: Lumea lui Gică altfel... şi lumea
mea?... Da, lumea mea se
prăbuşea, dar de ce, iubitule, ai înlesnit-o şi
tu?!

: Margareto, fiecare om îşi
are crucea sa. Pentru ce să mai aruncăm cu
pietre? Gică este şi el prizonierul propriului
destin. ştii ce mi-a spus într-o zi? „Eu, zice,
am găsit un adevăr.” Am râs şi l-am întrebat:
când, adicătelea... Iar el unde face: „Când au
fost să cadă Turnurile Eiffel”. N-am înţeles
nimic atunci, că la mine, dacă sunt bătrân,
sensul vorbei ajunge ca tunetul după fulger.
Ei, iată, carevasăzică... şi nici numămir că aţi
fost într-un gând.

:Afost odată o speranţă care pur şi

Margareta

Toma
Margareta

Toma

Margareta
Toma

Margareta
Toma

Margareta

Toma

Margareta

Toma

Margareta

Toma

Margareta

(Prefăcut)

Chişinăul cu Turnurile Eiffel

(O clipă este încurcat,
apoi trece ezitarea.)

(Margareta îl fixează cu privirea.)

(Disperată

(Atent, căutând cuvinte potrivite.)

Margareta tresare. Câteva clipe îl priveşte pe
Toma uluită, apoi se ridică de la masă,
căutând ce să facămai departe. Până la urmă
se duce la Gică şi îl priveşte ţintă în ochi. La
gardul din stânga şi la cel din dreapta apar
Vecinul simpatic şi, respectiv, Vecinul
antipatic. Ei vor urmări în continuare
acţiunea, făcându-şi periodic unul altuia
semnede comunicare.

(CătreGică.)

(Gică schiţează un zâmbet trist, lasă
să-i cadă pensula din mâna rămasă atârnată
asupra şevaletului.)

(Liniştit)

(Către Gică.)

(Conciliant)

Margareta, aruncându-i lui Toma o privire
piezişă, revine la masă. Gică, din căruciorul
său, din când în când gesticulând ceva neluat
în seamă de nimeni, este cu ochii pe
Margareta.

simplu nu mai este. Dar am purtat-o ca pe...
Sau eam-a purtat...

: Ei, ce speranţă?
: Din adolescenţă

mi-a plăcut limba franceză. Pot să spun că a
fost prima mea dragoste. În şcoală, am tot citit
despre Franţa, despre Paris! Turnul Eiffel
pentru mine devenise ca şi... Cum să spun, un
sens, un fel de călăuză. Mi-am dorit foarte
mult să fac o facultate în Franţa, dar n-a fost să
fie, nicimăcar în ţară, n-au avut părinţii bani. şi
speranţa... Speranţa aia nu mai este. A
dispărut în noaptea din subsol, când am găsit
tabloul pe careGică îl tăinuia demine.

Nene Toma, cântă-mi ceva la vioară.
Niciodată n-am mai auzit o vioară ca a
dumitale.

: Margareta, vioara mea... Nu mai am
vioară.Amvândut-o.

: Tot pentru Gică... Acum, nene
Toma, chiar te-ai însingurat cu totul.

: Nici o însingurare,Margareta. Cumine
sunteţi voi,Gică şi tu.

: Gică poate că da, dar eu plec,
neneToma.

: Cum, adicătelea, pleci?!
Undepleci,Margaretă dragă?

: Plec unde pleacă femeile voastre,
când nu mai pot... La spălat fundul
handicapaţilor.

: Adicătelea, pleci din ţară...
Pentru care motiv? Te-ai supărat cumva pe
noi?

: Num-am supărat pe nimeni, nene
Toma.Motivul e că numai amaici niciun sens.

: Ce tot sens, sens. Aici, acasă, ai un
servici, ce sămai cauţi...

: Nu mai am nici măcar servici.
Chiar de mâine.

Iată ordinul de optimizare a
activităţii Serviciului... Să-i ia naiba!

Am căzut
sub ghilotina reducerii de personal, nene
Toma.

: Mama lui de trai, îl
tragem de coadă ca pe o pisică. Ba mai
orbecăim ca într-un labirint: nici ieşirea n-o
găsimşi nici de sine să fugi.

: Să spun drept, eu am venit astăzi
la voi ca să vă anunţ... Nene Toma, Gică, eu
mâneplec.

:
Tu, Margaretă, glumeşti... Tu,

câteodată, mai faci şi...Adicătelea, ar trebui să
mai aştepţi. Sămai chibzuim...

:Mar-ga-re-ta!
„Primăvara”

Cortina

Toma
Margareta

Toma

Margareta

Toma

Margareta

Toma

Margareta

Toma

Margareta

Toma

Margareta

Toma

Margareta

Toma

Gică

(După o ezitare.)

(Dupăo
pauză.)

Toma, copleşit de confesiunea Margaretei, se
porneşte repede spre casă, dar se opreşte
brusc şi revine ca şi vinovat.

(Surprins)

(Cu regret.)

(Scoate din poşetă o filă de
hârtie şi o flutură.)

(Rupe
hârtia în bucăţi mici pe care le aruncă
spectaculos în sus să se împrăştie.)

(Îngândurat)

(Încercând să degajeze atmosfera
creată.)

Margareta îi priveşte îndelung pe Toma şi pe
Gică, parcă ar vrea să mai spună ceva, apoi,
fără să-şi ia la revedere, pleacă hotărâtă.
Toma porneşte repede în urma ei, dar îl
opreşte strigătul luiGică.

De undeva se aude de Vivaldi,
interpretată la vioară.

Decembrie 2013 – Ianuarie 2014, Macungie,
Pennsylvania, SUA

CÂND AU FOST S CAD
TURNURILE EIFFEL

Ă Ă

(Piesă în 2 acte)

Câteva gânduri despre o carte în
curs de pregătire

În cartea
înmănunchez trei piese de teatru (

,
) despre

consangvinii mei basarabeni. Oameni care,
pe lângă faptul că sunt într-o (mi-aş dori să
fie doar o aparenţă) veşnică criză identitară,
mai actual, vorba unui personaj, îşi trag
traiul de coadă ca pe o pisică şi orbecăie ca
într-un labirint: nici ieşirea n-o găsesc şi
nici de sine nu pot să fugă.Adevărul este că,
indiferent de împrejurări, oricând şi
oriunde, conştiinţa lor râmâne înrădăcinată,
precum sămânţa, în solul neaoş, de unde li-i
şi, vorba vine, , iar,
după poetul Petru Zadnipru, „...când se
strâng/şi-n petreceri se avântă,/la un colţ de
masă plâng,/la alt colţ de masă cântă.”
(

Căderea Turnurilor Eiffel
Grădina

de zarzavaturi O valiză străină şi Când au
fost să cadă Turnurile Eiffel

iarba verde de acasă

D.B.)

Dumitru BĂLUŢĂ
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Sub
Noi jurăm toţi în frăţie
Ca de azi să nu mai fie
Nici valah, nici moldovan!

Să fie numai români,
Într-un gând, într-o simţire
Şi să ne dăm mâini cu mâini,
Pentru-a ţării fericire

acest măreţ castan

În 5 februarie 1859, domnitorul Cuza a fost oaspetele
oraşului Focşani, localitate despărţită în două de apa
Milcovului, FocşaniiMoldovei şi FocşaniiMunteni.
„Mii de oameni i-au ieşit în cale în drumul dinspre

Mărăşeşti, pe unde venea de la Iaşi. In cinstea
Domnitorului, s-au ridicat pe şosea, pe uliţele pe unde
trebuia să treacă, şi în faţa curţii boierilor Dăscălescu, patru
arcuri de triumf, împodobite cu verdeaţă şi înfăşurate în
pânză tricoloră.
Sute de felinare(850), improvizate în grabă, 150 de

ceaune şi 650 de ulcele de tuci cu smoală, păcură( s-au
consumat 30 vedre) şi seu( 60 ocale) erau aşezate pe uliţe,
pentru a se aprinde şi a lumina feeric oraşul. S-aumai ridicat
în oraş, mai multe piramide, acoperite cu frunze de brad şi
pe care ardeau lumânări şi felinare. După condica de
cheltuieli, municipalitatea a cheltuit 6630 lei şi 32 parale.
Mai în toate casele particulare, s-au arborat steaguri, s-au
împodobit porţile cu verdeaţă şi la ferestre, toată noaptea au

ars lumânările bucuriei obşteşti. La apariţia Domnului,
lumea a izbucnit în urale, douămuzicimilitare, una din Iaşi
şi alta din Bucureşti, precum şi tarafe de lăutari, cântau
HoraUnirii şi un imn al vremii „Timpuri demărire”.Valuri
de flori s-au revărsat în calea Domnului, care s-a scoborât
din diligenţă. Ajungând la hotar, unde era al doilea arc de
triumf, Domnitorul s-a oprit, şi a chemat la el pe cei doi
soldaţi care făceau de strajă la hotar, un moldovean şi un
muntean. Le-a spus că sunt fraţi şi i-a pus să se îmbrăţişeze.
Apoi a dat poruncă ca fiecare sămeargă la cazarma lui şi să
comunice comandirilor că de azi înainte şi pe vecii vecilor,
Domnitorul Principatelor Unite a ridicat gărzile de la
hotarul dintre români, de la Focşani. De aici, însoţit de
notabilităţile oraşului şi de mulţimea de oameni, Cuza a
mers în centrul oraşului, unde au jucat cu toţii Hora Unirii.
Domnitorul a fost găzduit de boierii Dăscăleşti unde a doua
zi a primit în audienţă multă lume, se zice şi pe Moş Ion
Roată”. (din presa vremii)

Cuza, oaspete al ora ului Foc aniş ş

CASTANUL UNIRII
o poveste adevărată

Mihai CABA

1909, Jubileul Unirii Principatelor

Sărbătorim, anul acesta, 155 de ani de la Unirea
PrincipatelorRomâne.
Pentru români, în general, şi pentru ieşeni, în special, în

spiritul tradiţiei împământenite, rememorarea Unirii
Principatelor a căpătat, de la an la an, pe măsura scurgerii
timpului, valenţele unei mari şi vibrante sărbători naţionale,
ce scoate mereu la lumina prezentului, nealterate în
importanţa şi semnificaţia lor, noi şi noi mărturii. Cea mai
autentică mărturie, despre plămădirea visului de Unire a celor

o poate depune
în faţa istoriei :
Castanul Unirii din Vişan, aflat în apropiere, chiar lângă Iaşi!
Aici, sub încă măreaţa sa coroană, călătorul care poposeşte,
fie şi din simplă curiozitate, poate asculta ,
pe cât de frumoasă, pe atât de adevărată, ea
ascultătorii în ale oraşului Iaşi, din
anii 1856-1859. S-o ascultăm, deci:
“ ... E o duminică superbă de sfârşit de

primăvară. Clopotele de la Trei Ierarhi şi Sfântul Neculai
Domnesc bat răsunător sfârşitul slujbei. Protipendada ieşeană
a ieşit la plimbare. Caleştile, trăsurile, şaretele şi docarele bine
lustruite se scurg în cavalcada cailor cu hamuri pline de
ciucuri într-un şir nesfârşit, fie înspre Copou şi Breazu, fie
spre Trei Sarmale, spre alte şi alte vestite crâşme şi zahanale
din Bucium sau dinspre dealul de unde se deschide o
deosebită panoramă a .
Dar, iată că, o parte dintre acestea, ferindu-se spre a nu fi

observate de lui Vogoride, una câte una, o coteşte
brusc spre dreapta, pe drumul lăturalnic al Vişanilor. Ţinta lor
este una şi aceeaşi: proprietatea generalului Cherşîn, un
însemnat comandant militar al timpului, ginerele boierului
unionist , aparţinător unei vechi şi vestite
familii moldovene. Aici, în grădina străjuită şi acoperită
aproape în întregime de coroana cu adevărat măreaţă a unui
castan plin de floare, sub care era întinsă o masă mare,
înconjurată pe toate părţile cu bănci de lemn învelite cu
macaturi, generalul şi soţia sa, , Elena-
Luiza, îşi aşteptau oaspeţii, care nu întârziau să apară, fiind
cunoscută punctualitatea a distinsului
amfitrion.
Şi, într-adevăr, au sosit, fiind poftiţi lamasa de sub castan:

postelnicul , cel care la 1848 s-a dăruit cu
entuziasm tineresc cauzei revoluţiei şi a scris poezia
agitatorică “Către români”, devenită, apoi,”Deşteptarea
României”, cel care, cu un an în urmă, în 1855, a redactat şi a
semnat petiţia către domnitorul Grigore Al. Ghica, în care se
cerea “unirea Moldovei cu Valahia”; conu

, cel care, după eşecul revoluţiei paşoptiste,
redactează în exil, la Cernăuţi,

şi care,
revenit la Iaşi, în 1849, se instalează în fruntea acţiunilor
unioniste; conu , cel care, deşi n-a participat

două ţărişoare româneşti, învecinate şi surori,
singurul martor “ocular” aflat încă în viaţă

o poveste de Unire
teleportându-şi

trecutele vremi frământate

Răpidea,
târgului de pe cele 7 coline

iscoadele

coana generăleasă

cazonă şi proverbială

Dorinţele partidei naţionale în
Moldova şi Proiect de constituţie pentru Moldova

Iaşi, 25 mai 1856

Petru Mavrogheni

Vasile Alecsandri

Mihail
Kogălniceanu

Costachi Negri

direct la revoluţie, fiind în străinătate, lansează la Paris
tricolorul românesc şi iscăleşte o declaraţie de principii pentru

iar, apoi, revenit în ţară, îşi inaugurează
o carieră diplomatică eminentă, aflându-se acum, în 1856,
reprezentant alMoldovei la Constantinopol, fiind la Poartă un
propăvăduitor asiduu al Unirii, avându-l acolo alături şi pe

care tocmai a coborât din trăsură;
adept şi el, ca şi fraţii săi, Alexandru şi

Gheorghe, al ideilor unioniste pe care le-au promovat
împreună în ziarul , chemând bucovinenii să se
alăture mişcării pentru unitate naţională; ,
unionist înveterat; părintele arhimandrit şi
încă vreo câţiva militanţi activi pentru Unire, între care,
colonelul şi
După sosirea ultimului invitat şi după ce s-a asigurat

personal că toate au fost rânduite cum trebuie, iar ordonanţele
sale şi-au ocupat dinainte stabilite,
după ce a scos din cramă Otonelul său vestit şi după ce coana
Luiza nu a prididit să aducă la masă felurite bucate de ospăţ şi
câteva tăvi scoase din cuptor pline cu alivenci şi plăcinte

, generalul a dat semnalul de începere, ridicând
ceremonios paharul în onoarea oaspeţilor săi.
Aceştia, fără a pierde prea mult timp cu politeţurile

cuvenite gazdelor, au trecut imediat la subiectul
, nefiind, se pare, la prima lor întâlnire în acest loc, pe

cât de pitoresc, pe atât de bine ferit de privirile curioşilor.
La început a vorbit Kogălniceanu, care, rar şi tacticos,

ştergându-şi mereu ochelarii, subliniază că a sosit timpul ca
această luptă pentru Unire trebuie dusă mai departe, pentru
reuşita ei deplină, numai într-o formă bine organizată. Pe
măsură ce vorbea, cuvintele i se însufleţeau tot mai
convingător, iar chipul i se lumina tot mai tare, de parcă
vorbea cu întreaga sa fiinţă, entuziasmându-se peste măsură.
Entuziasmul său i-a cuprins imediat pe toţi. C.Negri îl
completa mereu, când acestaşi trăgea răsuflarea, arătând că
trebuiesc cuprinse în această formă de luptă toate forţele şi
păturile naţiunii, . La rândul său,
Ralet arată că această luptă îndârjită trebuie extinsă şi peste
hotare, în cancelariile marilor puteri, care vor trebui să
constate şi să accepte neîntârziat voinţa românilor de a se uni
într-un singur stat. Cu fiecare intervenţie şi luare de cuvânt
entuziasmul se amplifica, de parcă uitaseră că întâlnirea lor

. Vasile Alecsandri, care până atunci,
ascultându-i pe toţi, mereu ceva pe un petic de
hârtie, s-a ridicat de pe bancă şi, declamator,
a rostit cu glas puternic de
credinţă al membrilor

, atunci înfiinţate.

“reformarea patriei”

“Bucovina”

posturile de observaţie

poale-n brâu

întrunirii lor
de taină

de la vlădică până la opincă

era una de taină
măzgălea

Dimitrie Ralet, Costachi
Hurmuzachi,

Costache Rolla
Neofit Scriban

Em.Florescu A.Panu.

Jurământul
Asociaţiei de luptă

pentruUnire
Un singur cuvânt s-a auzit rostit la

unison de către toţi participanţii: şi
un ropot de aplauze a consfinţit

. S-au îmbrăţişat cu
toţii, s-au prins deodată de mâini şi au
început să se rotească în jurul castanului,
într-o adevărată horă a bucuriei nestăvilite
ce li se citea pe chipuri, nemaiţinându-se
seama de
La urmă, au ciocnit un pahar, iar părintele
Scriban a înălţat o rugăciune de
binecuvântare pentru cele ce vor urma...”
Aici şi astfel, îşi termină

povestea
Ce-a urmat, ştim cu toţii: doi ani şi

jumătate de luptă îndârjită, uneori

Jurăm!
Jurământul

bardului de la Mirceşti

consemnul de taină al întâlnirii.

măreţul castan
plămădiriiUnirii.

dramatică, în înfruntarea oblăduit de
ocârmuirea fanariotă a vremii. Visul de Unire s-a împlinit la 5
şi, respectiv, 24 ianuarie 1859, când, mai întâi, Moldova şi,
apoi, Muntenia au ales acelaşi domnitor:

. Să fi avut generalul Cher.în vreo contribuţie la
desemnarea colonelului Cuza pentru împlinirea visului
unioniştilor ieşeni?! Să fi fost hora încinsă ad-hoc în jurul
castanului o sursă de inspiraţie pentru Alecsandri, când a
creat, ulterior, însufleţitoarea
La aceste întrebări doar el, , poate să ne

răspundă... Din nefericire, după înfăptuirea Unirii şi,
îndeosebi, după detronarea lui Cuza, a
intrat într-un nemeritat con de umbră, chiar în uitare. Dar iată
că, graţie asiduitaţii ”legendarului” prof. univ. dr. Mandache
Leocov, a fost, în sfârşit, identificat şi... repus
în drepturi. El se află în proprietatea privată a d-neiMargareta
Crăescu, care efectuase, în 1997, un schimb de terenuri între
Focşani şi Iaşi. Pe baza impresionantelor caracteristici
naturale, ale înălţimii, ale anvergurii coronamentului şi a
vârstei sale, de peste 250 de ani, dar şi pentru faptul,
indubitabil, al Unirii sub ,
potrivit documentaţiei întocmite în acest sens, prin Hotărârea
nr.8/2004 a C.J.Iaşi, denumit al ,
unicat în România, a fost înregistrat şi catalogat ca

Se împlinesc, iată, 10 ani, de când un grup de inimoşi
pensionari, constituiţi într-un cenaclu Castanul
Unirii dinVişan, organizează şi desfăşoară aici, la 24 ianuarie
şi 25mai, acţiuni patriotice, de cinstire a unioniştilor ieşeni, la
care participă, cu precădere, copiii de la şcolile locale din
Vişan şi Bârnova, dar şi de la şcoala de la
Liceul şi de la Liceul deArtă din Iaşi, precum
şi numeroşi localnici, ieşeni şi nu numai..., care vor să asculte
şi să se pătrundă deminunata poveste aCastanului, sub a cărui
măreaţă coroană au fost stabilite acţiuni concrete de luptă
pentru înfăptuireaUnirii PrincipatelorRomâne.
Cu siguranţă, tradiţionala ce se încinge

aici, în jurul Castanului Unirii de la Vişan, reverberează în
sufletele participanţilor, de la mic la mare, sentimente de
profundă simţire patriotică, mult mai puternice decât cele
mimate la mascaradele politicianiste dintre “putere” şi
“opoziţie”, ce se organizează, pe mulţi bani publici,, la 24
ianuarie, în PiaţaUnirii din Iaşi.

curentului antiunionist,

HoraUnirii?!
Castanul din Vişan

Castanul din Vişan

Castanul Unirii

“plămădirii” măreţia coroanei sale

Unirii din Vişan

sui generis:

“Veronica Micle”,
“V.Alecsandri”

“Horă a Unirii”

Alexandru Ioan
Cuza

Castanul,
dublu

Monument, alNaturii şi al Istoriei.

Jurământul
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Ca români poeţi, povestitori sau ce ne-om mai nimeri să
fim, ori de câte ori ne gândim la lene, ne vin în minte
aproape fără să vrem conotaţiile fixate în imaginarul

nostru de povestea cu valoare arhetipală a lui Ion Creangă, cea a
omului leneş. Un astfel de om „nu se dă la muncă în ruptul capului”,
este „butuc nesimţitor”, „uriciunea oamenilor” şi „pildă de lenevire”
pentru alţii, căutând doar „posmagimuieţi”. Singurele atenţii pe care
le merită din partea celorlalţi sunt „soponul şi frânghia”. Lenea pare
a fi opusul absolut al hărniciei; dacă a fi harnic înseamnă să te mişti,
să produci, să te chiverniseşti, să-ţi procuri cele necesare traiului, să
dai un bun exemplu de acţiune celor din comunitate, a fi leneş ar
însemna, în esenţă, să fii cuprins de un fel de molimă a nemişcării,
una ce transformă omul dintr-un sistem dinamic într-unul static,
împietrit. Astfel, leneşul este un trândav ce nu mişcă un pai, nu
produce nimic, nu are grijă de nimic, un pierde-vară sau un făcător de
umbră de pomană pământului. Împietrirea la umbră este
specialitatea sa. Groaza pe care o transmite leneşul celor din jur are
două surse: pe de-o parte, recunoscându-se că poate deveni pildă de
lenevire şi pentru alţii, lenea este o ameninţare pentru buna existenţă
a oricărei comunităţi; dacă toţi ar căuta posmagi muiaţi, cine ar mai
munci să lemoaie posmagii tuturor? Pe de altă parte, leneşul, făcând
un salt involutiv dinspre organicitatea raţională cătremineralul inept
şi static, are ceva din inerţia unui cadavru. Frica de lene este, în fapt,
frică demoarte. Leneşul este unmort ce nu poate fi încă îngropat, un
sol din partea bătrânei doamne cu coasa ce le transmite singurul
mesaj pe care cei harnici nu vor, în ruptul capului, să-l audă şi să-l
priceapă: nemişcarea mea de acum este, de fapt, nemişcarea ce vă
aşteaptă şi pe voi în lumea de dincolo. Leneşul, fără să vrea, pune
probleme vitale şi dă frisoane metafizice. Aduce în atenţie o
alternativă indezirabilă, o catastrofă existenţială.
Dacă reducem lenea la trândăvie, la puturoşenie, nehărnicie şi

nemişcare, tare îmi este teamă că pierdem din vedere o specie cu
totul specială de lene. Putem citi povestea lui Creangă drept conflict
între două specii de leneşi: leneşii inerţi şi leneşii dinamici. Privind
chestiunea cu ochi de ţăran pe care îl presează munca câmpului, nu
putem recunoaşte decât o specie de leneş, cel inert. Dar nu orice gen
de mişcare, de hărnicie, ne salvează de lene. De pildă, personajele
principale din filmul lui Béla Tarr, (2011), tatăl şi
fiica, sunt doi oameni harnici în sensul că semişcă, îşi văd de treburi,
de gospodărie, îşi câştigă hrana cu sudoarea frunţii. Dar sunt nişte
leneşi pentru că refuză să vadă dincolo cenuşiul ciclic al vieţii lor,
dincolo de măruntele treburi zilnice, dincolo de cartoful pe care îl
mănâncă la fiecare prânz.Ate trezi în fiecare dimineaţă cu gândul că
trebuie să faci totul pentru a-ţi dobândi hrana şi a-ţi păzi culcuşul în
care seara să te culci din nou pentru a te trezi în următoarea dimineaţă
pentru a face totul ca să-ţi dobândeşti hrana şi să-ţi păzeşti culcuşul
în care, din nou, să te culci seara pentru a te trezi în următoarea
dimineaţă cu acelaşi gând, făcând ceva pentru a mânca şi pentru a
avea apoi unde să dormi.Mereu şimereu. Fără să te gândeşti că viaţa
mai poate avea şi altă noimă decât cea a hărniciei autoconservatoare,
fără să uiţi de tine ajutând pe altcineva, fără să iubeşti, fără să faci

Calul din Torino

gesturi de nebun, fără să cazi în genunchi şi să spui o rugăciune, fără
să sporeşti în vreun fel frumuseţea lumii. Conservarea şi perpetuarea
nu reprezintă sensul vieţii. O viaţă care nu are drept scop decât
propria ei perpetuare este un drum ce nu duce nicăieri. Un harnic
gospodar ego-conservator ar trebui să ne înspăimânte precum
călătorul ce porneşte pe drumul ce duce în prăpastie. Activitatea sa
pur fizică şi dinamismul său cotidian nu dau vreo roadă spirituală. E
un simplu mod de a-şi umple ceasurile multe, puţine câte îl mai
despart de moarte. Lenea înseamnă, aşadar, şi ignorarea calităţilor
care îl fac pe om să nu fie un simplu dobitoc. A trage astăzi în jug
pentru a te putea conserva astfel încât să poţi trage şimâine în jug ţine
doar de o hărnicie aparentă. De fapt, hărnicia dobitocească este
adevărata lene omenească. Este lenea care te determină să te sustragi
condiţiei tale de om, de fiinţă spirituală, de fiinţă cu potenţial creator,
de fiinţă capabilă de iubire şi dăruire.Ate agita fără sens este unmod
prin care îţi trădezi propria esenţă, îşi trădezi semenii, îl trădezi pe
Dumnezeu. Hărnicia fără sens este una dintre cele mai gogonate
minciuni existenţiale.
Din păcate, lenea spirituală profundă, ascunsă sub platoşa unei

agitaţii lipsite de noimă, este o boală cu morfologii multiple. A
naviga ore în şir pe internet, din pagină în pagină, poate să fie socotită
un fel de hărnicie, dar, în fapt, ascunde doar lenea celui ce nu ştie cum
să-şi treacă timpul fugind de vidul din sufletul său. Doar a frecventa
o facultate minţind că în felul acesta înveţi, a scrie versuri doar
pentru a-i convinge pe ceilalţi că scrii poezii, a întinde culoarea pe
pânză făcându-i pe ceilalţi că creadă că pictezi, a scrie articole
ştiinţifice dându-le impresia celorlalţi că îţi pasă de adevăr; a face
pentru ceilalţi gesturi ce pot trece drept altruiste, fără să te gândeşti
decât la lumina în care vei fi privit; a face totul pentru a-i dovedi
cuiva cât de mult îl iubeşti, fără a simţi în inima ta nimic; a merge la
biserică şi a te ruga lui Dumnezeu să-ţi îndeplinească dorinţele,
rămânând pe mai departe străin de voinţa lui Dumnezeu. Toate
acestea sunt minciuni existenţiale ce derivă din lenea de a ne
descoperi, lenea de a ne da un sens dincolo de conservarea Eului
propriu, lenea de ne recunoaşte adevăratul loc pe o hartă a
ontologicului. Ne este lene să ne privim în străfunduri, să ne vedem
dincolo de măşti, să ne raportăm corect la ceilalţi, să ne raportăm
corect la Dumnezeu şi atunci începem să ne agităm pentru a-i
convinge pe ceilalţi că agitaţia noastră e modul autentic de a trăi,
modul cel mai deplin în care ne respectăm propria esenţă, că e
adevărata hărnicie, că e singurul mod în care viaţa poate să capete
sens. Lenea artistică poate lua forma unei aşa-zise vieţi dedicate artei
şi creaţiei. Lenea ştiinţifică poate lua forma unei aşa-zise vieţi şi
dedicate ştiinţei şi adevărului. Lenea în iubire ia forma unei aşa-zise
vieţi jertfite celuilalt. Lenea credinţei poate lua forma unei aşa-zise

vieţi închinate lui Dumnezeu. Leneşul spiritual se complace în a
furniza o imagine căreia nu-i corespunde nimic în realitate,
lâncezeşte în ciuda aparentei sale hărnicii, este plictisit, închis în
sine, o monadă ce nu mai reflectă nimic exterior sieşi. Leneşii
spiritului duc o viaţă sterilă, chiar dacă vor să ne convingă de
contrariu. Sunt „nişte nori fără apă, mânaţi încoace şi încolo de
vânturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi,
dezrădăcinaţi; nişte valuri înfuriate ale mării care îşi spumegă
ruşinile lor, nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura
întunericului pentru vecie” (Iuda 12, 13). Hărnicia spirituală nu se
întrece în a produce semne exterioare; hărnicia spirituală îţi schimbă
inima, îţi schimbă sufletul, îţi schimbă mintea. Şi ceea ce este cu
adevărat spectaculos, te face să uiţi de tine. Nu face gesturi gratuite,
nu vrea să demonstreze ceva, nu vrea să impresioneze, este retrasă,
onestă şi cu bun simţ. Câţi oameni harnici în spirit, excepţionali, nu
trec pe lângă noi anonimi, se întreba Mircea Eliade, în timp ce noi
admirăm prosteşte (şi luăm drept bune exemple) atâţia neghiobi
numai pentru că au vorbit de ei presa şi „opinia publică”, numai
pentru că le-au popularizat numele politica şi literatura (sau show-
urile TV de duzină, am mai adăuga noi)? Câţi nu sunt cei care se
agită fără sens, provocând lene şi îngheţ spiritual în jurul lor?
Din păcate, nu orice dispută sau conflict este unul între Adevăr

şi minciună, Bine şi rău, Virtute şi viciu etc. Dacă ar fi aşa, ne-ar fi
simplu să alegem şi să înclinăm balanţa. Demulte ori, ominciună se
luptă să detroneze o altă minciună, o inutilitate se luptă să ia locul
altei inutilităţi, un viciu caută să-şi facă loc în dauna altui viciu.
Când lenea este înfierată şi condamnată, vocea cea mai stridentă
este, din nefericire, cea a altei specii de lene. De obicei, o lene mai
subtilă, o lene ce nu poate fi denunţată aşa uşor drept lene. O lene
mai bine vopsită, cu un vocabular mai elevat, ce dă aparenţa de
moralitate, interpretând cu succes rolul hărniciei ce dă sens vieţii. O
lene bine camuflată, intolerantă, o lene mortală. Leneşul din
povestea lui Creangă a fost ucis de o altă specie de leneşi, de leneşul
agitat şi cu spirit organizatoric, dar care este la fel de străin ca şi cel
dus la spânzurătoare de iubirea faţă de aproape sau de frica faţă de
Dumnezeu. O specie mânată în tot ceea ce face doar de perpetuarea
propriului model de a exista, cu intoleranţă împinsă până la crimă
faţă de orice gen de alteritate. Dacă în povestea lui Creangă cel
eliminat este leneşul clasic, individul nătâng şi lânced, în
îi va veni şi rândul cucoanei miloase, cea care ar întruchipa o altă
specie de leneş, parazitul de lux. Lenea bine organizată, lenea
revoluţionară, lenea de partid se conservă proclamându-şi mereu
superioritatea şi organizând sistematic vânătoarea fiinţelor
decretate, în lumina propriei ideologii, drept paraziţi.

Răscoala

LENE, CRIMĂ ŞI PEDEAPSĂ

Gerard STAN

Toate merg rău în această ţară.
Atât de rău că uneori ne întrebămdacă
nu cumva suntem greu de guvernat
sau, mai rău, neguvernabili ,
incapabili să ne alegem conducătorii
de care ţara are nevoie şi pe care-i
caută de un sfert de secol şi nu-i
găseşte. Au dispărut valorile politice
din această ţară, sau nu mai ştim noi
să-i descoperim, să-i alegem şi să-i
propulsăm în prim-planul scenei
politice? În cele şase legislaturi, câte
au trecut de la revoluţie încoace, am

rulat, în organismele eligibile şi în cele executive, mii de personaje şi n-
am găsit nici o persoană care să ia pulsul ţării, să întrunească sufragiile
poporului, să răspundămomentului istoric, să discearnă nevoile ţării şi să
stabilească un sistemdeurgenţe şi priorităţi.
Răgălii în Parlamentul României au existat totdeauna, chiar şi în

perioada interbelică, dar alături de aceastămulţimemută răsuna glasul lui
Simion Mehedinţi, Iorga, Goga, Titulescu, Ion Petrovici, P.P.Negulescu,
Dimitrie Gusti – calupuri de granit care nu se-ncurcau în truisme şi
capricii egotice, priveau problemele ţării ca prioritare şi nu-şi foloseau
funcţiile pentru a strânge averi într-o legislatură cât vechile familii
boiereşti înmaimulte generaţii.
A devenit evident pentru toată lumea că partidele sunt compromise,

că nu există nici o speranţă c-ar putea furniza în viitor politicienii
aşteptaţi de popor – cu pricepere în diagnosticareamaladiilor care tulbură
ţara şi cu soluţii pentru neutralizarea lor. Cercetaţi listele cu politicienii
propuşi de partidele politice şi veţi găsi în cuprinsul lor tot felul de
neisprăviţi – penali şi puşcăriabili dovediţi prin sentinţe definitive sau în
curs de judecată. Cum au ajuns aceşti netrebnici în fruntea ţării, dacă nu
prin sprijinul partidelor politice şi al liderilor lor?
Nu se mai îndoieşte nimeni că alegerile la noi sunt şi vor fi în

continuare manevrate, manipulate şi trucate, dar dincolo de aceste
considerente reale se naşte o întrebare tulburătoare: s-a ticăloşit
electoratul român aşa de grav încât să prefere otrepele în locul celor
puţini care mai ştiu de moralitate, de competenţă, de valoare? Se lasă
viciat aşa de uşor, pe doi mici şi o sticlă de bere, încât să umple
parlamentul cu tot felul de tipologii dubioase şi perverse?
Deseori este invocat deficitul de cultură şi nivelul spiritual scăzut al

celor mulţi, care hotărăsc prin votul lor democratic componenţa
organismelor eligibile şi faptul este evident, nimeni nu-l tăgăduieşte, dar
oare e singurul răspunzător de toate derapajele politice din ultimele
decenii? Oare nu e vorba şi de o anumită parşivenie a cetăţeanului, cu
alergie la ceea ce înseamnă valoare, calitate umană, competenţă? Cum să
aleagă o personalitate clarvăzătoare, care îl copleşeşte cu cultura lui, îl
timorează, şi-l complexează? Ce să discute cu el? N-ar fi ca un dialog al
surzilor, ca nişte monologuri paralele? Dacă-i aşa, şi n-am nici un motiv
de îndoială, atunci faptul estemultmai grav decât pare la primavedere.

Aminteam la începutul acestor rânduri numele unor personalităţi
puternice şi vizionare, care au ventilat parlamentul României într-o
anumită perioadă a evoluţiei noastre şi mă îngrozeşte ideea că, de-ar trăi
în vremurile noastre, niciuna din ele nu s-ar găsi în legislativ.
Dacă partidele politice s-au dovedit incapabile să furnizeze oameni

de calitate, personalităţi credibile şi necompromise, de unde ar putea
veni izbăvirea? Este România o ţară colonizată de hahalere, de
netrebnici, de farisei, fără nicio şansă de revenire la normalitate?
De ani buni stăm cu ochii pe societatea civilă, singura caremai poate

îndrepta câte ceva în această ţară, deşi absenţa ei din vălmăşagul vieţii
politice probabil că naşte multe semne de întrebare. Ce fac membrii
societăţii civile, ce fac presa, Uniunea Scriitorilor, atâtea ONG-uri cu
obiective aşa de generoase sub aspectul întronării unei democraţii reale?
Sunt multe răspunsuri posibile, reacţiile sunt aşa de numeroase că s-

ar putea întocmi o bibliografie extrem de cuprinzătoare pe această temă.
N-ar putea lipsi din acest documentar fugos târgovişteanul Ştefan Ion
Ghilimescu cu (2005), băcăuanii
Ştefan Munteanu, cu (2011) şi Victor
Mitocaru, cu (2010), vrânceanul Adrian Botez, cu

(2008), gălăţeanul Ivan Ivanplie, cu
(2010), omul , iniţiată în

ultima vreme de Laurenţiu Primo şi de ieşeanul Aurel Brumă, cu
(Editura Naţiunea,

Iaşi, 2013). Despre ultima carte, conţinând zbuciumul unei generaţii de
disperaţi, înşelată în aşteptările ei cele mai îndreptăţite, voi încerca să
dau seama în rândurile ce urmează .
Aurel Brumă este unul dintre neliniştiţii acestor

mocirloase, ipotecate de nişte lichele şi troglodiţi, incapabili să urce cu
raţionamentul până la imperativul raţiunii de stat, interesaţi doar de
dorinţa unei îmbogăţiri cât mai rapide şi pe căi umbroase. Cartea sa este
mărturia unui intelectual lucid, consternat de spectacolul grotesc oferit
de politicienii noştri ignobili, constituiţi într-o castă impenetrabilă,
pusă pe căpătuială şi pe burduşirea contului din bancă.

Au existat, în istoria postdecembristă a României, şi soluţii
economice izbăvitoare pentru redresarea economică şi aşezarea ţării pe
un făgaş de evoluţie normală? Fireşte c-au existat şi Aurel Brumă
aminteşte de propus de economistul Anghel Rugină, de

înmormântate, amândouă, într-o unitate deplină de
întreaga noastră clasă politică.

Tranziţia politică, politica tranziţiei
Bulevardul condiţiei umane

Corabia în derivă
Ruguri. România sub asediu
Omul tranziţiei mişcării meritocratice

Politicienii – moartea noastră cea de toate zilele

Planul Rugi,
Legea Cojocaru,

cumplite vremi

După 23 de ani
de guvernări ciudate, atonice, marcate de un atavism funcţionăresc tras
la indigo după modelul gogolian al trucajelor imperiale, spectacular
prezentate masei amorfe a privitorilor, partidele aproape că şi-au
contopit resursele, traseismul creând imaginea de ansamblu a unei
trupe unice de atac la bugetul public, la binefacerile impozitărilor
succesive, un fel de animal politic cumultiple guri de absorbţie. Or, într-
o statistică a creşterii galopante a sărăciei, a depopulării migraţioniste,
a împrumuturilor excesiv transferate în arhitecturile de tip mafiot ale
puterii, se adaugă, într-un dispreţ total faţă de tragismul real al
existenţei populaţiei (p.11-12).

Nu ştiu cât de bune ori nebune or fi fost

proiectele respective, dar nu am ştiinţă de un al treilea
.Nu cănuar fi putut fi licitat un astfel de demers, dar clar cumclar e

că . Încurca. Prelungea dureros distanţa dintre deştepţii de
aici şi conturile din străinătatea lor (p. 34). Naţiunea română în sine,

e singura formaţiune reală care nu
are reprezentare în parlament, în guvernare deşi are o ideologie

(p.37).

personalitate misionară de
prim rang a Bisericii Ortodoxe Române,

martir al bolşevismului sovietic -

Proiect pentru
Ţară
nu s-a vrut

Proiectul România

mai spune cu ofuscareAurel Brumă,

Dezolantă concluzie.
Despre ce mai scrie Aurel Brumă în cartea sa? In câteva rânduri

revine la Anghel Rugină şi la proiectul acestuia despre un posibil
Apoi, despre mult discutata şi niciodată

aplicată Lege a lustraţiei, ca încununare a punctului 8 al Proclamaţiei de
laTimişoara. Regimurile de după 1989 au conservat în funcţii legislative
şi executive atât de mulţi zeloşi ai fostului regim comunist sau
descendenţi ai acestora, că lustraţia a fost imposibil să fie luată în serios
sau în dezbatere parlamentară.
Câteva pagini calde şi de profundă simţire românească sunt

consacrate mitropolitului Visarion Puiu,
care, în timpul regimului

Antonescu a revigorat credinţa ortodoxă şi încrederea în valorile
româneşti în Transnistria – fapt pentru care ulterior, în 1946, va fi
condamnat la moarte de blestematul , acelaşi care a
dat cele mai îngrozitoare sentinţe asupra multor valori spirituale şi
politice româneşti.
Îl împărtăşesc pe autor în toate depoziţiile sale disperate, dar

motivate şi deplin îndreptăţite, dacă avem în vedre dezastrul în care a
fost adusă ţara în doar două decenii de guvernare tembelă. Îl
împărtăşesc când vorbeşte despre nesăbuinţa schimbării denumirii de
ţigan în cea de rom, îi împărtăşesc consideraţiile despre Mareşalul Ion
Antonescu – acest prilejuite de
dezvelirea bustului său la Tătărăşeni şi subscriu, din convingere şi voie
vegheată, la moţiunea un adevărat
program de însănătoşire a actului de guvernare a ţării. Prin toate
reflecţiile sale oţărâte, Aurel Brumă se dovedeşte un spirit lucid şi
curajos, dispus să facă de veghe şi de cap limpede la devălmăşiile acestei
ţări. Nu ştiu în ce tiraj s-a tipărit, dar cartea sa trebuie să ajungă pe masa
de lectură a tuturor cititorilor acestei ţări. Şi pentru că ştiu de
imposibilitatea acestui fapt îi propun o serie de întâlniri cu cititorii, ca
ocazii oportune de dezbatere publică a problemelor grave care
confruntă azi România. Am stat destul cu gunoiul sub preş şi ne-am
prefăcut că nu ştim de el. A venit timpul să ne indignăm, să ne
consternăm şi să facem ceva. Cu cât mai repede cu atât mai bine, pentru
ţară, nu pentru noi, efemeridele acestui tărâm, de la un an la altul tot mai
hidos.
Mă opresc aici, deşi recunosc că n-am punctat decât câteva din ideile

autorului. Nu mi-a fost deloc uşor să-ntocmesc această succintă
prezentare livrescă. O cronică are, pe lângă alte imperative, şi pe acela
de a sublinia esenţa cărţii, liniile ei de forţă, elementele de noutate. Dar
ce să mai subliniezi din cartea luiAurel Brumă când totul este esenţial şi
demn de subliniat, de reţinut şi de luat aminte. Nu stă în posibilităţile
unui om să schimbe această stare de lucruri, dar el le subliniază, le
claxonează şi ne atrage atenţia asupra lor. Dacă-l vom înţelege sau nu, nu
mai este treaba autorului.

Miracol economic românesc.

Pentru un Parlament curat –

Tribunal al poporului

Ionel NECULA

O voce a societăţii civile
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CRONICA ARTELOR

Octavian JIGHIRGIU:

Încă aparţinând unei tinere generaţii, însă demult maturizat şi de o impresionantă rigoare în tot
ce întreprinde, Octavian Jighirgiu este, înainte de toate, un artist polivalent. S-a remarcat mai întâi
ca actor, unul cu apăsat profil intelectual. A punctat apoi decisiv în zona pedagogiei teatrale,
devenind cu timpul un garant al calităţii profesionale pentru mulţi dintre absolvenţii Facultăţii
ieşene de Teatru. În fine, de câţiva ani s-a aplecat asupra regiei. Un personaj complex aşadar, care
merită ascultat…

C.Cb.

„Văd regia
ca pe o nevoie de confesiune”

Octavian Jighirgiu, pentru mine a fost o surpriză să
aflu, acum câţiva ani, că te-ai apucat de regie. De ce
surpriză? Pentru că mi se părea ciudat ca unul dintre cei
mai buni actori ai Naţionalului ieşean să treacă oarecum
de partea cealaltă a baricadei. Aş vrea să ştiu cum s-a
născut în tine regizorul...
E o încercare necesară. Pentru un actor care împărtăşeşte,

la rândul său, studenţilor ceea ce a învăţat despre meserie,
postura de regizor devine involuntar o a doua natură. Dezvolt
în acest proces pedagogic un act scenic, de la faza de studiu
nonverbal, în anul I, până la cea de
spectacol profesionist, în anul
terminal. Actorului şi profesorului le
sare în ajutor, în aceste circumstanţe,
regizorul. În stare latentă, acesta din
urmă a acţionatmai tot timpul.
Un al doilea motiv al trecerii mele

„de partea cealaltă a baricadei” a fost
şi este revolta. Am ştiut că vreau să
fac regie când, pentru actorul
Jighirgiu, déja-vu-ul eşecurilor unor
regizori a devenit angoasant. Pe
parcursul ultimilor ani am urcat pe
diverse „corăbii” cu care am
naufragiat lamentabil. Nu e gentil să
nominalizez, aşa încât, mă rezum la a
spune că regia a fost forma de
reabilitare a unei demnităţi artistice
îngenunchiate.

Doar trecând prin „calvarul” creaţiei
individuale vei şti probabil să înţelegi, să
stimulezi, să potenţezi „ofertele” interpreţilor

În cazul actorilor care devin regizori, putem vorbi
despre o anume doză de „trădare” a primei vocaţii? Te
întreb asta gândindu-mă şi la faptul că, în continuare, deşi
montezi, „funcţionezi” şi ca actor. E posibilă această
...coexistenţă?

Care sunt, în opinia ta, avantajele şi dezavantajele unui
actor care începe să facă regie?

Ce dificultăţi întâmpini ca regizor la
început de drum? Din exterior, mi se pare că la nivelul
regiei s-a constituit în România o cooperativă de toată
frumuseţea...

Nu numai că e posibilă, dar e şi necesară. În lucrul la
personaj, actorului îi este dat să-şi folosească abilităţile de bun
gestionar al unor resurse concrete. Partitura dramatică,
propriul corp, gândul, emoţia, recuzita, costumul sau
machiajul sunt elementele din care se va naşte noua identitate.
Pentru a fi una viabilă şi organică, pentru a se încadra cu
autoritate într-un ansamblu, adică spectacolul, actorul trebuie
să se dovedească un iscusit „constructor de caracter
dramatic”, un creator. Or tocmai acest fapt îl transformă în
regizorul propriei existenţe scenice.

Aş începe cu dezavantajele. În primul rând, ca actor ai
parte, fără să vrei, de o doză de egoism profesional.
Autocontrolul, perspectiva propriului drum ce se va alătura
celorlalte, intersectându-le, îţi limitează viziunea asupra
întregului. Ca regizor, te defineşti tocmai prin această
perspectivă de ansamblu în care urmăreşti totodată parcursul
individual, dar şi întreaga orchestră. Trecerea din „micro” în
„macrocreaţie” se dovedeşte a fi una anevoioasă. Un al doilea
dezavantaj este etichetarea de către colegii de breaslă. A trece
în „tabăra cealaltă” devine, din perspectiva unora dintre
actori, o formă de neasumare a ipostazei actoriceşti. Eşti privit
ca o ce nu va reuşi să-şi depăşească niciuna
dintre condiţii. Cu alte cuvinte, este mai dificil să obţii
încrederea colegilor actori, atunci când ajungi să lucrezi cu ei
ca regizor. Dificultatea rezultă tocmai din lupta de a recupera
acest teren al preconcepţiilor. Odată depăşit momentul iniţial,
cred că intri pe un alt teren, mult mai fertil. Şi aici apar
avantajele actorului care face regie. Ştiinţa lucrului cu actorii.
Doar trecând prin „calvarul” creaţiei individuale vei şti
probabil să înţelegi, să stimulezi, să potenţezi „ofertele”
interpreţilor, conjugându-le într-un tot coerent şi unitar.

Probabil voi fi desuet reamintind faptul că, în România,
infrastructura teatrului independent este „admirabilă, e
sublimă, putem zice, dar lipseşte cu desăvârşire”. Evident
exagerez, nu e chiar aşa, dar, din perspectiva afluenţei de

ce au invadat piaţa culturală autohtonă, cadrul de
dezvoltare a unui curent teatral independent este total
insuficient. Despre teatrele subvenţionate, nici nu are sens să
mai amintesc. Probabil 10 sau 15% dintre artiştii români sunt
înregimentaţi sau colaborează cu măria sa „statul”. Restul
ajung să-şi deruleze proiectele, multe dintre ele extrem de
ambiţioase, în condiţii improprii, aş spune chiar vitrege. Şi cu
toate acestea, uneori, companii de mică anvergură, sărace la
propriu, reuşesc să dea „mamuţilor anchilozaţi” câte o lecţie.

struţocămilă

free
lanceri

free lancer

În Fringe-ul teatral din această vară am avut parte de câteva
revelaţii. Ai dreptate când spui că „s-a constituit o
cooperativă de toată frumuseţea”, dar te întreb la rândul meu:
poate ea exista şi funcţiona la infinit doar cu pasiune şi
ambiţie, fără o minimă susţinere materială? Îmi permit să
răspund singur: în niciun caz!
Ai vreun regizor căruia îi datorezi în mod special

ceva? În ce regizori români te regăseşti ca stil, ca viziune
estetică?

Cătălina Buzoianu, în regia căreia am avut şansa să
debutez, vârf de lance al anilor 80 şi 90 în teatrul românesc şi
european, este unul dintre regizorii căruia îi datorez enorm.
Am jucat în regia dumneaei în trei spectacole: „Penthesilea,
regina amazoanelor” de H. von Kleist, „Levantul” după M.
Cărtărescu şi „Tatăl” de A. Strindberg. Pot spune că aceste
„întâmplări scenice” au constituit şcolarizarea mea timpurie
în regie. Evident, au urmat alte întâlniri importante.Am lucrat
o perioadă destul de lungă cu Ion Sapdaru, regizor cu o ştiinţă
a lucrului cu actorul, cu totul remarcabilă. Am primit de la
acest regizor câteva lecţii teatrale fundamentale. Asistenţa
regizorală pe care i-am făcut-o lui Mihai Măniuţiu mi-a
permis accesul la un tip de rigoare matematică, militărească
aş zice, necesară acestei profesii. Vlad Massaci, sau Theo
Herghelegiu sunt, de asemenea, regizori cu care am avut
ocazia să experimentez un tip de lucru filigranat, metode
speciale şi rafinate de dezvoltare a unui concept teatral.

Am într-adevăr o atracţie specială pentru vizual. Mi se
pare că aceasta este zona pe care o cunosc cel mai puţin. Nu
am fost prea des stimulat să aprofundez aspectul vizual,
teatralitatea imaginilor scenice, motiv pentru care am dus în
aceşti ani ai începutului meu regizoral o luptă acerbă pentru a
mă dezvolta în această direcţie. Din păcate, uneori, în
defavoarea lucrului cu actorii. Sper să reechilibrez balanţa.
„Prietenia cu textul” este o „meteahnă” a actorului Octavian
Jighirgiu. Din această ipostază am un anumit respect pentru
partitura proprie, pentru text în general, deoarece miza luptei
este întruchiparea scenică a unei identităţi imaginate de autor.
Respectul exagerat pentru dramaturg şi opera sa îţi limitează
propria creativitate. Intri într-o zonă dictatorială, un tărâm al
impunerilor textuale care vor greva de originalitatemontarea.
Eu lupt cu mine în sensul ăsta. E o cutumă de gândire. Cu
actorii şi ceilalţi colaboratori am o relaţie, cred eu,
armonioasă. Nu cred în naşterile greoaie. Conflictul, criza de
creaţie în care te aruncă incompatibilitatea cu colaboratorii,

În spectacolele tale am remarcat un interes deosebit pe
care îl acorzi vizualităţii, dar şi o formă de „prietenie” cu
textul pe care, din câtemi-am dat seama, nu obişnuieşti să
îl sfârteci. Aş vrea să îmi spui câte ceva despre relaţia lui
Octavian Jighirgiu cu textul, cu actorii şi cu ceilalţi
creatori ai spectacolului (scenograf, luminist etc.)

deturnează energiile repetiţiilor spre făcătură. Cred că o
relaţie armonioasă între regizor şi actori asigură durabilitatea
unei construcţii spectacologice. E adevărat că dintr-o criză se
poate naşte un moment teatral foarte bun, dar oare este el pe
deplin asumabil pe termen lung?

„Simplitatea e o pasăre rară în lumea artei”

Observ că pentru totmaimulţi dintre regizorii români
a devenit un obicei în a lucra cu . Ţi se pareactori fetish

constructivă pe termen lung opţiunea
aceasta?
Sunt anumite perioade de creaţie în care

ai nevoie de „corzi de siguranţă”.Actorii pe
care îi cultivi pentru o colaborare de durată
reprezintă termenii constanţi ai unei ecuaţii
cu multe variabile şi necunoscute. Lev
Dodin povestea într-un interviu felul în care
îşi păstrează mare parte din echipa pe care
şi-a construit-o în cadrul laboratorului
teatral din şcoală, reuşind, prin ridicarea
permanentă a ştachetei, să ajungă la
performanţele pe care le cunoaşte toată
lumea. Grotowski a făcut-o. Şi mulţi alţii.
Nu mai vorbesc de regizorii de film. La noi
obiceiul acesta este, din nefericire, de cele
mai multe ori, confundat cu ideea de gaşcă,
de cabală ermetică. Aroganţei din interior i
se opune un tip de perspectivă ranchiunoasă
a . Denaturată, această formulăoutsiderilor

îşi pierde autenticitatea şi eficienţa. Mă regăsesc în afirmaţia
lansată de Peter Brook: „n-am crezut niciodată într-un adevăr
unic”. E aici, esenţializată, o condiţie a artei: nevoia
permanentei schimbări, combustie a „viului”.

Am încercat mai multe formule. Am construit totul cu
rigoare şi meticulozitate impunând în repetiţii o viziune clară,
precisă a viitorului spectacol. Nu mi-a ieşit. Materia aceasta
vie şi contradictorie care este actorul îţi dă peste cap orice
calcul.Am încercat apoi să las lucrurile să se nască de la sine.
Ştiam ce vreau, dar nu m-am grăbit să formulez o perspectivă
definitivă asupra spectacolului. Actorii aveau voie să
improvizeze, uneori nemăsurat. Căutam să-i stimulez cu
minime indicaţii, pentru ca apoi să beneficiez de creativitatea
lor. Rezultatul a fost ceva mai promiţător. Dar insuficient
pentru a naşte produsul finit. Oscilând între aceste metode am
optat în ultima perioadă pentru o variantă ceva mai
„perversă”. Îmi fixez scopuri pe termen scurt şi conduc discret
actorul în direcţiile dorite. Nu-i impun traseul. Senzaţia de
libertate îl stimulează. Toate aceste obiective pe termen scurt
slujesc, de fapt, unui eşafodaj tematic prestabilit. E un soi de
„libertate în interiorul ţarcului”. Evident, nu pot generaliza.
Am lucrat de curând un spectacol la un teatru bucureştean şi
am fost nevoit să instaurez un regim dictatorial, altfel riscam
să am un rateu de zile mari. Mi-a ieşit, dar a fost „o naştere cu
chinuri”.Nu emetoda ceamai plăcută de a regiza.

Să reduc totul la esenţă. Consider că simplitatea e o pasăre
rară în lumea artei. Simplitatea mijloacelor, conjugată cu
modul eficient de a povesti ceva pe scenă, duce în final la
trăirea autentică, la katharsis. Am această tentaţie distructivă
de a-mi complica discursul regizoral, de a spune mai multe
lucruri în acelaşi moment, de a transmite semenilor dintr-un
preaplin lăuntric care se vrea eliberat.Văd regia ca pe o nevoie
de confesiune. A te elibera de propriile nelinişti şi angoase, a
le împărtăşi celorlalţi, devine un soi de medicaţie a minţii şi a
sufletului. La unii regizori, dorinţa de eliberare se manifestă
pregnant şi atunci apare „ghiveciul scenic”, spectacolele

Cum repeţi? Ai proceduri prestabilite sau te adaptezi
în funcţie de variabilele ce aparde la caz la caz?

Care este cea mai frecventă problemă cu care te
confrunţi atunci când începi lucrul la un spectacol?
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greoaie care spun totul, fără a reuşi, de fapt, să spună nimic.
Sunt conştient că am şi eu această meteahnă. Dar nu tot
timpul. Şi, oricum, lupta continuă!

Fără să vreau, ţi-am răspuns la asta mai sus. Cred că
atracţia, aş spune chiar fascinaţia de milenii a omului pentru
actul scenic, rezidă tocmai din această poziţionare concretă în
mijlocul unei mulţimi care se amuză, plânge, empatizează cu
eroii întruchipaţi de actori. Teatrul ne ajută să descoperim că
suferim de aceleaşi boli, avem aceleaşi frici şi ne bântuie
aceleaşi neputinţe. Nu trebuie să faci spectacole pentru public.
Dacă ele corespund unor nevoi şi probleme reale ale tale,
publicul va „merge” necondiţionat cu tine.

Doar în primă fază. Ţin legătura cu actorii, cu direcţiunea,
eventual mă deplasez pentru a vedea spectacolul după un
număr de reprezentaţii. Nu există măsuri reale împotriva
degradării unui spectacol. Există doar construcţii solide, ce nu
pot fi dărâmate de reaua voinţă a cuiva din interior şi există
încropeli ce nu au nevoie de „ajutorul” cuiva pentru a se nărui.
Evident că şi construcţiile solide pot fi distruse. S-a inventat
dinamita! Şi unii o folosesc cu iscusinţă! Au voluptatea
distrugerii.

Fiecare generaţie îmi oferă satisfacţii şi dezamăgiri. Nu
pot vorbi de o evoluţie sau o involuţie a materialului uman cu
care lucrează şcoala de teatru, dar pot vorbi despre un anumit
dezinteres pentru lectură, pentru aprofundarea lucrurilor,
pentru autocunoaştere. La umbra talentului, aceste „carii” se
adâncesc, ştirbind evoluţia tânărului actor. Evident, nu se
poate generaliza. Există, însă nu în aceeaşi măsură, tineri
actori pentru care cultivarea permanentă şi setea de informaţie
e un fel de a fi. Cred că aceştia reuşesc în profesie pe termen
lung. Talentul nu poate suplini carenţele spiritului.
Tumultuoşii, exuberanţii, histrionii găunoşi, sucombă mai
devreme sau mai târziu. Ştii ce e interesant? Faptul că aceste
date nu erau diferite acum douăzeci de ani când am început eu
să „teatruiesc”!

În primul rând, Matei este un om extraordinar. Başca,
faptul că scriitura sa e una distinctă, iar unicitatea ei provine
din priceperea de a identifica dramaticul în spaţiul realităţii şi
de a-l teatraliza. Întâlnirea mea cu teatrul lui Vişniec s-a
produs în anul al II-lea de facultate când am transpus scenic un
fragment din ,
fragment descoperit în revista “Avanscena”. I-am scris apoi
autorului o scrisoare cu rugămintea de a ne trimite câteva texte
proprii. Ne-a răspuns foarte prompt şi ne-a expediat vreo şase
piese, dintre care, după lectură, ne-am oprit la

. Cu spectacolul realizat am întreprins
un turneu înMarea Britanie. După un an, a venit rândul piesei

... să devină spectacol. Cu această producţie am
intrat şi în posesia Premiului UNITER. Au urmat apoi şi alte
incursiuni scenice în dramaturgia luiMatei.Afost „o întâlnire
fericită” cu un autor care mi-a intermediat accesul la succes.
În aceste condiţii cum să nu ai „înclinaţie” pentru el?! Matei
Vişniecm-a „sedus” prin „parteneriatul artistic” pe caremi l-a
oferit în elaborarea spectacolelor sau a rolurilor.

Sper să-mi înving demonii şi să ajung la acea simplitate pe
care o consider necesară în creaţie. E un atribut al evoluţiei.
Deci sper să evoluez. Faptul că m-am desprins deliberat din
încâlceala sistemului de stat, luând-o la drum pe cont propriu,
mă face să-mi văd limpede şi eficient propriul parcurs. Mă
analizez destul de critic. Chiar de curând, am avut senzaţia că
nu mi-a ieşit un spectacol, în ciuda faptului că ecourile erau
foarte bune. Poate că aşa trebuie să fie. Nu vreau sămă blazez,
să aţipesc în vreun loc călduţ al profesiei. Unde mă văd peste
zece ani? Mă văd animând propria-mi companie teatrală.
Visez la asta neîncetat. Probabil, la un moment dat, visul ăsta
se vamaterializa.

Faci spectacole pentru public sau, mai degrabă, ele
răspund unor cerinţe lăuntrice, de moment, ale
regizorului?

Cum decurge relaţia ta cu spectacolul post-premieră?
Iei măsuri împotriva riscurilor de degradare a
spectacolelor sau te bazezi pe buna credinţă a actorilor şi a
direcţiunii teatrelor în caremontezi?

Eşti unul dintre cadrele didactice cele mai preţuite de
studenţii de la Facultatea deTeatru aUniversităţii deArte
„George Enescu” Iaşi. Cum ţi se par actualele generaţii de
tineri actori?

Ai o teză de doctorat dedicată teatrului lui Matei
Vişniec. De unde înclinaţia aceasta a ta cătreVişniec?Ca o
paranteză, trebuie să spunem că ai montat cu studenţii
texte ale dramaturgului, la fel cum, ca actor, ai jucat în
piese ale sale. Îmi vine în minte rolul din „Negustorul de
timp”, făcut la Iaşi, în regia (discutabilă) a lui Ovidiu
Lazăr.

Cum crezi că va evolua destinul tău artistic? Unde te
vezi peste, să spunem, zece ani?

Teatru descompus sau Omul-ladă-de-gunoi

Spectatorul
condamnat la moarte

Bine mamă, dar ăştia povestesc în actu' doi ce se-ntâmplă-n
actu-ntâi

Convorbire realizată de Călin CIOBOTARI

Fără doar şi poate, era de aşteptat ca regizorul Mihai
Măniuţiu să pună în scenă Era aproape o
datorie a directorului de scenă faţă de sine şi faţă de public ca
unul dintre puţinii creatori de spectacole din România ce se
află la modul concret, nu doar declarativ, în posesia unui
program artistic urmărit cu minuţie să monteze superba piesă
a lui Georg Büchner. Cu atât mai mult cu cât Mihai Măniuţiu
s-a dovedit, prin spectacole înscenate în cursul deceniului
trecut, a fi un redutabil specialist în literatura dramatică
datorată acestui scriitor cu o trecere meteorică prin viaţă ( a
murit la doar 24 de ani), dar extrem de consistentă şi cu
semnificative consecinţe pentru viitorul pe termen lung al
dramaturgiei universale.
Măniuţiu a înscenat în anul 2005 , iar în 2009

Ambele spectacole s-au jucat la Teatrul
Maghiar de Stat din Cluj. Primul a avut parte de o presă foarte
bună, de numeroase invitaţii la festivaluri, iar actorul Bogdán
Zsólt, a primit pentru răscolitoarea lui creaţie premiul
UNITER pentru cel mai bun rol principal masculin. Cel de-al
doilea, după părerea mea o construcţie solidă, cât se poate de
validă artisticeşte, bazată pe o remarcabilă cultură filosofică
şi pe interesante reflecţii asupra sensului istoriei şi al acţiunii
revoluţionare, al adevărului ei, dar şi al aberaţiilor sale nu
doar posibile ci şi reale, a trecut aproape neobservat. Aşa că
pentru mine, cel puţin, întrebarea nu era MihaiMăniuţiu
vamonta , ci şi o va face.
Poate că firesc ar fi fost ca acest lucru să se întâmple tot la

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj. Dar textul l-a tentat şi pe
TompaGábor care a dat acolo, în anul 2010, ceea ce, în opinia
mea, rămâne ceamai bunămontare a scrierii lui Büchner după
versiunea de căpătâi de laTeatrul ''Bulandra”, din anul 1970, a
marelui Liviu Ciulei, spectacol cu Ion Caramitru, Irina
Petrescu, Virgil Ogăşanu şi Ileana Predescu în rolurile
principale.
Nu ştiu cum ar fi arătat un spectacol cu

regizat de Mihai Măniuţiu în cursul deceniului trecut. Sunt
însă gata să pariez că în cu totul altmoddecât cel de la sfârşitul
anului 2013. Nu atât pentru că Măniuţiu înscenează piesa lui
Büchner la un alt Teatru decât cel la care ar fi fost de aşteptat
să o facă. Ci pentru că de la Teatrul “Regina
Maria” din Oradea vine într-o cu totul altă etapă din creaţia
regizorului, etapă cu preocupări estetice şi de exprimare
artistică noi. De câţiva ani încoace, Măniuţiu se arată
preocupat de virtuţile spectacolului muzical. Astfel, în 2012,
recucerit de poezia lui IonMureşan şi de excepţionalul volum
intitulat , Mihai Măniuţiu forma echipă cuAda
Milea, dar şi cu mai vechii săi colaboratori Vava Ştefănescu
(coregrafie) şi Adrian Damian (scenografie) şi ne invita la
spectacolul de la Teatrul de Artă din Deva. În 2013,
regizorul descoperea formula a ceea ce el însuşi a numit, într-
o intervenţie din cadrul
din toamna trecută, , gen ilustrat cu
montări precum pe un
scenariu propriu şi pe muzica lui Şerban Ursachi (Teatrul
Naţional “Vasile Alecsandri” din Iaşi) şi
(Teatrul Maghiar de Stat din Cluj), după Johannes von Saaz,
spectacol lucrat împreună cu Vava Ştefănescu, Adrian
Damian şi ŞerbanUrsachi.
Nu m-aş grăbi să spun că se încadrează în

totalitate în formula . Cred, mai curând,
că montarea de la Teatrul orădean e una mai apropiată de

Leonce şi Lena.

Woyzeck
Moartea lui Danton.

dacă
Leonce şi Lena unde când

Leonce şi Lena

Leonce şi Lena

Cartea Alcool

Deliruri

Întâlnirilor Internaţionale de la Cluj
divertismentul metafizic

Domnul Swedenborg vrea să viseze,

Plugarul şi moartea

Leonce şi Lena
spectacol- metafizic

matricea Textul lui Büchner e
condensat la maximum, el rămâne mai degrabă un pretext, e
regăsibil în principal sub formă de întâmplările din el
sunt reconstituite, anunţate, comentate, rezumate, prefaţate
de Valerio, excelent interpretat de Richard Balint. Esenţa lor
filosofică e exprimată de miniaturile muzical-
teatrale compuse de Ada Milea. La prima vedere, interpreţii
mai mult cântă decât joacă, actoria înţeleasă ca arta rostirii
unui text eminimă, prezenţa regizorului extremdediscretă.
La o analiză atentă, lucrurile stau însă ceva mai nuanţat.

Chiar mult mai nuanţat şi mai complex. În primul rând la
capitolul O regie ce se manifestă la nivelul concepţiei,
dar şi la acela almanagerizării spaţiului teatral şi al chipului în
care se realizează acest lucru actoriceşte.
Din punct de vedere conceptual, acest

orădean, jucat în formula niţeluş cam previzibilă a
, undeva într-o pădure, în decoruri, costume (Adrian

Damian) şi într-o stare de spirit specifice marilor revoluţii de
tot felul din anii 60-70 ai secolului trecut, confirmă o idee
exprimată de Tompa Gábor într-o discuţie cuViskyAndrás în
caietul de sală al spectacolului clujean.Aceea în conformitate
cu care ar putea fi deopotrivă

Ei, pentru
Mihai Măniuţiu este un

în sensul că suntem poftiţi la o repetiţie
adică Dar şi un deoarece
parcă, mai pregnant decât în altă parte, aici, în acest spectacol,
ni se vorbeşte despre despre

şi începutul alteia, despre respingerea
unei şi preţul plătit pentru aceasta
despre bucuria şi riscuriile propriei libertăţi sentimentale şi de
gândire, ş.a.m.d., ş.a.m.d. Dacă totul s-ar fi făcut cu ceva mai
mult umor, ar fi fost încă şimai bine.
Da, e adevărat. În spectacolul de la

Oradea nu prea avem de-a face cu actoria, dacă limităm
înţelegerea conceptului la relaţia interpretului cu textul şi la
modul în care acesta ar trebui rostit. Deşi Eugen Neag ( o
apariţie promiţătoare în Leonce),Alina Leonte (foarte bună în
Lena), Emil Sauciuc (Regele Peter), Răzvan Vicoveanu,
Pavel Sîrghi, Alin Stanciu, Radu Tudor şi George Dometi
(Consiliul Curţii) punctează, nu toţi cu aceleaşi rezultate
valorice şi la fel de proeminent, şi la acest capitol. Avem însă
actorie, chiar actorie de bună calitate, dacă prin aceasta
înţelegem relaţia interpreţilor cu spaţiul, capacitatea actorilor
de a se mişca deopotrivă riguros şi confortabil în perimetrul
de joc. În această situaţie, situaţie care e cea specifică
montării, merită aprecierile noastre şi Daniel Vulcu
(Prezidentul Curţii), şi Andreea Gabor, Angela Tanko,
Mihaela Gherdan, Simona Codreanu (Rosette/Guvernante),
şi Andrian Locovei, Florian Chelu, Alexandru Szüz, Richard
Balint (componenţii orchestrei).
Pe scurt. E limpede că Teatrul “Regina Maria” obţine un

nou succes în registrul teatrului muzical. Succesul e
preponderent de public şi, cred, va fi şi unul de casă. Ceea ce e
bine. Mai puţin bine ar fi dacă acelaşi Teatru şi-ar cam scăpa
din vedere destinaţia şi marca lui de înregistrare: aceea de
teatru dramatic. Sper ca viitoarele premiere să ilustreze şi alte
registre stilistice. Să probeze că instituţia orădeană nu şi-a
uitat definiţia şi misiunea de teatru cu caracter generalist. Că
cei care îl conduc chiar au habar despre cum se construieşte un
repertoriu. Că înţeleg că repertoriul e altceva decât o alăturare
de nume de regizori. Fie ei chiar foarte buni. Asta deopotrivă
în folosul spectatorilor cât şi în cel al actorilor.

spectacolului-concert.

enunţ,

prin delegaţie

regie.

Leonce şi Lena
teatrului în

teatru

Leonce şi Lena un fals,
un fals, un fals.

Leonce şi Lena
fals cu o repetiţie
repetare, promisă. fals

melancolie, lene, trândăvie,
sfârşitul unei iubiri

iubiri impuse, dictate ,

Leonce şi Lena

Hamlet
Romeo şi Julieta Cum vă place

Visul unei nopţi de
vară

Cum vă place

Teatrul “Regina Maria” din Oradea- LEONCE ŞI
LENA; Scenariu de Mihai Măniuţiu şi Ada Milea după
Georg Büchner; În româneşte de Nina şi Iosif Cassian;
Scenografia: Adrian Damian; Coregrafia: Vava
Ştefănescu; Asistent muzică şi text: Anca Hanu; Light
design: Lucian Moga; Cu: Richard Balint, Eugen Neag,
Alina Leonte, Emil Sauciuc, Daniel Vulcu, Andreea
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Prin delegaţie

“Leonce şi Lena” de Georg Büchner

– un spectacol de Mihai Măniuţiu –

Mircea MORARIU
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Radu Ghilaş (Swedenborg)

Printr-o întâmplare fericită, trei interprete născute
la Iaşi, ale căror nume contează tot mai mult în
viaţa muzicală a lumii, au reapărut în 2013 şi în

circuitul discografic prin câte un album-portret. Deşi numai
cd-ul Elenei Moşuc poate fi găsit în magazinele de
specialitate din România, cele trei producţii discografice
merită toată atenţia datorită programelor inedite, calităţii
tehnic-estetice şi şanselor de a difuza valori ale artei
componistic-interpretative româneşti pe plan mondial prin
lucrările semnate de compozitori importanţi şi prin
oportunităţile unei difuzări largi.

În condiţiile unei pieţe discografice demult saturată de
versiuni foarte bune şi excepţionale conferite unor capodopere
ale repertoriului pianistic din toate epocile, înregistrări datând
din primele decenii ale secolului trecut până în anii din urmă,
datorită crizei economice şi năravului tot mai generalizat al
publicului de a descărca de pe internet în mod gratuit tot ce îl
interesează, casele importante de discuri au investit din ce în ce
mai rar în tinerii interpreţi. De aceea, este de admirat atenţia
constantă a firmei „Champs Hill” acordată pianistei

.
Încă studentă la Royal Northern College of Music din

Manchester, Marea Britanie, Alexandra Dăriescu interpreta în
2006 Concertul nr. 15 pentru pian şi orchestră de Mozart.
Transmisia directă a prestigiosului post de radio BBC 3 şi
interviul dinaintea opus-ului programat, au atras atenţia asupra
talentului, culturii tehnic-muzicale riguroase, de mare
rafinament însuşită de la profesorii ieşeni Cornelia Apostol
(Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”) şi Mihaela
Constantin (Universitatea deArte „George Enescu” din Iaşi), de
la pedagogii cu care a lucrat la Pocklington School, şi nu numai
acolo. Imprimările realizate tot ca studentă împreună cu
cvartetul de coarde „Sacconi”, în cadrul celor două recitaluri
susţinute în renumita sală londoneză „Wigmore”, primul disc
editat de „ChampsHill” Records în 2012 staumărturie nu numai
despre tehnica instrumentală strălucitoare, totdeauna adecvată
stilului, caracterului partiturii alese spre interpretare, ci în mod
admirabil despre maturitatea gândirii muzicale a Alexandrei
Dăriescu. Scarlatti, Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, Debussy,
Rahmaninov, Bartok, Silvestri primesc în viziunea ei o
asemenea adecvare încât ascultătorul este convins că acesta este
compozitorul, aşa trebuie să sune muzica sa, aceasta este starea
adevărată pe care o crează. Există în modul de a cânta al
Alexandrei Dăriescu, ascultată de public sau de microfoanele
studioului, o profunzime, o căldură, o comunicativitate ce
farmecă urechea genuină, câştigă respectulmuzicianului.
Discul editat în 2013 deschide seria integralei preludiilor

pentru pian reţinute de istoria muzicii, intrate în repertoriul
virtuozilor. Prima alegere s-a oprit la Chopin. Cele 24 de
miniaturi opus 28 datează din perioada 1838-1839, dar sunt
lipsite de faldurile unui romantism exaltat, de expirată
concepţie. Încă din primulmoment se impune nostalgia reţinută,
aproape gravă a melodiei, pentru ca al doilea act al seriei să
aducă ascultătorul în starea „cernită”, sau cel puţin de un
modernism înnegurat. Figuraţia motorică a mâinii stângi din al
treilea preludiu este, prin fineţea expunerii, suportul sidefat al
melodiei gingaşe, lipsită de romanţiozitate.
Ca impresii generale, trebuie subliniat că tehnica

instrumentală este „invizibilă”, spre a face loc frumuseţii
melodice, stării de elevaţie a muzicii. Bogăţia ornamentală nu
vizează opulenţa. Impresionează şi emoţionează, îmi face
plăcere să repet, echilibrul nuanţelor. Nimic nu este accentuat
inutil. Gravitatea (ferită de sonorităţi masive, ca în momentul nr.
15), nostalgia, exuberanţa, regretul, vecinătatea neantului, starea
meditativă totul este perfect motivat, compus cumoderaţie, bun
gust, rafinament. Cele 24 de Preludii de Frederic Chopin îmi
lasă, în interpretarea Alexandrei Dăriescu, impresia stabilă a
unei concepţii şi realizări de tip intelectual, ce atrage imediat
atenţia, convinge, emoţionează.

Alexandra
Dăriescu

Mai cunoscută publicului din România pentru că a apărut
des de-a lungul timpului pe scenele filarmonicilor, la
Radioteleviziunea Română în concerte şi recitaluri, datorită
programării constante mai ales la TVR Iaşi,
menţine legătura permanentă întreViena şi (în special) Iaşi, fiind
deosebit de activă pe plan interpretativ, organizatoric şi civic.
Trăsăturile caracteristice ale omului şi muzicianului Raluca

Ştirbăţ sunt exigenţa faţă de sine şi faţă de ceilalţi, motivarea
puternică a fiecărui gest legat de arta căreia i s-a dedicat, puterea
de muncă, ambiţia, spiritul reflexiv dublat de ştiinţa şi hotărârea
de a învinge dificultăţi, chiar adversităţi şi de a duce la bun
sfârşit un proiect.
Raluca Ştirbăţ face parte din societatea aleasă a interpreţilor

care vorbesc bine şi cu folos despremuzică (referindu-mă numai
la pianişti, îi amintesc aici doar peDanGrigore şi DanaBorşan).
Buna cunoaştere a istorieimuzicii, interesul, plăcerea de a studia
în biblioteci partituri, documente, scrieri de muzicologie, un
spirit nativ deschis, volubil, sunt calităţi ce îndeamnă la colocvii
prelungite.
În evoluţia unui artist există faze, orientări, opţiuni stilistice

care permit aprofundări şi creaţii ieşite din limitele obişnuitului.
O epocă la care Raluca Ştirbăţ s-a raportat ani la rând,
rămânându-i fidelă, este romantismul, cu pletora sa de stări
emoţionale, probleme ideatice şi tehnici de interpretare
instrumentală. Compozitorul inclus frecvent în programele sale
de concert şi de recital este Franz Liszt. Concertele pentru pian,
sonatele au rămas momente de interes şi de reper pentru cei care
i-au urmărit evoluţia. Pentru că am amintit de romantism, nu uit
Valsul de Maurice Ravel, superb inclus, cu ani în urmă, de
Raluca Ştirbăţ, pe scena filarmonicii din Iaşi, în universul
exaltat, exploziv, strălucitor al melodicii, ritmului şi
sonorităţilor de factură romantică, marcat de atributul
spectacular al virtuozităţii pianistice.
De când s-a stabilit la Viena, Raluca Ştirbăţ a contribuit tot

mai mult la promovarea creaţiei lui George Enescu în mediile
muzicale europene. Ca solistă, în compania unor violonişti sau
cântăreţi. Recitalurile şi înregistrările realizate de
Radiodifuziunea austriacă sunt o parte din reuşitele sale ca
interpret şi promotor al partiturilor enesciene, care ar trebui
cunoscutemaimult dacă ar fi editate pe disc.
Dar nu numai Enescu trebuie impus în conştiinţa publicului

şi a instituţiilormuzicale. Constantin Silvestri,Mihail Jora, Paul
Constantinescu sunt nume ce depăşesc valoric limitele
graniţelor României. Este meritul Ralucăi Ştirbăţ că a reuşit să
convingă editarea la casa de discuri „Gramola” a unui album
aproape complet de muzică românească. Publicat în 2011,
primul său cd- portret cuprinde Suita în re major opus 10 şi
Sonata în fa diezminor opus 24 nr. 1 deGeorge Enescu, Piesa de
concert opus 25 nr. 3 de Constantin Silvestri şi Toccata „Joc
dobrogean” de Paul Constantinescu. Programul este completat
cuLiebelied şi Liebesfreud deRahmaninov/Kreisler.
Cu al doilea disc, editat în 2013 tot la „Gramola”, Raluca

Ştirbăţ îşi continuă strategia (cred că nu greşesc folosind acest
cuvânt) de aducere la cunoştinţa lumii muzicale valori ale
componisticii româneşti. Bineînţeles, Enescu este din nou
prezent, acum cu Pieces Impromptues opus. 18. Îl însoţeşte
Mihail Jora cu celeCinci piese opus 7 „Joujoux pourMaDame”.
Suita Preludiu, Coral şi Fugă de Cesar Frank, Imagini, seria a II-
a şi cele Şase dansuri tradiţionale româneşti de Bela Bartok îl
încadrează peEnescu în epoca şi în stilurile în care s-a format.
Preludiu, Coral şi Fugă este inexplicabil de rar prezent în

recitalurile pianiştilor din România. La Iaşi, de exemplu, opus-
ul monumental compus de Cesar Frank şi-a găsit în 1995 o
versiune de intensă trăire emoţională şi velocitate tehnică,
uimitoare pentru tânărul de numai 17 ani care era atunci Vlad
Iftinca. Referindu-mă la tălmăcirea Ralucăi Ştirbăţ, memorată
pe cel mai nou cd al său, nu sugerez nici o comparaţie. Pentru că
acum trebuie luată în considerare o altă treaptă evolutivă, altă

Raluca Ştirbăţ

personalitate. Raluca Ştirbăţ are ştiinţa, experienţa,
înţelepciunea de a adapta climatul lăuntric, datele
temperamentului său spiritului recules, introvertit al lui Frank.
Nici tema de o înaltă combustie din Preludiu nu regăseşte
grandilocvenţa altor variante, nuanţele puternice, în fortissimo
sunt folosite exact în „doza” necesară pentru a le menţine în
starea poetică, nostalgică ce defineşte primul episod al trilogiei.
Coralul şi Fuga recompun caracterul extrovertit al interpretei,
dezvăluindu-i încă o dată virtuozitatea instrumentală. Dar mai
presus de asta, viziunea ce topeşte într-un flux muzical omogen,
copleşitor arcurile voltaice ale melodiei de expresie romantică,
gândul şoptit cu o admirabilă delicateţe.
La repetata audiţie, percep „Imaginile” lui Claude Debussy

atinse de aceeaşi aripă înfiorată a romantismului. Redarea
firească, nuanţată a firului melodic („Cloches a travers les
feuilles”), evanescenţa cromatică, poezia delicată, fineţea
tuşeului („E la lune descend sur le temple qui fut”), meandrele
sprinţare ale discursului („Poissons d'or”) au calitatea rară astăzi,
în situaţia ofertei de necuprins a versiunilor interpretative, de a te
ispiti să-l asculţi din nou peDebussy în viziuneaRalucăi Ştirbăţ.
Cât de fericit a fost gândul său de a-l situa pe Enescu în

continuarea programului înregistrat pe disc se dovedeşte la
audiţia suitei Pieces impromptues. „Melodia”, prima din cele
şapte miniaturi, compune o altă „imagine”: îl vedem, cu ochii
minţii, pe Enescu alături de Debussy, în camera de lucru a
acestuia, sau pe o „terasă a audienţelor” (de ce nu ar fi terasa
casei de la Tescani? celor doi alăturându-li-se, precum în
fotografia reală, încă tânărul Mihail Jora, prezent şi el în
succesiunea de înregistrări publicate în 2013 de „Gramola”).
Mai ales că mignona „Mazurk melancolique” din „Joujoux

pourMaDame” aminteşte atât de clar „Gollywoog's Cakewalk”,
„Dansul prăjiturii” din altă suită, „Colţul copiilor”, de Claude
Debussy.
Sigur, „imaginea” istoric-stilistică a creaţiei pianistice din

perioada 1890-1925, completată de cele Şase dansuri
tradiţionale româneşti re-văzute de Bela Bartok, are şi un scop
educativ, convingându-i pe cercetătorii, pe interpreţii
experimentaţi şi pe cei tineri, de valoarea opus-urilor româneşti
ale „feliei” istorice alese pentru acest disc, demersul Ralucăi
Ştirbăţ dobândind calitatea demodel pentru alţi pianişti.

Cunoscută şi admirată în urma spectacolelor susţinute pe
scenele unor teatre lirice prestigioase ale Europei, Americii de
Nord şi Japoniei (spaţiul nu-mi permite să selectez din şirul
nesfârşit al informaţiilor accesibile pe mai multe site-uri),
soprana continuă „tradiţia” nefericită a marilor
muzicieni români ascultaţi foarte rar la ei acasă. Nu este normal
ca un interpret de o asemenea valoare să fie urmărit în sala
Operei Naţionale Române din Iaşul natal la un interval de 11 ani
(cele două reprezentaţii cu „LaTraviata” au avut loc în 2002 şi în
2013, prezenţa pe scena filarmonicii cu două arii, chiar dacă
spectaculoasă, copleşitoare, fiind prea puţin pentru a compensa
întrucâtva acestă situaţie anormală...).
Nici Bucureştiul nu a invitat-o prea des pe Elena Moşuc în

faţa publicului. Includerea ei în Concertul celor trei dive
(decembrie 2013) şi invitarea de a relua rolul Violetei Valery pe
scena Operei Naţionale Române (18 ianuarie 2014) sunt în
contradicţie cu afirmaţia unui redactor radio, conform căreia
„Elena Moşuc s-a lăsat aşteptată la Bucureşti”. Probabil,
invitarea sa acum la un interval de timp atât de scurt pe scenele
celor două instituţii se explică prin debutul la prestigioasa casă
de discuri „Sony”. Albumul „Eroinele lui Donizetti”, realizat
împreună cu Orchestra Radioteleviziunii croate, dirijată de Ivo
Lipanovic, este încă o perlă pe care ElenaMoşuc o poate fixa pe
coroana de succese artistice migălită nu doar cu talentul imens,
ci şi cumuncă, pasiune, eforturi şi credinţă înDumnezeu.
Discul recent editat, lansat mai întâi la Iaşi în seara de 15

decembrie 2013, este o oglindă a maturităţii concepţiei
muzicale, a vocii Elenei Moşuc, de o uimitoare maleabilitate,
puritate, căldură şi expresivitate pe care o cunoaştem demult.
Parte din „siglele” stilului său vocal, notele în registrul supra-
acut nu mai sunt „cireaşa de pe tort” care produce deliciul
ascultătorilor, ci, mai mult decât oricând, finalul glorios,
impresionant al unui spectacol audio cu o dramaturgie
interpretativ-vocală ţesută riguros, inspirat, adecvată fiecărui
stil şi personaj
Şi acest disc este rezultatul unui proiect original. Există

puţine albume cu arii din operele lui Donizetti, iar interpretarea
Elenei Moşuc individualizează programul difuzat de casa

Elena Moşuc

EVENIMENTE DISCOGRAFICE 2013...

PROFUNZIME,

CĂLDURĂ,

COMUNICATIVITATE

„Sony”. „Lucrezia Borgia”, „Maria Stuart”, „Anna Bolena”,
„Roberto Devereux” şi „Lucia di Lammermoor”, formează
ascultătorului imaginea unităţii de stil a lui Donizetti, a treptei
evolutive înalte pe care a ajuns Elena Moşuc, a cărui voce a
câştigat ca întindere a ambitusului, dar a rămas la fel de pură,
luminoasă şi catifelată. La fel, supra-acutele cu care încântă
ascultătorul din sala de spectacol sau din proximitatea aparaturii
de redare audio, argumentează neostenit metafora găsită în
paginile unei reviste: „privighetoare a scenei lirice”.
Închei cu speranţa că instituţiile muzicale de profil din ţară

vor găsi oportunităţi de a le invita în mod constant pe scenele lor
de spectacol, de concert şi de festival, în acord fin cu preţuirea, cu
succesul de care cele trei vedete, în accepţia superlativă a
cuvântului, se bucură în lumea largă.

ATRIBUTUL

SPECTACULAR

AL VIRTUOZITĂŢII

PIANISTICE

PRIVIGHETOAREA

SCENEI LIRICE

Alex VASILIU
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Pe Toma Hogea îl cunosc de peste douăzeci de ani. La
fiecare întâlnire a noastră, pe străzi, întâmplătoare, în discuţii
aşezate sau privindu-l din sala de spectacol, i-ammai adăugat,
în minte, o tuşă de portret. De portret artistic. De portret
biografic. În fapt, la el cele două dimensiuni se contopesc
până la suprapunere. Încrezător sau neliniştit, locvace saumai
tăcut, zorit de repetiţii sau într-un moment de respiro între
două proiecte, TomaHogeami s-a înfăţişat mereu pasionat de
ceea ce (va) face, preocupat de amănuntul creator de sens pe
scenă, prins într-o perpetuă confruntare cu timpul care trebuie
bine rânduit pentru a căpăta înţeles.
Cu timpul, Toma Hogea se găseşte într-o relaţie aparte, de

împlinire, dacă e să punctăm diversitatea şi multitudinea
activităţilor artistice cărora li s-a dedicat, în armonioasă
împletire.Autor de cărţi şi scenarii radiofonice, realizator TV,
profesor, iniţiator al unor proiecte de terapie prin artă, doctor
în Artele spectacolului, regizor şi actor premiat în ţară şi în
străinătate iată multiplele valenţe ale unui artist neobosit. Şi
generos. Şi mai ales respectuos faţă de breasla căreia îi
aparţine de ceva vreme. Mărturie stau şi elegantele volume
apărute, în 2012 şi 2013, la editura Sedcom Libris din Iaşi
(cinci la număr, deocamdată), sub titlul unic

. Acest titlu
clar închegat anunţă, de la bun început, geografia artistică
parcursă cu răbdare şi dăruire exemplară: cea a teatrului

Despre arta
păpuşarilor români. Dialoguri cu maeştrii scenei

DESPRE NEUITARE
românesc de animaţie, a păpuşarilor (cuvântul păstrează un
parfum ce merită încă respirat!) despre care, să recunoaştem,
se scrie nu foartemult şi nu foarte aplicat la noi.
Recuperând parcă timpul şi spaţiul (tipografic) pierdut,

printr-un efort numai de el (şi de Anda) ştiut, iar de noi doar
bănuit, TomaHogea reuneşte, în câteva sute de pagini, amintiri
şi întâmplări, împliniri şi deziluzii, gânduri rostite sau frânte
de emoţiamărturisirii, prinse în dialoguri, abil conduse, despre
viaţa familiei păpuşarilor şimarionetiştilor români, din anii '50
încoace. Se conturează astfel veritabile portrete ale maeştrilor
„scenei mici”, al căror parcurs artistic, condiţionat de varii
contexte culturale şi instituţionale, configurează de fapt o
istorie a teatrului de păpuşi din România. În sprijinul acestei
întreprinderi de unică amploare până în prezent, autorul
inserează materiale de arhivă, fotografii din spectacole,
imagini-document, informaţii privind istoricul fiecărei
instituţii de profil din ţară (repertorii, palmares, turnee şi
participările la diverse festivaluri), liste cu actori, directori,
secretari literari, regizori, scenografi. Aşa încât cele patru
volume devin o preţioasă sursă de informaţie a cărei utilitate,
verificată personal deja, este de netăgăduit, ca orice arheologie
ce reconstruieşte minuţios, sensibil şi răbdător cronologii şi
axiologii necesare acummaimult ca oricând.
Arhitectura obţinută se structurează riguros şi coerent,

fiind în egalămăsură vie, omenească, datorită liantului folosit.
Mă refer la întrebările formulate deTomaHogea. Ele provoacă
autoportretul, autoanaliza, confesiunea cel mai adesea
nostalgică despre căutările, temerile, izbânzile partenerilor săi
de discuţie, despre relaţia lor cu păpuşa, cu echipa, cu un

public foarte special. Ele creează un raport echilibrat între
şi , făcând ca pagina să fie dinamică,

să aibă puls. Dar, oricât de variat ar bate acesta, există o
frecvenţă constantă dată, după cum am remarcat, de câteva
cuvinte-cheie care revin în spusele celor intervievaţi: emoţie,
energie, dăruire, bucurie, suflet, echipă, respect, magie,
fantezie, tehnică, măiestrie. Toate, contopite într-un discurs
neostentativ despre memoria colectivă şi memoria
individuală, despre aflarea identităţii şi conştiinţa de sine a
unei bresle deschise spremâine. Şi spre neuitare.
Citind confesiunile strânse de Toma Hogea, ca

profesionist experimentat al scenei, ca preţuitor almeseriei pe
care o slujeşte, mi-am amintit de o frază a lui Freud: „Pentru a
găsi aurul originilor, trebuie cernut nisipul uitării.” Lecţie
omagială închinată celor de ieri şi de azi, lecţie-sfat pentru cei
demâine.

atunci, acolo acum, aici

Anca-Maria RUSU

... EVENIMENTE EDITORIALEŞI

Ditamai cartea în cinci volume mi-a îndoit raftul
bibliotecii. Cântăreşte vreo zece kilograme, se intitulează
„Despre arta păpuşarilor români” şi a scris-o profesorul şi
actorul de la „Luceafărul” ieşean Toma Hogea. Aş spune că
este o carte-eveniment, o apariţie pe cât de necesară, pe atât de
neaşteptată. Are toate datele pentru a fi considerată prima şi
cea mai cuprinzătoare istorie a teatrului pentru copii din
România; nici teatrele „mari” nu au o astfel de cercetare,
căreia îi putem spune fără urmă de reţinere, exhaustivă. O
enormă cantitate de trudă este încorporată în cele 2254 (!) de
pagini ale cărţii lui Hogea şi acel „despre” al modestiei din
titlu putea foarte bine să lipsească. După modelul „Arta
prozatorilor români”, cartea se putea numi fie, simplu şi
cuprinzător, „Arta păpuşarilor români”, fie „Istoria teatrului
român de păpuşi”. De regulă, se scrie despre o anume
instituţie de spectacole sau alta (asta în cazul fericit în care se
găsesc disponibilităţi de cercetare şi „pălmaşi” care să se
înhame; puţine teatre au o istorie tipărită. Naţionalul ieşean
n-are). TomaHogea ambiţionează să realizeze numonografia
unei scene, ci a întregului spectru teatral păpuşeresc naţional,
înmănunchind interviuri, consemnări, portrete, dimpreună cu
inventarierea meticuloasă a stagiunilor nu dintr-un singur
„pol” al interesului local, ci de pe cuprinsul întregii ţări, fiind
acordată egală şi doctă atenţie fenomenului nu numai la
„Luceafărul” ieşean, ci şi scenelor similare din Bucureşti,
Oradea, Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Botoşani,

PĂPUŞARII Braşov, Cluj-Napoca, Brăila,
Constanţa, Craiova, Piteşti, Tg.
Mureş, Timişoara, Chişinău. Toate
dar absolut toate „vârfurile” care
au onorat producţia acestor scene
(actori , d irectori , regizori ,
scenografi, compozitori, până la
sculptori de păpuşi) îşi inventariază
n u n um a i a m i n t i r i l e , c i
tezaurizează, în această carte de
suflet şi de inedită dezbatere,
opiniile cele mai diverse, iau în
discuţie temede interes şi odinioară

şi acum, totul aşezat sub semnul nerostitului dicton „priveşte
înapoi cu înţelegere şi nu cu mânie”. După momentul ce a
marcat curajoasa scoatere a păpuşarului de după paravanul…
secular, a urmat implicarea celormai curajoase teatre de profil
în realizarea spectacolelor pentru tineret concept, de altfel,
nici acum lămurit până la capăt, chiar dacă „Luceafărul” din
Iaşi poartă, pe frontispiciu, titulatura de „teatru pentru copii şi
tineret”. La acest capitol, cota entuziasmului pare a înregistra
un anume reflux, motivat, probabil, şi din nefericita evoluţie a
publicului-ţintă, tentat să trateze reprezentaţia cu reacţii
proprii mai degrabă stadionului. Am avut parte, mai puţin la
Iaşi, dar copios prin alte oraşe româneşti, de comportamente
ce exced de departe condiţia spectatorului avizat, actul artistic
fiind poluat cu reacţii denotând regretabilă incultură teatrală.
De necrezut, parcă reprezentaţia se derula pe programul 1, în
vreme ce sala era pe programul 22! Primul gong şi scăderea

luminii au fost întâmpinate cu un cor de urlete şi fluierături
de-ţi spărgeau urechile. Hărmălaia de stadion rapidist nu s-a
potolit nici când actorii au încercat să-şi rostească replicile.A
fost nevoie de repetate şi insistente intervenţii ale bietelor
profesoare care şi-au asumat, de voie, de nevoie, rolul de
poliţie a sălii. Cum se reducea lumina, cum se aprindeau şi
începeau să danseze zecile de ecrane albăstrii ale telefoanelor
mobile, iar din mini-lanterne focalizate se aplicau benghiuri
roşii pe nasurile actorilor.Apoi au început să-şi dea telefoane
între ei, de sunau câte cinci odată. O singură disponibilitate
funcţiona din plin: priza la eventuale replici de haz. Toată
lumea ronţăia pufuleţi şi covrigei (au luat modelul, probabil,
din sălile de cinema). Şi nu era vorba despre adolescenţi aduşi
din cine ştie ce cătun, ci, pasămite, din şcoli onorabile ale unei
capitale de judeţ… Numai că renunţarea la a-i invita la
spectacole destinate în primul rând lor nu duce la nimic;
dimpotrivă, evitarea contactului cu un public (încă) ne-educat
permanentizează şi acutizează ratarea relaţiei spectator-
spectacol. Educarea pentru teatru se face în primul rând prin
teatru, nu prin coerciţia prestată de profesorii-chestori! Dacă-
i oferi adolescentului teme şi reprezentaţii care să-l intereseze
şi să-l implice îl vei putea readuce la teatru. Uşor de spus, dar,
se pare că nu prea există astfel de texte; se cuvin provocate
asta-i altă discuţie.
Salut cartea singulară a lui Toma Hogea, în toate cele

remarcabilă.
Mircea Radu IACOBAN

Cine-ar fi crezut că respectivul op (cum am zis în titlu,
reţineţi!) este dedicat artiştilor care au slujit,

slujesc sau vor sluji scena pe care se desfăşoară reprezentaţiile
destinatemicilor spectatori? Şi cine ar fi putut bănui că ceea ce
nu s-a încumetat să facă niciun istoric al teatrului, niciun
teatrolog, niciun secretar literar, va face tocmai Toma Hogea,
păpuşar şi pedagog care, teoretic şi practic, nu avea asemenea
obligaţii?
Ei bine, amprimit, zilele trecute, cele cinci volume, de circa

500 de paginiA4 fiecare, rămînîndmut de uimire şi admiraţie.
Poate chiar de... Invidie.

monumental,

Cîţi dintre noi am fi avut puterea, tenacitatea, nervii şi banii
necesari să umblăm prin toate oraşele care au teatre de
păpuşi/copii/animaţie, să selectăm „actanţii”, să dialogăm cu
vivanţii, să evocăm dispăruţii? Cîţi ar fi muncit 10 ore pe zi,
luni la rînd, pentru a preda la timp, în condiţii oneste, editurii,
impresionanta carte?
Ca om care am trebăluit, 33 de ani, şi-n această lume, a

păpuşarilor, vreau să-l felicit pe autor pentru că a sfidat
imposibilul. Şi ne-a oferit cea mai importantă carte dedicată
celor care, cum spunea Hoffmansthal, devin , în clipa
în care ţin destinelemarionetei înmîini.
Mi se va putea reproşa subiectivismul, dar mai bine un

subiectivism autodeclarat, decît unul mascat: iubesc mai ales
volumul trei din această minunată antologie. Fiindcă în el e
vorba despre teatrul din Iaşi, teatru pe care l-am
iubit şi slujit, două decenii. Nu-i singurul: dar a fost teatrul
meu de suflet, în care a jucat şi minunata mea soţie, prematur
dispărută. Teatru în care am realizat cîteva spectacole
importante şi în care, poate, odată şi odată, chiar voi reveni.
Am găsit aici dialoguri emoţionante cu actori cu care am

lucrat, în viaţă, ori dispăruţi, şi prin care mi-am retrăit un
crîmpei din modesta-mi existenţă. Am regăsit aici cu
care m-am intersectat (Victor Leahu, ConstantinAmuntencei,
Ortansa Stănescu, Constantin Ciofu, Nina Dimitriu, Dorina
Crişan-Rusu ş.a.) şi vivanţi cărora le port o frumoasă amintire
(M.R.Iacoban, SimonaAgachi, IonAgachi, Liviu Smîntînică,

demiurgi

Luceafărul

umbre

UN OP MONUMENTAL

Bogdan ULMU

Doina Iarcuczewicz,CristinaCiubotaru,Gigi Sfaiţer ş.a.).
Ce pot să zic? Toate teatrele de copii ar trebui să aibă, în

bibliotecă, acest op monumental. Fiindcă e cel mai complex
şi celmai elocvent, din cîte s-au scris vreodată, în România.
Tomiţă, chapeau bas!
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O coproduc ie (magic ) româno-polonţ ă ă
Demult, în copilărie, jucându-ne noi, băieţii preşcolari, în

livada unui vecin, împletind şi despletind fire de iarbă sau
făcându-ne nasturi de aur din scaieţi, dintr-un copac a căzut între
noi un măr. Cam viermănos, dar bine copt, roşu şi mirosind a
proaspăt.Acăzut lângă Lorică, băiatul vădanei din capătul uliţei.
Toţi îl socoteam pe Lorică un aiurit, dacă nu chiar un trăsnit, căci
vorbea altfel decât noi, umbla de unul singur pe dealuri, ducând la
păscut turme imaginare sau călărind cai albi pe care numai el îi
vedea. Râdeam de el, fireşte, dar îl şi invidiam, dorindu-ne şi noi
măcar un mânz dacă nu un cal înşeuat. Lorică a luat mărul şi
privindu-l lung şi intens a început să spună opoveste ciudată, care
nu semăna deloc cu poveştile ştiute de noi. Ne-am pomenit într-o
altă lume, care izvora din mărul lui Lorică, o lume vrăjită, cu
fiinţe supradimensionate crescute din sâmburii mărului ori din
viermişorii albi... Lorică făcea ce voia cu acele fiinţe spre uimirea
noastră fără limite...
L-am reîntâlnit pe Lorică mai deunăzi, la Teatrul

„Luceafărul”, protagonist al unui spectacol fascinant, real şi
fantast în aceeaşi măsură; numai că Lorică al meu purta numele
polonez Kajtus şi cobora dintr-un roman, „Kajtus, vrăjitorul”, al
scriitorului Janusz Korczak, celebru în Polonia pentru scrierile
sale destinate copiilor (şi părinţilor în aceeaşi măsură). Kajtus îşi
doreşte să fie vrăjitor şi primeşte harul de la o bătrânică, după care
face ce vrea el cu realităţile din juru-i: obiectele îl ascultă şi prind
viaţă, mişcându-se şi combinându-se în formule şi construcţii
nemaivăzute, imaginile părinţilor se compun şi se descompun,
bunica revine din mormânt la dorinţa şi îndemnul nepotului,
readucându-i caldul ei zâmbet, spiritele răului îl atacă din toate
părţile, dar el le înfruntă, se luptă cu ele, e când victorios, când
gata-gata să fie învins... şi atunci Kajtus se trezeşte din somn şi
din visul urât cum ni se întâmpla şi nouă în copilărie, ba chiar ni
se mai întâmplă şi acum. Între o imaginaţie, o inventivitate
bogată şi un vis, protagonistul se mişcă alert şi imprevizibil,
chemând spectatorii mici şi mari să-l însoţească, să-l ajute în

Teatrul „Luceafărul” Iaşi: , dramatizare de
Konrad Dworakowski după romanul omonim al scriitorului
polonez Janusz Korczak. Traducerea: Elena Larco. Spectacol
realizat în colaborare cu Institutul Cărţi din Cracovia şi cu
Institutul Polonez din Bucureşti. Regia Konrad Dworakowski,
scenografia Marika Wojciechowska, muzica Piotr Klimek,
coregrafia Jacek Owczarek, proiecţii video Michal Zielony.
Distribuţia: George Cocoş, Beatrice Volbea, Liliana Mavriş-
Vârlan, Aurelian Diaconu, Ionela Arvinte, Ionuţ Gânju, Ioana
Iordache, Carmen Mihalache, Dumitru Georgescu, Cristina-
Anca Ciubotaru (în video) şi copiii Ioan Trif (portret), Alex.
Arvinte (voce).
Cu susţinereaXTBonline trading.
Data premierei: 11 ianuarie 2014.

Kajtus, vrăjitorul

realizarea isprăvilor sale magice şi să se bucure împreună cu el de
puterea nelimitată pe care o conferă vraja. Colindând lumea şi
confruntându-se cu situaţii de tot felul, Kajtus învaţă de fapt să
devină om mare, să se maturizeze, să se deprindă a judeca
lucrurile corect şi drept şi să se descopere pe sine; în aceasta
constă de fapt ideea romanului dramatizat, concluzia fiind
formulată expres: „Trebuie să cunoaştem puterea propriilor
dorinţe şi să învăţăm să le acceptăm limitele”. Spectacolul
transmite foarte clar aceste idei. Fără cuvinte, doar prin imagini,
prin mişcare, prin situaţii realizate cu mijloacele expresive cele
mai moderne: expresie corporală, muzică, mască, dans, proiecţie
video etc. Un spectacol vizual, în alb-negru, în care imaginea şi
ritmul domină spaţiul de joc, iar muzica excepţională nu doar ca
adecvare formală, nutreşte cu sensuri întâmplările prin care trec
personajele. Echipa poloneză care a realizat acest spectacol a
dovedit fără echivoc o profesionalitate deosebită, conferind
reprezentaţiei în primul rând unitate stilistică, armonie interioară
şi sens ideatic. Regizorul Konrad Dworakowski unul dintre cei
mai preţuiţi profesionişti ai generaţiei tinere din Polonia, cu
realizări meritorii în teatrele din Varşovia, Cracovia, Wroclaw,
Lodz ş.a., laureat al mai multor premii (între care şi cu „Masca de
Aur”, premiu acordat de criticii teatrali) s-a dovedit un adevărat

poet al metaforei scenice şi un maestru al imaginii, folosindu-se
inteligent de resursele expresive ale corpului actorilor, puse în
valoare, inventiv, de coregraful său.
Trupa Teatrului „Luceafărul” a răspuns prompt demersurilor

regizoral-coregrafice, evoluând cu o adevărată bucurie a jocului,
cu implicare emoţională şi cu o remarcabilă disponibilitate fizică
şi spirituală. E o realizare a ansamblului, din care însă se distinge
protagonistul, interpretul lui Kajtus, tânărul actor George Cocoş,
a cărui evoluţie sigură, adecvată vârstei personajului şi acţiunilor
lui magice, a convins şi a cucerit publicul. O notă aparte i se
cuvine şi Beatricei Volbea pentru scenele de dans în care face
cuplu bine sudat cu protagonistul.
Spectacolul de la „Luceafărul” are valoare de eveniment; un

eveniment pe care îl datorăm colaborării acestei instituţii teatrale
cu Institutul Cărţii din Cracovia şi cu Institutul Polonez din
Bucureşti. Ar fi trebuit ca această premieră să fi avut loc în 2012,
cu prilejul „Anului Janusz Korczak”. Motive de forţă majoră au
dus la amânarea ei până în 2014. Este şi o premieră absolută în
ceea ce priveşte caracterul de coproducţie al acestui spectacol şi
nu ezităm să-i aducem aprecieri Oltiţei Cântec, directoarea
artistică a „Luceafărului”, care a avut iniţiativa şi coordonarea
acestui reuşit proiect.

Ştefan OPREA

Aparent insensibilă în realitate oricăror ultimatumuri
calendaristice şi cinic ostilă unui câtuşi de mic dacă nu rezonabil
vârtej de zăpadă, iarna pare a face totuşi unora jocul (ieşenilor
bunăoară!) şi intră comfortabil în prelungiri, pe simezele
Galeriilor Municipale Pasaj Hala-Centrală, locul unde pare a
savura din plin un veritabil ritual de incantare.
Unul elitist de vreme ce ataşează semnătura câtorva nume ale

artei plastice contemporane, ce au bifat mai mult decât survolul
razant pe lângă celebritate. O incursiune de colecţie ce ştie a
dizolva şi recorporaliza, cu efect, orice aspect direct sau cu tentă
de pamflet a unui prim-plan hibernal perfect.Marcat de picanterii
sufleteşti şi vizuale dictate de stare şi definite uneori de-o
indubitabilă atemporalitate, demersul te invită să reciclezi
sufleteşte amintirea propriilor trăiri pasive sau deşuchete, în zeci
de faţete.
Oricât de neverosimil sau absurd ar suna există eternităţi

menite să caute cu îndărătnicie şi punctul final, nu doar perpetua
sau prozaica infinitate. Le găseşti de pildă în peisajele
radinschiene. Cei care gustă benevol nectarul unor melancolii
asumate ştiu că anotimpul ăsta e în sine o mică şi intimă
eternitate, iar senzaţia aceasta, a pauzei extinse, a diversiunii
latente eşuate fericit într-o augură până la urmă mantră pro-
serenitate, o ai urmărind furtuna pastel a tentelor albe, suprapus-
etalate. Iernile sale dezvoltă relaxat o atare afinitate. Te complaci
în autoexilul comandat, în solitudinea rece, exorcizată de
impulsu-i bănuit nevrotic, poate pentru că nu e vorba niciodată de
o pe deplin substanţială singuratate în spaţiul seren, lipsit de orice
detaliu gotic sau haotic.
Imperiul alb caută un suflet care să-i semene şi strigă doar

prin necesara tuşă gri (amprenta-drept de autor) a îngerului ce-a
şters din zbor căzut, cu aripa-i, vreunnor de cremene.
Dacă vrei să întinzi coarda sentimentului de ascendenţă

calmă ai parte de răscruci scrijelite iată şi pe şevalete nu doar în

palmă. Fie calea te cheamă şi ai şansa să te
bucuri de libertăţile ferecate în piatră cât vrei, sub stânca aspru-
tuşată a lui Gheorghe Maftei. Preţ de un strigăt, de două sau
trei...Fie, pleci şi rătăceşti căutând în continuare urma iernii
solitare,marcate de esenţe nude prezenţe întâmplătoare.
Cu talpa pipăi zăpada în timp ce ridicându-ţi privirea remarci

pădurea ce aruncă nada formelor de-un cubism "echilibrat",
creştin a lui Nicolae Constantin. Dincolo de ea prevezi urcuşul
spre un popas şi-un ochi de ansamblu cevamai clar.
Intuiţia aceasta de vârf de deal după care se întrevede ceva,

poate alte cărări, poate vatra unui sat, o ai privind Podoleanu.
Garantat! Îţi binevesteşte atmosfera densă, definită de o
monocromie protocolară ce reuşeşte cumva a nu fi şi glacială. Un
soi de nebănuită sinergie.Te simţi într-atât de inundat de energie
că-ţi vine să faci din mlada unui trunchi tânăr arc şi să arunci
infantil zăpada peste sat.
E momentul în care cu adevărat poti trage la sorţi şi să

deschizi astfel imagistic nişte porţi. Depinde doar de ce ţi-e
sufletulmai legat : de spaţiul urban sau de sat.
Primul care taie din lista de aşteptare este ConstantinTofan. E

punctul de transfer. De vamă dacă vrei, în care treci concret,
aproape fizic, graniţa dinspre singurătăţile experimentale la

, cortina poem care odată ridicată descoperă ceea
ce vrem.
Prin Victor Mihăilescu Craiu, Eugen Mircea şi fireşte Dan

Hatmanu ai viziunea de asamblu a iernii ce fructifică un
cantonament urban. Sub paleta primului se ocupă de "restituiri" şi
aruncă dintr-un punct înalt un ochi peste oraş. Gestul devine prilej
de joc vizual, de planuri la intersecţie, geometrii îndrăzneţe şi
clădiri stabilopod înviate cu haz (vezi pata de verde turcoaz)
dintr-o şubredă anacronie ce-ar fi reuşit într-un final să te scoată
din fire.
Eugen Mircea mizează pe spaţiul transilvănean şi ghiceşti

privind expresivitatea polară a arcelor de cerc că aerul
sighişorean i se potriveşte şi ca poveste şi ca registru
compoziţional-tematic perfect, în timp ce maestrul Hatmanu
pretinde să sustragă oraşului amprentele ce ţin de o atare, uneori
sumbră, scenografie. Iarna e în pictura sa pretext de studiu
arhitectural, de alinieri cromatice şi linii puternice trasate
temperamental. La Hatmanu iarna nu e tocmai un festival, un
colocviu cu fulgi şi emoţii de catifea, ci stă ascunsă pe undeva,
sub umbre tăinuite, incerte, ce reuşesc să sublinieze setea
"subiectului" de atenţie. Faţadele lui declamă, incită fotogenia, pe
unde-altfel nu foarte spectaculos scut hibernal.
Viziunea optimistă vine spre final. E un gest recunosc

premeditat. purtând semnătura lui Gabriel Baban
e prima care învie, dacă te numeri printre cei ce au optat detaşat să
găsească "după deal" inepuizabilul în energii şi fantasmă, spaţiu
rural, puţină dar dulce armonie. Detaliul e la domnia samiraculos
iar pajiştile Bucovinei suprinse sub omăt se materializează de
dragul privitorului chiar generos.
Şi...Şi treci cu iarna Prutul spre vad cald şi te supui tentaţiei

Chiliilor în munte

Amurgul violet

Casa în zăpadă

de-a bate cu sete Ţicăul la pas, prin policrom şi atât de viu, deşi
mai vechi el, anul, zugrăvit de Bogdan Bârleanu. Loc cu vrajă
undemesteceni tineri ţin strajă şi încearcă deloc tenace să ascundă
între trunchiuri, nucleul de culoare aflată parcă în plin proces de
mistuire. Euforia asta fără dogmă te face să te întrebi ce noimă are
zăpada asta care a căzut toată parcă dintr-o pură intâmplare peste
încă un neintrat în picaj şi pe deplin automnal peisaj.Te întrebi
natural cum poate, sub mâna sa, să capete fie şi un gard cu
scânduri nestrunite, un aer flamboaiant.
Cu Gavrilean se dă deja startul anotimpului văzut ca

ceremonial.Amintind cumva prin gamă (ştiţi hârtia aceea poroasă
de sugativă aurie?) de a lui Camil Ressu "Zi de iarnă", opera
maestrului Gavrilean e în fapt o punere în scenă autonomă. Ideea
de cadru, de casă de păpuşi aproape face din pictura asta o zonă de
confort şi intimitate. Există planuri, ordine, cred că şi un strop de
regie, ce justifică piesele primenite. Casele sunt înşiruite nu
înşirate, convoiul de "capre" tradiţionale păşeşte în şir indian
rupând cromatic aventura, prin pledurile dungat colorate,
aruncate pe spate. Până şi dealul profilat pe cer, mai în spate, are
parte de paralelisme ataşate, cărări ce străbat la unison, vertical,
întregul fundal. În schimb copacul din prim plan îţi induce comod
ideea de punct de strajă. De loc din care ţi-e permis să te bucuri
plin de emfază.

Raluca Sofian-OLTEANU

Incanta ii de iarnţ ă

Bucurie care, atinge cote periculos de înalte la Liviu Suhar.
Fiecare ulcea colorată înfiptă plastic în parii din gard, fiecare
casă roşie din Iacobeni, se erijează fericit într-un impuls hâtru de
om împlinit. Indus veţi spune de solaritate. Şi de ea, dar şi de
evidenta particularitate. Pare cumva că Suhar ştie ce să adauge şi
ce să sustragă dintr-o privire, după, bănuiesc...fire.
Ce e în fapt iarna, dincolo de toate aceste faţete? Ţi se

vorbeşte la o simplă promenadă printre simeze de tradiţii,
ritualuri, basm (Corneliu Ionescu), zestre, prag sentimental cu
răvaş senzitiv nu senzaţional (Ioan Vânău) şi alte fără paloare
fantezii populare.
A, şi dacă rezonezi mesajelor cerbice (Dimitrie Gavrilean), e

un repetabil, din fericire şi uşor aristrocrat stadiu-har. Viaţă
tăinuită nuvădită, lamomentul alfa. Iar şi iar...
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Fără mirare descoperim viitorul şi în trecut. Iată, la o mie două
sute şi ceva se ridică o catedrală, sculptorul aşează pe frontispiciu,
alături de cuvenitele însemne creştineşti, profilul unui cosmonaut.
Asta la 1200. La1300, într-o altă iconografie bisericească, apar de-
a stânga şi de-a dreapta Fiului, două nave galactice. Leonardo da
Vinci, Michelangelo propun multor altor veacuri studierea asupra a
ce se ştie, în parte, despre ei, despre navele închipuite de noi, ca
posibile instrumente de decelare a tainelor universului. Şi din acest
joc, aparent joc de forme, lumini, idei se reconturează micimea,
zgârcenia de cuvinte, ipoteze utilizate până acum în
prezentarea/reprezentarea valorică a Artistului, a celui care vede ce
nu văd ceilalţi, a celui care aude Cuvântul, sensurile comunicate de
cei care comunică doar prin aceste ”antene” de o sensibilitate
disproporţionată uneori în comparaţie cu etalonul acceptat al
măsurii şi măsurării omului. Şi, uneori, cunoscând, încercând să
descifrezi ”deviaţiile” creative ale Artistului, descoperi uimite
dovezi în lobul temporal: trecut, prezent, mai mult decât prezentul.
Efectul de piramidă nu poate fi discutat dincolo de arhitectul de
piramidă, creatorul, Artistul. Iar învecinarea cu Artistul, cu gândul
său comunicat, devine un privilegiu pe care eu, ca scrib şi
mărturisitor întârziat în vârstă,mi-l asum aproape testamentar.
Dinaintea mea se află un artist, un genitor de volumetrii,

sculptorul Ilie Bostan, deloc incomodat de toga academică a
titulaturilor de pedagog. Un recurs la o primă întâlnire de vernisaj,
la Paşcani, reziduuri imaginative şi gândul dacă în haloul actului
artistic sculpturile, polizărimultiplicate, numotivau cumva ideea de
fugă, de zbor, reducţia frecării, a ternului, rezolvând artistic
comprimarea distanţei... Şi fiindcă ajunsesem acolo vărsat dintr-un
salon de creativitate tehnică, meditam de ce lipsesc adevăraţii
vernisatori de eveniment, specialiştii în astrofizică, cei care ar fi
putut determinapartea de întreg artistic invizibilă celorlalţi.

O altă treaptă de spaţializare. Dar scufundându-mă în adâncul
care s-ar potrivi, în acvariile care ar spaţializa mai corect unele
dintre sculpturile dumneavoastră ”acvatice”, specialiştii în tehnica
navală ar avea confortul propriului domeniu. Congruenţa dintre
acumulările ideatice ale Artistului şi absorbţia de viitor. Proiecţia
dar mai ales reproiectarea unei teme aparent clasicizate istoric
capătă, primeşte respiraţia timpului neparcurs încă.

Şi fiindcă vorbim de trecut, de lestarea pe care o produce prin
aluvionarea în prezent, mă gândesc la satul românesc, la
neclarificata atingere a viitorului când satul are aripile cimentate
într-un feudalism obligat de starea socială a ţăranului, mai precis a
omului dintre pământuri, de indeciziile de la vârful puterii. Şi încerc
să măsor cu măsura artei. Găseam undeva, într-un cătun al
Moldovei, o gospodărie unde gardul, coşerul, parte din pereţii
damului (magazie de păstrare a instrumentelor agricole) erau pe
tiparul variaţiunilor armonice enesciene, împletituri de nuiele cu
nodurile mereu mişcate altfel, mereu într-o altă geometrie, într-o
altă scriitură creativă. Acolo am fost încremenit pentru un timp,
timpul de peste măsură trecerii în restul comunitar, neutru,
impersonal, oarecum industrializat prin repetare. Omul cu
împletiturile, în gândul meu, dădea şansă trecutului, perenitate. Şi,
ziceam eu, de aici trebuie să înceapă sfatul bătrânilor să treacă
hatul orgolios spre viitor, spre, de ce nu, turismul rustic real,
reprezentativ. Or asta este doar o secvenţă. Arta oferă soluţii,
proiecţii şi proiecte. Şi uite că artistul există şi acolo unde nu este
numit astfel. Impletitorul acela avea în sine vocaţia sculpturii, a
basoreliefului.

Chiar şi ca simplă divagaţie, relaţia dintre sculptură şi domeniul
cunoaşterii ştiinţifice nu atinge, neapărat, absurdul. Se ştie că una
dintre marile teme ale sculpturii universale, pasărea-zbor, forma
Măiestrei lui Brâncuşi a fost folosită, copiată aproape în detaliu,
pentru fuselajul avionului Concorde. Concorde exista, înainte de a fi
proiectat, în una dintre păsările lui Brâncuşi, inclusiv ciocul,
”clonţul de rubin”. Artistul perfecţionează forma, o şlefuieşte, o
pune în raport armonic cu natura, cu spaţiul, iar discursul analitic al
specialiştilor din domeniile tehnice, poate trece, sigur, de domeniul
strict al artei.

Reţin ideea de început. A trăi în treimea superbă de spaţiu-timp.
Or trăirea aceasta este poate mai consistentă în artă. Folosind
resursele trecutului şi prezentului propui elementele celei de a treia,
orizontul creativ, viitorul. Chiar trecutul îndepărtat (arta preistorică,
arta primitivă) sunt surse care inspiră, energii la care prezentul
biografic al artistului pulsează, şi atunci rezultatele actului de creaţie
pe care ţi-l propui pot atinge viitorul. Dar acesta este tocmai idealul
spre care tinde artistul: opera lui să reziste viitorului.

Artistul aparţine obligatoriu comunităţii. Şi fiindcă vorbeşti de
sat, eu sunt optzeci la sută ţăran şi ţăranul din mine hotărăşte.
Hotărăşte aproape în toate. M-am născut în comuna Costuleni, la
Hiliţa. Este o zonă superbă. E ca o căldare glaciară, aşa, o groapă cu
ieşire spre est, un adânc de verde că aproape nu se văd casele dintre
copaci. Copacii au fost stâncile vii pe care le-a escaladat propria-mi
copilărie. Iar asta mă face să compătimesc blajin copiii care s-au
născut la oraş fiindcă nu mai au viul meu din amintiri. Şi fiindcă
vorbeai de artistul-ţăran: gardul împletit, obiectele uzuale cărora le
dă valenţe artistice care să bucure ochiul, sufletul. Eu merg de multe
ori laMuzeul etnografic de la Palatul Culturii ca să respir în amintiri,
să primesc energie. Este acolo o artă modernă de ultim răcnet. Mai
mult de atât, uitaţi-vă la simpozioanele de land art ale lui Maxim
Dumitraş de la Sângiorz-Băi, sculptorul care a pus pe picioare
Muzeul de artă comparată (o capodoperă de muzeu). Ei bine, acolo
se organizează simpozioane pe vârf de munte.Are câteva hectare de
teren pe munte de la părinţii lui într-un loc mirific ce se numeşte
„Dosul Gârciului”, teren pe care l-a pus la dispoziţie câtorva artişti

plastici, prieteni care şi-au construit mici căsuţe, respectând aerul
tradiţional al zonei, apărând astfel o frumoasă colonie de artişti.
Aceste simpozioane internaţionale de , care se
organizează aici, sunt impresionante nu numai prin frumuseţea
locului ci şi prin relaţia dintre omul-artist şi natură. Majoritatea,
creaţiilor de acolo, sunt legate de sursa aceasta curată de care
vorbiţi. Ţăranul (omul pământului) este acel mirific creator ale
cărui unelte, folosite în gospodărie sau la munca câmpului ,
înnobilate de spiritul lui estetic, sunt adevăratele surse.

Da. Şi oare de ce a simţit ţăranul nevoia ca să ”estetizeze”
spaţiul de vieţuire? Cufărul de zestre este armat cu metal şi pictat.
Uite, mobilierul rustic din Ardeal oferă capodopere de artă. Sunt
artişti plastici care şi-au găsit aici sursa.

Este trist să vezi cum lucruri impresionant de frumoase sunt
devorate de indiferenţa omului. Atingem rostul şi misiunea celor
care au obligaţii alături de etnografi, antropologi ai culturii să
redimensioneze preţuirea omului de la sate pentru lucrurile create,
pentru valorile create. Cum nu-l interesează încă comensurarea
muncii sale ci numai valoarea produsului în sine, tot aşa ţăranul nu-
şi pune problema valorii, a bogăţiei creative realizate de el. Obiectul
are valoare în uz, în utilitate. Că el nu-şi atârnă străchinile de lut pe
pereţi ci le foloseşte până ajung în ştirbitura buzei, este firesc. Din
nefericire, un anume pragmatism utilitar îl face să le arunce fiindcă,
sigur, nimeni nu i-a descifrat eternitatea în frumuseţea sufletului
său.

Asta fac, repet, repet pentru fiecare generaţie de studenţi, din
anul întâi şi până în anii terminali. Spun, repet pentru a le crea
reflex. Fluxuri şi refluxuri care ating acelaşi nisip. În artă, tot ce este
legat de expresivitate plastică, nu este inventat de om ca artist.
Elementele de limbaj care vizează expresivitatea plastică sunt
preluate din natură. Unitatea, armonia, ritmul, repetiţia, alternanţa,
dominanta, există în natură. Omul le-a dat o denumire pentru a le
putea identifica. Singurele elemente pe care le-a inventat omul
aparţin construcţiei formei. Natura este unica sursă. Elementele din
natură vin să ne formuleze traseul identificării unui anume fel de
sublim.

Nu. Nu. Şi să ştiţi că aş putea inventa o poveste aici. Dacă luăm
o lucrare de sculptură, o compoziţie de volume (că asta este
sculptura abstractă şi compoziţia joacă plastic frumos, dacă are
unitate, armonie, dacă se înscrie bine în spaţiu), şi o pun undeva, în
mijlocul unui sat, noaptea, pe nevăzute, dimineaţa, când cetăţenii
vor da cu ochii de acea lucrare, o vor respinge, o vor contesta pentru
simplul motiv că ei nu sunt obişnuiţi să se regăsească în opera de
artă. Dar uite că trece o zi în trecerile lor, altă zi, mâine devine
poimâine, nerostul începe să aibă rosturi şi dacă peste o lună, tot
noaptea, dispare lucrarea, dimineaţa tot satul este revoltat: unde este

? Satul îşi asumase deja propunerea artistului.
Asta fiindcă în computerul nostru s-a programat identificarea
frumosului, după aceleaşi principii.Artistul deţine în plus harul din

artă integrată naturii

Obiectele identitare: scafa, cofăielul, bota şi coloanele de
cerdac. Iar timpul de lucru, timp greu de găsit, este al filosofiei, al
meditaţieimuncite şi ea.

Şi mulţi primari, indiferent de cârjele politice în care s-au
sprijinit, dacă sunt gospodari, dacă sunt oameni apartenenţi în clar
comunităţii, ei înşişi trebuie să se inspire pentru proiecte, pentru
ideile de dezvoltare din resursele creative oferite de arta populară.
Fiindcă arta aceasta conţine, indiferent de ce băltâcăresc unii,
mult, foarte mult viitor. Nimeni nu poate emite obligaţia purtării,
spre exemplu, a costumului tradiţional (unde şi ce mai este) deşi,
măcar la marile sărbători creştine acest veştmânt are sensul
auguric, de ceremonial, de istorie. Apoi câtă lumină mai au
candelele din cimitire dacă cearade duha fost uitată?

Vorbind cu profesorul universitar doctor Ilie Bostan, înţeleg că
absolvenţii de la Facultatea de Arte Plastice şi Design de la
Universitatea de Arte ”George Enescu” din Iaşi, cei care se ating
de nume mari între artiştii României, primesc mesajele identitare,
secretul resurselor primare în care vieţuiesc, dioptriile potrivite
văzutului de amănunt. Redescoperă modernitatea artistică de
acum 600 de ani. Citesc perspectiva, viitorul şi în arheologia
artistică a trecutului.

Şi uite că acum, perioada în care recitesc Republica lui Platon,
rostul filosofului în Cetate, rostul artistului, nu am ştire ca din ăştia
de-i tot alegem la patru ani, laConsiliul judeţean spre exemplu, să fi
chemat aşa, de un pamplezirmăcar, artiştii plastici, creatorii şi să-i
întrebe despre ce cred ei că trebuie făcut la prea multul nefăcut al
lor, consilieri de nu ştiu ce. Să cheme deci 3-4 artişti şi să le prezinte
o comunitate oarecare, sătească desigur, şi să-i întrebe (oracolul
prin artă) ce s-ar cuveni adăugat la ce lipseşte. Că există şi
nebănuitele 21 de grame de duh prin artă. Aţi avut o astfel de
invitaţie?

sculptura noastră

înzestrarea iniţială, nu ştiu, acela care se cultivă, care, stimulat,
poate evolua. Sigur că fiecare are un astfel de dar însă miracolul
descoperirii acestuia, al treziei sale, este dincolo de planificări, de
proiecte. Se întâmplă sau nu.

Ministerul ne cere de fiecare dată şi de foarte multe ori să le
expunem posibilităţile pe care absolvenţii noştri le au în sfera
ocupaţională a forţei de muncă. Dar care este sfera ocupaţională a
Artistului în societate? Fiindcă noi îi pregătim pe aceşti tineri ca
artişti şi nu ca profesori de desen - deşi există discipline de formare
pedagogică în facultate. Discipline opţionale. Pe vremuri exista
IP3, Facultatea de desen care pregătea profesori de desen. Există la
noi secţia de pedagogie care pregăteşte, pentru doritori, un
supliment în chestiuni teoretice, deşi posturile din învăţământ sunt
cam ocupate, distribuite, destinate unor completări de norme
didactice. Or noi formăm tineri creatori. Formăm viitorul artei
româneşti, de ce nu, a celei universale. Aceşti tineri pot opta şi
pentru calitatea de „liber profesionism”. În sine însă cei care vin la
Facultatea deArte vizuale şi Design vin să-şi cultive talentul, locul
visat în această lume creativă. Iar ăsta este, într-un fel, şi suportul,
miza de lucru pentru cadrele didactice. Lucrăm acolo unde ei îşi pot
configura libertatea, orizontul personal de interpretare şi de gândire
plastică, fără a exclude nutrirea cu suportul de fundament pragmatic
în formarea, în paşii definirii personalităţii.

De nenumărate ori monologurile mele nu se îndepărtează de
rolul omului de artă, cel care este destinat dăruirii, ofertei generoase,
fiindcă în fiecare operă de artă autorul se dăruie pe sine, timpul,
substanţa fiinţei sale. Şi uite că mă duce gândul la o expoziţie de
sculptură realizată cu studenţii de la arte la PalasMall, exact pe aleea
de sub Palatul Culturii. În după-amiaza din preziua vernisajului m-
am aşezat pe o bancă urmărind vizitatorii care se plimbau printre
lucrări. Ei bine, publicul a demonstrat predilecţia pentru o anume
lucrare, aceea care satisfăcea pe deplin şi exigenţele noastre, a
cadrelor didactice, aceea de care şi-au agăţat propriile imagini
blitzate aproape toţi purtătorii de telefoane sau aparate foto. Deci
marele public înţelege fenomenul artistic şi-l tratează ca atare, ca pe
ceva necesar. Din păcate tocmai persoanele care au autoritatea să
promoveze o astfel de operă de artă ambientală, tocmai aceştia sunt
în adormire, lipsiţi de interes: oamenii primăriilor, consilierii locali,
cei din structuri decizionale administrativ-edilitare. Or omul ca
parte a grupului, a colectivităţii, a comunităţii simte nevoia operei
de artă în jurul lui, sculptura, spre exemplu. Eu sunt un figurativ cu
predilecţie, mai ales în ceea ce priveşte metalul, bronzul, şi totuşi,
mă impresionează şi apreciez ca atare compoziţia nonfigurativă
dacă ea respectă principiile estetice ale compoziţiei, ale operei de
artă, în general.

Contractul cu nemurirea îl atinge şi pe sculptor. Am finalizat
bustul profesorului Constantin Ciopraga la comanda primăriei din
Paşcani. Şi mă bucur că profesorul, inclusiv prin lucrarea mea,
respiră în valoare, în durată. E un gest de reverenţă cuvenită şi puţin
întârziată.

Vedeţi frumosul? Şi acolo, peştii de piatră. Natura este cea care
generează frumosul pe care noi îl putem prelua şi prelucra cu bun
simţ, cu iubire, cu
şansa de a continua o
anume taină a viului.
Neglijând respectul
faţă de natură, omul,
poate rupe armonia,
e c h i l i b r u l ş i
propunerea de a
atinge cu privirea
frumosul, şansa de a
fi mai frumoşi, mai
buni.

Admiţând că cei care vin laArte, studenţii, au odefinire specială
şi o şansă iarăşi specială de a-şi confirma hărul, ca absolvenţi se
trezesc, aşa se pare, în faţa unui zid, a unei pietre care le macină
decolarea.

Ca şi alte profesiuni, vocaţii, cea de artist pare a fi în roşu,
falimentară în această perioadă de tranziţie cronicizată, bolnavă.
Cunoscându-vă, ştiind multidimensionalitatea altor artişti-
profesori, sunt convins că absolvenţii de la arte au mult mai bine
precizate posibilităţile de intrare în sistemul de interes maxim,
inclusiv în scenografie, artă, consiliere artistică de programe IT, în
lumea modei, în structurile speciale de eveniment, de protocol. Şi
îndrăznesc să cred că o anume lene, un anumedezinteres la nivel de
minister, de structuri administrative poate induce acestor copii de
mare talent neşansa unui martiraj necuvenit, le toarnă plumb în
aripi. Dacă m-ar auzi le-aş spune: Domnilor, aceşti artişti sunt
mărturisitorii existenţei în viu, sunt cronicarii viitorului din
prezentul aparent tern şi neutru.

Sculptura unui spaţiu restrâns. Aceea care îţi lasă şansa
recompunerii de idei, de imaginativ, funcţie de părţile zilei, de
anotimpuri, demişcarea de viu vegetal sau aripat din jur.Uite, chiar
şi acasă, simt că într-un anumit spaţiu, cel fără acvariu, am nevoie
de echilibrare printr-o sculptură de mişcare sub-acvatică a
meşterului Bostan. Asta acasă. Dar la nivel de Iaşi avem atâtea şi
atâtea monumente care încă există, altele care au fost vandalizate,
altele scoase de cenzura analfabetă, dar fiecare şi toate înseamnă
pagini din cronica comunitară. Noi, aceştia de astăzi, ce adăugăm?
Cumvom fi recuperaţi, inclusiv prin artă, de ceilalţi?De urmaşi.

Rătăcit la apa Moldovei, pe ideea că aş victimiza scobarii,
singura captură a fost o piatră de forma peştelui. Artistul Ilie
Bostan însă este unnărăvit pescar spununii şi alţii.

un dialog

Ilie BOSTAN - Aurel BRUMĂ



20 cronica veche

CRONICA MERIDIANE

Toate formalităţile fiind îndeplinite
(paşaport, viză, bilete, bani de călătorie) pe
data de 6 mai 1962 am luat avionul spre Paris
în vederea întâlnirii cu profesorul René de
Poussel de la Université Sorbonne de Paris,
începând astfel o perioadă de activitate
intensă însoţită de multe peripeţii. În timpul
escalei de laViena, toţi pasagerii au intrat într-
un restaurant al aeroportului, unde se puteau
comanda gustări, sucuri şi bere. Având în
vedere suma mică de bani pe care o aveam,
am fost destul de rezervat cu cumpărăturile de
la bar; în general eram precaut fiind la prima
călătorie într-o ţară din vest şi totodată la
prima călătorie cu avionul. Însă alte persoane
au mâncat câte două porţii de hamburgheri şi
în loc de sucuri au băut bere pilsen, s-au dat
„mari” neştiind ce neplăceri îi aşteaptă. Între
Viena şi Zürich am prins o vreme însorită.
Avionul, un AN, dispunea cam de 45-50 de
locuri, nu avea un sistem de aer condiţionat
foarte eficient şi zbura la altitudinea de
aproximativ 4 500 demetri. Pe parcurs au fost
întâlnite mari regiuni cu goluri de aer din
cauza cărora se produceau căderi bruşte de
altitudine; din scaunul meu puteam să
urmăresc un altimetru de lângă cabina
piloţilor, observând căderi de câte 200-300
metri, iar când se opreau auzeam un
„scrâşnit” al structurii metalice care mă
furnica pe şira spinării. Pentru o parte dintre
cei care au consumat excesiv în restaurantul
de la Viena situaţia a devenit dificilă: pur şi
simplu unii erau pe jos, pe vreo doi i-am
văzut verzi la faţă, stewardesele nu ştiau ce să
mai facă, culegeau pungile de urgenţă, iar pe
alţii îi târau într-o regiune dinspre coada
avionului. Fiind printre puţinii pasageri care
n-au avut probleme, i-am ajutat şi eu pe
membrii echipajului. Cei care au avut cele
mai mari neplăceri au coborât la Zürich şi au
continuat drumul spre Paris cu trenul. În
avion a călătorit şi maestrul George
Georgescu împreună cu soţia, fiind
acompaniaţi de o persoană de casă.Aceştia au
fost aşteptaţi la aeroportul Orly de personalul
Ambasadei României şi am avut noroc că m-
au luat şi pe mine într-o maşină care mi s-a
părut enormă, avea şase sau opt locuri.
Maestrul George Georgescu împreună cu doi
reprezentanţi ai Ministerului Culturii urmau
să pună o placă memorială la mormântul
marelui nostru George Enescu. Se comenta
extrem de nefavorabil activitatea actriţei
Elvira Popescu, care s-a ocupat de funeraliile
lui George Enescu, utilizându-se chiar un
vocabular „colorat” la adresa ei , pentru că n-
au fost specificate locul de naştere şi faptul că
muzicianul era membru al Academiei
Române. Mărturisesc că nu eram obişnuit cu
astfel de expresii spuse în public de persoane
oficiale de grad înalt. Ajuns la ambasadă, în
rue Saint Dominique, am fost cazat
provizoriu la un hotel modest din apropiere.
S-a stabilit ca a doua zi dimineaţă să mă
prezint la un instructaj pe care urma să-l facă
domnul consilier cultural Vasile Vlad.
Instructajul m-a bulversat chiar de la primele
schimburi de cuvinte. La început m-a întrebat
dacă mai am vreo relaţie cu vreunul dintre
foştii colegi sau profesori din Uniunea
Sovietică, la care am răspuns negativ; apoi,
dacă ammunci de partid sau administrative de
conducere, la care am răspuns tot negativ. A
început „prelucrarea” propriu-zisă care a avut
două aspecte. Întâi că politica promovată de
conducerea sovietică -Uniunea Sovietică este
prietena României, ca un frate mai mare - era
neadevărată; în realitate existau controverse
importante referitoare la achitarea de către
România a dărilor de război către Uniunea
Sovietică; aceste datorii erau terminate de
mult timp însă conducerea sovietică solicita
continuarea transferurilor de bunuri: cereale,
produse petroliere, produse forestiere,
minereuri. De asemenea, existau disensiuni
importante privind politicile din cadrul
CAER, mai ales asupra domeniilor
economice repartizate României. Al doilea
aspect se referea la relaţiile de subordonare a

politicii PCR faţă de PCUS. Am aflat
dedesubturi importante ale acestor politici
care contraziceau total versiunile oficiale
propagate prin presă. În fapt, am fost
„prelucrat” conform ideilor expuse în
cunoscuta declaraţie de „independenţă
politică a PCR faţă de PCUS”, care a fost
publicată oficial în prima parte a anului 1964.
Eram în 1962, iar principiile acestor declaraţii
erau deja cunoscute în mediile diplomatice şi
în interiorul conducerii superioare de partid.
Discuţiile cu domnul consilier au durat foarte
mult, astfel că m-a invitat şi a doua zi pentru
continuare, mai ales că dânsul a remarcat
nedumerirea mea. Mi-a transmis şi câteva
sfaturi de comportament, atât în situaţii uzuale
cât şi în unele „cazuri speciale”, sugerând
ideea că în acelmoment Franţa, şi cu precădere
Parisul, constituiau placa turnantă a
spionajului; oricând puteai fi acostat de
persoane necunoscute, sub diferite pretexte,
scopul fiind de a culege informaţii sau de
racolare de către anumite „servicii”
specializate.Aceste sfaturi mi-au fost de mare
folos căci ulterior am fost într-adevăr acostat
de diferite persoane necunoscute, atât în
perioada cât am lucrat la Paris, cât şi ulterior,
când am studiat la Universitatea Paul Sabatier
dinToulouse.

Deşi în planul de studii iniţial, acceptat de
profesorul René de Poussel de laUniversitatea
Sorbonne-Paris, nu era specificată intenţia de
a-mi continua cercetările de doctorat începute
în ţară, tot timpul am urmărit să găsesc o
posibilitate în această direcţie. Prima întâlnire
cu profesorul René de Poussel mi-a produs
impresii contradictorii; am întâlnit o persoană
binevoitoare, agreabilă în discuţii, fără a afişa
o poziţie de superioritate; însă a urmat o veste
neplăcută pentrumine, el recunoscând cu toată
sinceritatea că nu mă poate ajuta în derularea
planului de studii pe care i l-am trimis
deoarece are o altă specialitate. Mi-a explicat
că a dat aviz favorabil deoarece ştia cât de greu
era pentru tinerii din ţările estice să obţină viză
şi bursă de studii în ţările occidentale.
Profesorul avea numai preocupări teoretice,
iar în planul de studii erau prevăzute activităţi
de laborator, inclusiv realizarea de dispozitive
şi instalaţii experimentale. Observând
descurajarea mea, m-a îndrumat spre alţi
profesori şi cercetători recunoscuţi. A urmat
un periplu la câteva instituţii universitare sau
de cercetare, precum şi la două firme private
cu activităţi în domeniul meu de cercetare. La
una dintre firme am fost prezentat de către
academician Grigore Moisil, care se întorcea
de la un Congres Internaţional (IFAC) ţinut la
Londra. Oprindu-se câteva zile la Paris şi
auzind la Ambasadă de căutările mele, s-a
oferit să mă ajute, însă când aflau că provin
dintr-o ţară estică reprezentanţii firmelor
refuzau politicos. Dintre profesorii vizitaţi
atunci,mi-i amintesc pe acad. PaulGrivet de la
Universitatea Paris-Sud (Centrul Fontenay-
Aux-Roses) care a acceptat să lucrez în
laboratorul pe care-l conducea, însă trebuia
schimbat total planul de cercetare, pe un
pofesor de la CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique) situat la Versailles,
specialist în tehnologia materialelor, pe un
profesor de la Conservatoire des Arts et
Métiers, Fr. Reymond. Cu acesta din urmă am
avut mai multe discuţii interesante, însă tot
evita să spună clar dacă mă acceptă să lucrez
cu el. Văzând nehotărârea sa, într-o după
amiază, am insistat să-mi dea un răspuns,
explicându-i că eu pot să lucrez şi singur,
solicitam numai un spaţiu adecvat pentru
cercetări experimentale şi câteva idei pentru a
finaliza în timp util o teză de doctorat. Când a
auzit că doresc idei de la el a râs cu poftă (avea
o voce de tenor de operetă): “Vreţi ca eu să vă
dau idei? Ha!, eu vreau să primesc idei de la
dumneavoastră.” Apoi mi-a explicat că toate
ideile lui le transmite la firma unde lucrează

Ex malis cligere minima oportet

(avea o normă suplimentară de cercetare la o
firmă privată), căci de acolo câştigă bani în
plus. Şi, ca să fie convingător, a bătut
semnificativ cu palma dreaptă pe buzunarul
hainei zicând „l'argent, monsieur”!Am rămas
fără replică. Văzându-mi desamăgirea, a
adăugat că are un prieten din facultate, acum
profesor la Universitatea Paul Sabatier din
Toulouse, care a iniţiat de curând un domeniu
de cercetare a cărui tematică se potrivea bine
cu planul meu de cercetare. Acel profesor are
nevoie de personal şi, dacă sunt de acord,
poate telefona imediat să afle răspunsul.

Deşi eram într-o mare dilemă, l-am rugat
să telefoneze şi primind acordul am început
formalităţile de plecare la Universitatea din
Toulouse. Lucrurile nu erau simple. Întâi am
adus la cunoştinţa consilieruluiVasileVlad de
la Ambasada României hotărârea luată, el
având o bună relaţie de colaborare cu
Madame Labrousse, şefa biroului pentru
bursierii străini la Académie de Paris. Atât
consilierul Vasile Vlad cât şi Doamna
Labrousse şi-au exprimat la început o anumită
nedumerire faţă de plecarea mea din Paris,
deoarece majoritatea bursierilor, studenţi sau
doctoranzi, se străduiau să vină la Paris chiar
dacă iniţial fuseseră acceptaţi de către
universităţi din alte oraşe ale Franţei. Am
explicat în detaliu motivele plecării la
Universitatea din Toulouse. Doamna
Labrousse, o persoană energică şi
binevoitoare, a început demersurile de
schimbare a instituţiilor, de la Université
Sorbonne-Paris, unde eram oficial inregistrat,
la Université Paul Sabatier de Toulouse; de
asemenea, s-a făcut notificarea la Poliţia din
Paris, biroul paşapoarte pentru bursierii
străini.
Între timp, chiar din a doua săptămână

după sosirea în Franţa, m-am înscris la
organizaţia “Alliance française” pentru a
putea frecventa gratuit cursuri de limbă şi
cultură franceză. Locuiam într-unmic hotel în
cartierul latin; tot acolo mai locuiau trei
bursieri români veniţi în anul precedent: A
Turcu, matematician, Gh. Hagymaş, chimist
şi C. Vrăjoiu, fizician teoretician. Cât am stat
la Paris am vizitat muzeul (Palais du) Louvre,
unde am revenit de trei ori, Palais de
Versailles, unde am avut acces la Sala
oglinzilor, împreună cu un grup de turişti
englezi, turnul Eiffel pe Champ-de-Mars,
Catedrala Notre-Dame, micul castel
Malmaison, reşedinţa intimă a impărătesei
Joséfine, Jardin de Versailles, Jardin de
Bagatelle, Jardin (et Palais) des Tuileries.
Foarte instructivă a fost vizita la „Musée de
l'Homme”, unde pentru prima dată am putut
să văd studii de specialitate, hărţi, documente
şi sculpturi referitoare la evoluţia omenirii. Pe
lângă aspectele globale, am găsit documente
inedite cu privire la poporul român, aria de
răspândire, minorităţile incluse în harta
României Mari. De aemenea, am vizitat
catedrale şi castele din bazinul Loirei:
catedrala din Orléans, castelele Chambord,
Blois,Amboise,Tours.

Alea iacta est

Doctorat la Paris,
1962-1963

LaToulouse

Bonis avibus”

Pe la sfârşitul lunii iunie 1962, toate
formalităţile fiind îndeplinite, am luat trenul
spre Toulouse, cu plecare din gara Lyon. Am
ajuns la destinaţie într-o sâmbătă după
amiază şi am dat de o căldură înăbuşitoare.
Până luni am fost nevoit să locuiesc în primul
hotel găsit (de către taximetrist) care avea
preţuri foartemari pentru buzunarulmeu.

Întâlnirea cu şeful departamentului,
profesorul Michel Laudet, sub îndrumarea
căruia urma să lucrez, a fost extrem de
promiţătoare; era o persoană jovială, tipic
sudică, foarte energică şi cu preocupări înmai

„

multe domenii ale fizicii şimatematicii.Mi s-a
repartizat o masă de lucru într-un birou unde
mai erau încă doi cercetători. Profesorului
Laudet i-a făcut o bună impresie faptul că
vorbeam bine franceza şi ştiam multe lucruri
despre cultura şi istoria Franţei. Cam la o
săptămână după sosire am abordat subiectul
delicat al înscrierii la doctorat, continuând şi
unele cercetări începute la Iaşi. După ce a
acceptat în principiu, s-a trecut la verificarea
actelor de studii: diploma de bacalaureat
obţinută la liceul teoretic Grigore Ghica din
Dorohoi şi d iploma de inginer de
telecomunicaţii obţinută la un Institut
Politehnic din fosta Uniune Sovietică, tradusă
legal în limba română. Când a văzut-o pe
ultima a sărit ca fript: avea o aversiune
puternică faţă de orice lucru care provenea de la
ruşi. A urmat un fel de interogatoriu detaliat:
întâi a cerut ca secretara de la bibliotecă să-i
aducă o hartă a României dintr-un atlas
geografic, apoi a marcat punctele importante:
unde m-am născut, unde am urmat liceul, unde
am început facultatea şi unde am terminat-o,
obţinând diploma. Apoi m-a întrebat unde
locuiesc părinţii, fraţii şi surorile. După ce am
arătat toate localităţile de interes, Săveni,
Dorohoi, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Resiţa, s-a mai
liniştit şi a afirmat răspicat: „Dacă lucrezi
pentruRomânia te sprijin cu tot ce pot, dar dacă
lucrezi pentru ruşi, te dau afară imediat”,
folosind expresia dură: „je vous fous dehors,
Monsieur” şi chiar a schiţat gestul lovirii cu
pantoful în partea dorsală. Am trecut la
detalierea planului de studii şi am finalizat
formalităţile de înscriere oficială la doctorat.
Îmi amintesc că am transpirat serios până să
văd hârtiile depuse la secretariatul Universităţii
Paul Sabatier, atât din cauza căldurii excesive
cât mai ales din cauza drumurilor făcute între
laboratorul de cercetare şi clădirea
administrativă a universităţii. Clădirea veche a
universităţii, unde erau birourile rectoratului,
era situată peAllée Jules Guesde în apropierea
centrului vechi al oraşului, iar laboratorul unde
lucram era situat într-o clădire nouă, la
marginea oraşului, pe Route de Narbonne.
Când treburile au început să meargă normal,
profesorul Laudet m-a invitat la o discuţie cu
un cunoscut de al său venit de laBordeaux, care
era interesat de tema mea de cercetare,
adăugând că voia să aibă confirmarea de la un
specialist că subiectul era de interes.Mai târziu
însă am aflat de la un cercetator mai vechi că
persoana de la Bordeaux făcea parte din
categoria cu „epoleţi sub cămaşă”.
Înainte de plecarea în concediu (les

vacances!), pe la începutul lunii iulie, am avut
parte de încă o întâmplare care mi-a produs
unele greutăţi în activitatea de cercetare.
Profesorul Laudet m-a invitat la el în birou
trecând direct la subiect: „Monsieur Sandu, te
rog ca din toamnă să predai un curs intitulat
„Circuite logice cu dispozitive electronice” la
anul al doilea”. Prima mea reacţie a fost de
refuz diplomatic: am venit la Toulouse pentru
cercetare ştiinţifică şi finalizarea tezei de
doctorat iar pregătirea unui curs vorbit liber în
limba franceză mi-ar răpi foarte mult timp. Pe
de altă parte, durata de şedere la Toulouse era
limitată. Profesorul a insistat foarte mult, era în
avantajul său căci urma să ţin cursul gratis, iar
catedra încasa banii pentru această normă. A
făcut apel şi la relaţiile tradiţionale de prietenie
dintre Franţa şi România şi a promis că îmi va
pune la dispoziţie fonduri pentru îmbunătăţirea
dotării laboratorului. Am solicitat timp de
gândire pentru a lua o decizie definitivă. M-am
consultat cu câţiva cercetători din laborator, iar
unul dintre ei, Monsieur Pelou, mi-a spus că
este bine să accept, deoarece dacă profesorul se
supără pot avea multe neplăceri. Aşadar am
acceptat şi am început pregătirea cursului. A
urmat perioada de vacanţă, când toţi profesorii
şi cercetătorii au plecat din Toulouse. Eu am
rămas să lucrez în laborator. Profesorul mi-a
încredinţat cheile de la intrarea clădirii şi în
plus mi-a dat un set de hârtii (comenzi pentru
componente şi aparate), urmând să mă
interesez la diferite firme franceze, inclusiv din
Toulouse, în vederea achiziţionării de
aparatură. (Vaurma)

Prof. univ.dr. ing. Dumitru D. SANDU(Fragment din volumul ” ”, aflat sub tipar la
Editura Demiurg, Ia )

Memorii
şi
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CRONICA MERIDIANE

Femeile de-aici au independenţă financiară şi, din acest
motiv, nu caută prea devreme un soţ. Ele , nu se-
ndrăgostesc, nu vor să-şi întemeieze familii, ci-s dedicate
plăcerilor trecătoare, începînd de vineri seara, pînă duminică
dimineaţa. Duminica e zi de refacere şi, de lunea, redevin
funcţionare exemplare şi doamne inabordabile. Dacă-n beţia
şi drogarea lor de vineri-sîmbătă, trag de bărbaţi să le posede,
luni nu-l mai recunosc pe partenerul ocazional, privind
glacial/distant spre el.
De la prima mea vizită în Germania m-a uimit această

mentalitate: în week-end ne facem pulbere, avem dezlegare la
sex şi alcool, iar de luni redevenim abstinenţi, pînă vinerea
viitoare, fiindcă firma/societatea are nevoie de
funcţionari/cetăţeni lucizi, valizi. E o ipocrizie dezgustătoare,
cred eu. Fiind un levantin de modă veche, am preferat
patimile (observaţi, evit cuvîntul !) incontinente. Mă
rog, fiecare bordei cu-al său obicei...Dar să înlocuieşti
sentimentul, cu instinctul animalic, să savurezi un coniac fin

nu iubesc

viciile

Week-endul în Norvegia
depresii de c l torieă ă

Bogdan ULMU

şi să iubeşti o femeie numai cînd ţi se permite de cutumă, mi se
pare de neacceptat.Unde-i libertatea, atît de trîmbiţată pe acele
meleaguri?Unde-s, în fond, ...drepturile omului?
Nu mai spun de ce mizerie era în parcul în care se adunau

dezmăţaţii! Tone de gunoaie, în centrul oraşului. Dar
dimineaţa nu rămînea nici o urmă. Capacitatea de-a acoperi
dîrele orgiilor este remarcabilă, în ţara lui Ibsen, cel care a
condamnat teoria salvării aparenţelor.
Apropos de gunoaie: am văzut o maşină a Salubrităţii

servită de o femeie, o tipă blondă, plinuţă, care sărea, deşerta,
urca la loc cu nonşalanţă. Nu-i degradant, acolo, să faci orice
muncă bine remunerată. Iar salariile-s supra-motivante,
incredibile pentru un român.
Am descoperit un paradox, la norvegieni: avînd o

populaţie restrînsă (puţin peste 4.000.000 de locuitori) au
nevoie de emigranţi; deşi îi dispreţuiesc. Şi dacă nu vorbeşti
bine limba, ai şanse minime să capeţi un cît de vag respect
social. Dar ca să sporeşti natalitatea, eşti acceptat, glacial.
Alt paradox: în ţara iubitorilor de oi, nu există un singur

păstor! Toate cîmpurile sunt pline de miei care pasc o iarbă
verde şi grasă, dar nu-s monitorizate de oieri, ca la noi.
Proprietarul le duce pe tăpşan în martie şi le ia în noiembrie.
De furat...nu fură nimeni. Şi o ultimă ciudăţenie: ţara care

exportă peşte în toată lumea (pescuitul este a treia sursă de
venit a Norvegiei), nu are în uri un singur peşte sărat,
ori afumat! Doar congelat şi marinat. Iar cel la borcan este
supărător de dulce...
Ce-a rămas în memoria-mi afectivă, după trei zile de

hălăduit? Plimbările cu vaporul, printre fiorduri şi insule.
Minunată senzaţie! Indescriptibilă!

market

Într-o latură a Volkspark-ului vienez, în
mijlocul unui arc năpădit de flori roşii, se ridică
maiestuos, şi trist, monumentul* celei mai
frumoase împărătese a secolului al XIX-lea,
Elisabeta de Austria, preaiubita şi adorata soţie a
lui Franz Josef, renumit şi el pentru îndelungata-i
domnie, comparabilă doar cu a reginei Victoria
sau cu a lui Ludovic al XIV-lea, dar şi pentru
prudenţa cu care hotăra direcţia încurcatelor
drumuri ale dificilului său imperiu multinaţional.
După o viaţă începută în voios zâmbet şi tragic
sfârşită, Sissi priveşte din albul marmorei parada
generaţiilor, fascinate încă de misteriosul ei
farmec, unică între regine, unică între femei.
Nestingherit de faptul că reprezintă o instituţie
republicană, turismul austriac îi exploatează
imaginea ofensiv. Din banere, afişe, de pe halbe
de bere, scrumiere, servicii de cafea, farfurioare
suvenir, tablouri mici sau mai mari, de pe perne
decorative, din alte neaşteptate şi inutile dulci
amintiri, răsare, graţioasă şi admirabilă în
armonioasa alcătuire, silueta ei subţire, emblemă
a spiritului vienez chiar, deşi ea nu a iubit Viena.
Graba cu care o părăsea, neliniştea mohorâtă care
o cuprindea de îndată ce călca pragul
somptuoase lo r e i pa la te , Hofburgul ,
Schonbrunnul sau Laxemburgul, dezvăluie
adevărata relaţie a complexului personaj Sissi cu
prea convenţionala Curte vieneză şi, prin
extensie, cu Viena însăşi, de al cărui romantism,
real sau „lucrat”, a fugit întotdeauna. Comentate
în cancelariile Europei contemporane ei, în
princiare sau burgheze saloane, în presa vremii, în
cafenele, bizarul ei comportament şi
telenovelistica ei viaţă au aprins imaginaţia
multor scriitori, pictori, muzicieni, cineaşti,
seduşi, ca şi noi acum, de caleidoscopica
strălucire a unui om care nu şi-a dorit cu adevărat
decât să-şi trăiască zilele într-o discretă, şi tandră,
singurătate. Este şi concluzia la care ajunge Jean
des Cars în cartea sa „Sissi, imperatrice
d’Autriche”(Perrin, 2005)**, o monografie
exemplară prin atenta dozare a adevărului istoric,
excelent documentat, şi aleasa ţinută artistică a
prezentării. Nealunecând nici o clipă în
romanţios, des Cars compune o pertinentă, fină,
empatică analiză psihologică a celei mai
controversate prinţese a secolului nouăsprezece,
construind cu răbdare de orfevru un personaj atât
de bizar în realitatea lui indubitabilă. Încercând
astfel să deslege tragicul destin, învăluit în
nenumărate taine, al bavarezei Sissi, o adevărată
eroină în labirintica sa desfăşurare existenţială:
„Tulburătoare prin capriciile sale, înduioşătoare
prin simplicitate, emoţionantă prin entuziasm,
influentă prin părerile sale politice, epuizantă prin
călătoriile sale, impresionantă prin demnitatea sa
în faţa dramei”, „o eroină pasionantă”.

Timp de cinci ani, autorul, bun cunoscător al
marilor case regale europene, ziarist de marcă şi
istoric, a parcurs o uriaşă bibliografie, a întreprins
cercetări personale pentru a descoperi izvoare
inedite, documente, suveniruri intime ale
împărătesei, a discutat cu urmaşi ai Habsburgilor,
mai ales cu Zita, ultima împărăteasă a imperiului
austro-ungar, demontând, argumentând fiecare
afirmaţie sau nouă informaţie improbabilă, cum
sunt cele venite din partea unei nepoate
morganatice, dornică, în cartea sa despre
Elisabeta de Austria, să uimească/scandalizeze.
Autorul obţine astfel „o detaliere fină a imaginii
sale, e explicaţie a unora dintre reacţiile ei ciudate.
Amcăutat să explorez minuţios personajul pentru
a-l înţelege şi a-l pune mai bine în lumină. Studiul
meu este dedicat în primul rând cititorilor care nu
sunt familiarizaţi cu toate episoadele complexe
ale unui destin deopotrivă apropiat şi îndepărtat de
noi(...) Nu am avut decât o preocupare: să o fac pe
suverană să trăiască din nou, reconstituind cu
maximum de minuţiozitate viaţa ei ieşită din
comun, deoarece acest inventar al Europei de
ieri(...) aparţine memoriei noastre. Inainte de a
judeca, se cuvine să cunoaştem această viaţă.”(p.
9-10) O putem cunoaşte cu adevărat, graţie unei
scriituri alerte, nonşalant presărate cu reale virtuţi
stilistice, fără cusur în plan narativ, acţiunea fiind
dispusă pe palierele a 11 capitole, ale căror titluri
despart diferitele etape ale unei existenţe împărţite
între bucurie şi durere: „Prinţesa neîmblânzită”,
„Împărăteasa supusă încercărilor”, „Împărăteasa
dispreţuită”, „O înţelegere cordială”, „Regina
Ungariei”, „Suverana”, „Amazoana”, „Vulturul şi
pescăruşul”, „Mayerling sau împărăteasa
îndurerată”, „Împărăteasa rătăcitoare”, „Femeia
de neuitat” . Descendentă a Casei deWittelsbach,
domnitoare în Bavaria, neasemuita Sissi, de o
proaspătă frumuseţe, dublată de o neastâmpărată
inteligenţă, de o nestăvilită vioiciune, iubind
natura, animalele, dar şi vânătoarea, scriind
poezii, cea mai îndrăgită fiică a unui tată
nonconformist , îndrăgostit de bucuriile vieţii,
prinţesa Elisabeta, copilă încă de numai 16 ani,
devine în doar câteva săptămâni suverana unui
imperiu. Fericită? Atât cât îi permitea severul
protocol al Curţii vieneze. Curând subminat de
apriga ei dorinţă de libertate.Obişnuită să-şi
regleze singură ritmul zilelor, ea trebuia, sub
neiertătorii ochi ai doamnelor de onoare, să-şi
numere paşii, să fie atentă la modul în care se
aşeza, la adâncimea reverenţelor, să-şi cenzureze
contactele cu oamenii simpli care o atrăgeau prin
simplitatea şi naturaleţea lor. Tânărul împărat o
iubeşte necondiţionat, până la moarte repetând
„Nimeni nu va şti vreodată cât am iubit-o”.
Fascinat de personalitatea ei puternică, de

frumuseţea ei, de spiritualitatea ei prezentă, de
rara ei bunătate, de tulburătorul ei farmec, care-i
subjuga pe toţi cei care îi stăteau în preajmă, i-a
iertat imprevizibilele fugi, exagerările într-atât de
comentate şi critic evaluate: petrece mai mult
timp în Ungaria ei cea iubită decât la Viena, ţine
diete absurde pentru a-şi păstra intacte cele 50 de
kilograme, cheltuie enorm pentru insaţiabila
pasiune a călăritului, mărşăluieşte cu o
inimaginabilă energie până la şase ore în şir
istovindu-şi însoţitorii, face „băi îngheţate”, dar,
mai cu seamă, persiflează, prin absenţă, sau
„uitare”, zilnicele obligaţii de imperială
suverană. Îşi petrece cam trei ore cu îngrijirea
bogatului ei păr castaniu, terminat dincolo de talia
de viespe, menţinută prin spartane exerciţii de
gimnastică. Dar se lasă entuziasmată de
descoperirea Troiei, vizitând-o, îi divinizează pe
Homer, citit în original, şi pe Heine, învaţă limbi
străine, nu numai maghiara, ci şi italiana, greaca
veche şimodernă, se îmbracă neostentativ, refuză
un machiaj exagerat, parfumurile grele îi displac,
preferând naturaleţea. I se întâmplă să ocolească
sărbătorirea Crăciunului în familie, însă este o
mamă excelentă, supraveghind calitatea
educaţiei primite de cei patru copii ai săi. Nu
participă la inaugurarea Operei din Viena sau la
cea, fastuoasă, a Canalului de Suez, apare rar la
dineuri oficiale, evită sau scurtează plictiseala
ceremoniilor diplomatice, a parăzilor. Dar, calmă,
blândă, tolerantă, intuind meandrele politicii
vremii şi apreciind cu tact tensiunile interne sau
externe, îi stă demnă alături împăratului cu un sfat
înţelept devenind „îngerul lui păzitor”. Se
comportă exemplar în situaţii de criză, în timpul
epidemiilor de holeră sau tifos, al războiului cu
Prusia. Franz şi Sissi domnesc împreună. Şi
atunci Viena îi scuză evidenta dragoste purtată
Ungariei a cărei regină devenise. Iar Ungaria o
divinizează. Considerându-se ea însăşi
capricioasă, bizară, agitată, o încurcă lume
îndrăgostită de Franz când e departe de el, ea
caută disperată Necunoscutul, Frumuseţea, lesne
pierzându-se în labirintul pasiunii exclusiviste
pentru poezie, natură, animale sau eroii
Antichităţii greceşti. În nesfârşitele ei drumuri,
ajunge într-o vară la Băile Herculane, vizitează şi
castelul Peleş, întâlnirea cu Carmen Sylva
soldându-se, nici nu se putea altfel, Sissi e o
seducătoare înnăscută, nimeni, fie bărbat sau
femeie, nu scapă irezistibilului ei farmec, cu o
pertinentă apreciere: Elisabeta Austriei „refuză
harnaşamentul unui protocol rigid şi emfatic”,
nepăsându-i de „aprobarea oamenilor, pe care o
dispreţuieşte, dar există în ea o puternică
vitalitate, avidă de a semanifesta”. De fapt de a-şi
apăra intimitatea de invazia imensei ei
popularităţi. În viaţă fiind, devenise deja o
legendă, toată lumea dorind „să o vadă, să îi
vorbească, să o atingă” În timpul Expoziţiei
Universale, „imens succes monden, politic şi
diplomatic”, se alătură suveranului, dar, la scurt
timp după eveniment, „Sissi începe o cursă
dezordonată, o migraţie haotică de pasăre care nu
ştie unde să se aşeze şi se abate, epuizată, pe la un
culcuş provizoriu. Europa, fascinată, o va
descoperi pe împărăteasa călătoare, care
traversează ţări pentru o vânătoare cu câini sau un
galop frenetic pe un cal nou.” (p.307) I se pare
normal să contrarieze, să facă totul repede,
grăbindu-se să trăiască, să afle cât mai multe,
liberă mereu ca păsările cerului, ca un pescăruş
pierdut în tării. Iubeşte marea, liric o spune: „...
Fără îndoială, te iubesc,/Mare veselă şi aspră,/ Cu
hula ta sălbatică/ Şi furtunile tale, / Dar dragostea

vrea să fie liberă,.../ (...) Eu vreau să planez liber,
precumpescăruşii,/ Pe deasupra valurilor tale/Nu
pot să-mi fixez nicăieri cuibul.” (391).
Stăpânită de o profundă melancolie, fără

odihnă se caută, dar nu se găseşte, sfârşind într-un
absurd atentat. Înaintea căruia destinul o loveşte,
repetat, în mod nemilos, transformându-i
existenţa din senină operetă în cutremurătoare
tragedie. Spulberând prejudecăţi, dezlegând
mistere, Jean des Cars redeschide şi un caz
neelucidat, cel al nefericitului prinţ moştenitor
Rudolf, căzut victimă stupidelor comploturi
politice ale vremii. Pentru că cine ştie prea multe
trebuie să dispară. După ce decenii la rând s-a
impus opiniei publice dramoleta unei sinucideri
romanţioase , cărţi
sau filme smulgând lacrimi fierbinţi, iată că ne
aflăm acum în faţa unui adevăr zguduitor,
argumentat credibil printr-o serie de indicii care
atestă drept indiscutabil faptul că moştenitorul
imperial a fost asasinat cu o barbară cruzime de
torţionari plătiţi. Impresionantă, viaţa Elisabetei
deAustria, a mamei Sissi, atinge în acest moment
maximumde tragism, de neputincioasă disperare.
Desigur, mai suferise pierderea unui copil, a
primei sale fiice, dar a lui Rudolf, atât de
asemănător firii ei nesupuse înregimentării, în
veşnică luptă cu conformismul, cu disciplinarea
forţată, mereu dornică să descopere noul, o
pierdere atât de neaşteptat petrecută, în
incredibile condiţii, au marcat-o fără îndoială,
săpând în sufletul ei o rană de nevindecat. De fapt
, carte în carte, anexaRudolf-Mayerling rupe firul
epic. Pentru că, după dispariţia fiului său,
Elisabeta nu a făcut altceva decât să-şi caute
moartea.
Aşadar, cine a fost Sissi? Jean des Cars

conchide: „Neînţeleasă de mulţi oameni, pentru
că avea dificultăţi în a-şi asuma anumite
responsabilităţi, Sissi a fost victima eternului
proces intentat de mediocritate. Ea este dovada
flagrantă cămediocritatea detestă originalitatea şi
că asocierea celebrităţii cu frumuseţea dezlănţuie
toate geloziile.”( p.489) Fără îndoială,
inconştientul ei asasin a greşit considerându-se un
anarhist erou, ucigaş al unui cap încoronat. Pentru
că el de fapt a omorât o revoltată: „Cu o
îndrăzneală fără pereche, Sissi declanşase multe
revoluţii mondene şi sociale la Viena. Era o
femeie scandalizată de meschinărie, de
nedreptate şi de egoism(...) inima ei, care suferise
atât, era bună. Elisabeta nu avea nimic dintr-un
tiran(...) Sissi era mai revoluţionară decât
agresorul ei. Fusese înaintea lui o duşmană a
castelor.”(p.485) Laturi surprinse excelent,
notează autorul, de un alt biograf al ei, de Paul
Morand, şi el sedus de fascinata ei personalitate:
„o împărăteasă democratică, o regină populară, o
suverană modernă”, „ o femeie de astăzi, cu
calităţi şi defecte, ea a intrat în secolul trecut, al
XIX-lea, ca şi cumar fi greşit uşa”. LadyDiana nu
a greşit-o, dar tot asasinată a plecat în ceruri.

Romeo şi Julieta de Mayerling

*Monumentul, realizat la comanda lui Franz Josef de
HansBitterlich, datează din 1907 şi o reprezintă pe Sissi
aşezată cu mâinile cuminte prinse în poală, într-un
imobilism cernit, atât de urât de ea, care iubea libertatea
mişcării, zborul. Dacă nu o reprezentare ecvestră, cel
puţin una în picioare sugerând mersul, mişcarea i-ar fi
plăcut cumultmaimult.
**Jean des Cars, , editura
CORINT, traducere deAna-Maria Stan, 495p.

SISSI, împărăteasaAustriei

Virginia BURDUJA






o suverană democratică, populară şi modernă
o femeie de astăzi, cu calităţi şi defecte
a greşit doar uşa secolului în care a trăit
revoluţionară, ura nedreptatea, tirania şi iubea
libertatea
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DragăNicolae,

Te anunţ că ieri, fără a se tăia panglica de către primul
ministru, mi s-a deschis luminoasa cale către scaunul cu
rotile. Ei, şi ? Voi putea scrie şi aşa, stând în poziţie de

sau, dacă ţi-e mai uşor să-ţi imaginezi, în chip de
.

Spre deosebire de nopţile de Ajun din copilărie, când
parcă păream căzut în transă, gândind numai la succesul
mersului cu colinda pe strada Cetăţii, acum „în etate” fiind
(italienii o spun mai romantic: un „el vecchio”), am luat cu
nostalgie cina cea de taină, cu toată familia. Citeşte : şi cu cei
doi brazi aimei, întotdeauna verzi. (...)
Nu-mi place să cânt colinde, dar am ascultat cu evlavie

înregistrări celebre, una chiar cu Angela Gheorghiu, dar
neuitând de iubitul întru vecie Hruşcă, ori Leşe. Au cântat
copiii şi doamnele mele, eu cu mintea moţăind nostalgic
aburită de gânduri. Dar nu nostalgie din aia, după „tovul
prim”, ci una blând atinsă de eternitate ca „ care
nu cred că are egal înmuzicologia lumii de sărbătoare. (...)
N-am spor la lucru în zilele de sărbători, poate şi fiindcă

oficialitatea a dat prea mult liber la oameni. Mă încearcă o
lene şi pe mine, semănând cu cea a visătorilor romantici,
fiindcă pentru ei s-a scos în lume zicerea: „lenea visează, doar
munca gândeşte.” Dar eu sigur gândesc, fiindcă . Ce
minunat este să trăieşti. În fiecare seară, la culcare îmi spun:
„Mi-a mai reuşit o zi”. Poate păcălesc şi mâine Destinul, atât
de urât de grecii antici. „Scapă de el” mi s-a spus, dar n-am
aflat încămetodologia. Cumsă schimbi un destin ?
Zilele acestea termin corectura finală a romanului şi în

primele zile din ianuarie. se va produce minunea de-i zice
„intrare la teasc”.Mamă, ce-o sămă îmbăt, cu sau fără voie de
la stăpânire. Zice frumosBrumaru, să bei „până ce vei ajunge
să vorbeşti un ciudat idiom”. Eu nu voi ajunge până acolo, dar
ca orice lăuză tot mă voi fandosi.Oare ce mai face colegul
Brumaru? Şi el împlineşte pe 1 ianuarie 75 de ani.
Am citit cu atenţie şi râvnă scriitoricească în
discuţia în care se încercau definiţii ale „scriitorului”.

Grea întrebare, frate-meu, căci a-i găsi o definiţie
condeierului e ca şi cum ai încerca să răspunzi la întrebarea
„de ce creşte iarba”. Ca să nu-mi ţin pliscul acasă, adică ,
intervin şi eu, cuminteamea cea de emigrant la Capitală, că n-
ar fi de ocolit „povestea” lui Karinthy Frigyes spusă copilului
care i-a adresat o astfel de întrebare: „Scriitorul este un soi de
vierme de mătase, care multă vreme roade frunză verde de
dud; după o vreme, se retrage într-o cochilie, când simte c-a
mâncat destul şi stă acolo ascuns o altă vreme. Într-un final, va
ieşi din cocon victorios, şi frumos, fluturele. Acela e
scriitorul.” Adevărul e că nu prea pricep butada marelui

El
Pensieroso
Gânditor de laHamangia

Stille Nacht”,

exist
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Despre pisicile
scriitorilor...

scrisori întredeschise

Bucureşti,
27 decembrie 2013

Pentru cf.,Mircea FILIP

Când, în zilele Bobotezei şi în cele care au urmat,
grupuri de copii zburdalnici şi de frumoşi adolescenţi au
luat cu asalt plaja din Mamaia, ca să-şi plimbe bucuriile
saumelancoliile pe cărarea fragilă, de lamargineaMării, în
lumina platinată a unui prea îngăduitor soare de primăvară
grăbită, m-amoprit şi eu, într-o după-amiază cuminte, pe o
bancă uitată pe plaja hotelului Rex, ca să văd cu ochii mei
minunea cea nouă. Omare placidă ca un acoperiş din tablă
ondulată îşi revărsa rar câte un val gri-petrol, ca şi cum ar fi
respirat, ostenită, prin somn. Începuse anotimpul acela
miraculos dintre două anotimpuri incerte (

) şi mirosea amar a liliac fanat şi a mugur de
sălcioară. Acolo, pe banca aceea, sub viscolul fulgerat al
albatroşilor care se risipeau în briza subţire, cu ţipete de
copii în vacanţă, mi-am amintit de cumplitele ierni
scythice evocate de exilatul Ovidius, în , când
ţărmul şi marea înmărmureau alb în veşmântul de ger care
punea poduri pe ape şi lacuri de sticlă pe stânci (…t

), în vreme ce viscolul
dezvelea casele, iar ţurţurii de gheaţă zuruiau înfiorător în
pletele geţilor sau străluceau alb prin bărbile lor.
Încă un semn, probabil, că ar cam fi vremea să nu ne

mai mirăm de lumea asta pe dos ( şi ),
care pare să fi înnebunit de tot şi irevocabil.

une saison qui
n'existe pas

Tristia III

erraque
marmoreo est candida facta gelu…

anapoda în dodii

Ioan Florin STANCIU

cronicu a de la mareţ

CEL LALT ANOTIMPĂ

Nu-mi vine să cred, viaţa îţi rezervă foarte multe surprize!
În România vremurilor grele, înainte de anul 1991, nici nu
visam că voi conduce în Israel o maşină. Visul meu de atunci
era să câştig o maşină la loto, mai apoi s-o vopsesc în roz şi s-
o montez în holul cel mare de la intrare... şi să dorm în ea...
Pentru că altfel nu aveam cum să-mi cumpăr o maşină, decât
să fi dat banii şi să aştept ani de-a rândul pe o listă de
priorităţi. Dar nici nu era cazul să mă înscriu. Nici nu merita.
Benzina nu era şi, pe de-asupra, o duminică circulaumaşinile
cu număr "cu soţ", iar cealaltă numerele" fără soţ ". Iar eu
aveamsoţ şi copii de crescut.
Cum mi-am luat eu carnetul de conducere în Israel e

subiect de film. Prima dată, ca "ola hadaşa", profesorul de
conducere m-a întrebat " de unde am aterizat", pentru că a
remarcat că nu cunosc cartierele din Haifa şi pe unde trebuia
să circul. Celmaimultm-a impresionat că a încercat să înveţe
româneşte, pentru că nu aveam nicio reacţie la cuvintele
spuse în ivrit. Până la urmă, a învăţat el româneşte,
spunându-mi "dreapta, stânga", scriindu-şi pe uşă cuvintele,
să nu le uite...,Nu de alta, dar puteam provoca un accident...
Numai spun ce accent avea.Mădistra copios pronunţia lui.
Testul l-am dat după vreo 50 de ore. Vorba vine, 50 de ore.

Fiecare oră costa 80 de sekeli, însă conduceamnumai vreo 45
de minute. Maşina trebuia să ajungă la alt elev, luându-l din
faţa casei, mai mult, lua şi benzină pe timpul meu. Aşa că
lucrurile s-au precipitat. Emoţiile m-au copleşit când
verificatorul a intrat în maşină. "Stânga" mea nu era stânga,
lui deci am picat cu succes! Au urmat încă multe lecţii, cu
întrerupere mare. Cică aşa erau legile. Am avut timp să ajung

la Paris, la fratele meu, care conducea cu o viteză incredibilă.
A ajuns uneori şi la 130 de km la oră. Încât, odată, la
coborârea din maşină, mi s-au tăiat picioarele şi am căzut în
genunchi.
Aşa că la testul numărul 7 am luat examenul. Mare

minune..., considerându-mă anti-talent. La 40 de km pe oră
mi s-a părut însă floare la ureche condusul. Învăţasem de la
fratele meu să conduc cu ochii. Mai mult, profesorul a
observat că sunt emotivă când mi se spune că am test. Aşa că
nu m-a anunţat că am verificator în maşină. La fel mi s-a
întâmplat şi la un concert de vioară. Fiind emotivă, vioara îmi
tremura în mână odată cu piciorul. Din acest motiv am
preferat să cânt numai în orchestră. Cutia de rezonanţă a
vieţii mele. Acolo mă puteam desfăşura... Marii anonimi e şi
prima mea carte de poezie.Titlul e sugerat de emotivitate. Nu
puteam fi artistă. Alţii sunt numai artişti şi se complac în stilul
ăsta ca scriitori. Nu mai spun, ca poetă, nu-mi pot recita
propriile poeme...,Mă împleticesc, cuvintele îmi dispar din
faţa ochilor...
Testul numărul ... a fost norocos. Cred că de asta am şi 7

nepoţi... E tot numărulmeu favorit.
Bianca MARCOVICI

Carnetul de conducere
scrisoare din Haifa

umorist maghiar, şi tind mai curând să confund noţiunea
„scriitor” cu aceea de „talent”. E mai uşor să spui că „talent”
înseamnă ceea ce l-a făcut pe Eminescu să spună „somnoroase
păsărele” şi nu invers, căci ar fi fost oribil. La fel, „talent” =
“scriitor” a fost acel ceva care l-a făcut pe Caragiale să spună
despre Cetăţeanul Turmentat “se toarnă într-un fotoliu” şi nu
altfel căci ar fi fost banal. Vrei un exemplu mai apropiat? Fie.
M.F. a spus “Visând California” şi nu
deodată fără strălucire şi fără farmecul vorbirii româneşti
străvechi. Hogaş: “O primblare munţi”. “Ne-am pribegit şi
noi munţi” -
Ca lăieţii lui Corcodel, spun şi eu, a nu ştiu câta oară: „mă

mănâncă-o gândire”. Scriitorul trebuie să fie un înţelept
(atenţie, la unii mintea vine odată cu părul alb, la alţii
niciodată, să-i preferăm pe cei suficient de cărunţi). Să ştie,
când scrie, să „toarne repede şi cu pricepere” şi să nu „sape o
sută de fântâni ca să dea de apă”. Înainte de a scrie o carte, un
roman sau o piesă, persoana care e scriitor trebuie să-şi pună
un motto în susul paginii: „E foarte târziu de parcă n-a fost
niciodată”, cuvintele Magistrului. E vorba de timpul când te
apuci de nobila profesiune de scriitor. Şi când eşti în situaţia
fragedei iedere: „Dacă număagăţ de ceva,mor”
Cumva aparte va fi îndemnul aşezat pe capacul tabacherei

scriitorului fantast: „Ca o adevărată pasăre de noapte - urăsc
zorile”. Dar nici cel romantic nu trebuie uitat: „Singură
ficţiunea numinte!”
Călinescu ne spunea fără sfială că, odată ajuns la

Bucureşti, Eminescu a trăit, nu fără s-o ştie, (ţi-aminteşti?) -
fenomenul „scuturarea podobelor”. Înseamnă că mai înainte
n-a fost scriitor? Sau era, căci capodoperele au fost scrise până
prin 1880. Cred c-a fost o etapă de evoluţie, esenţială. Ştii c-
am păţit-o şi eu? E o a doua naştere pentru scriitorul moldav,
poposit în măreaţa Valahia Mare, căci i se relevă virtuţi altfel
ascunse de lumină, nefertile în spaţiul moldav. Scriitorul
devine mai impetuos, mai „matur”, sfidează altfel realitatea
socială. Şi nu-l mai sperie apele sociale tulburi din care să-şi
extragă temele operelor sale. În fine, vede mai repede şi mai
departe decât acasă în sat la Dikanka. Atention ! Nu e o
pledoarie anti- (fuga creierilor), fiindcă... nu e! Şi
dacă te gândeşti la Iaşi, „fuga” aceasta a făcut numai bine
culturii, în genere...
Revin la ideea mea dintâi: noţiunea „scriitor” se poate

confunda cu cea de „talent”, adică cu arta de a fi capabil să
scrii „mă mâhnea o muscă”, cum scrie Brumaru, sau „verde
crud, verde crud, temai văd, temai aud” dinBacovia.
În final, să credem ce ne spune un scriitor de-al generaţiei

noastre (Nelu Ionescu), pentru a fi scriitor, pentru a scrie, „îţi
trebuie perseverenţă de îndrăgostit şi răbdare de sfânt”.
Cred apoi că scriitorul are nevoie de multe învăţăminte,

simple, dobândite încă din juneţe, care să-i fie de călăuză.
Cehov: „Taie mult şi adaugă puţin”. Pentru dramaturg: „Toate
replicile sunt posibile, una singură este ideală”. Şi neapărat
credinţa că „o piesă se rescrie nu se scrie”. Toţi marii scriitori
au lăsat cugetări din domeniul ilustrei . Sunt
nu elemente de doctrină seacă, ci experienţe de creator
adunate într-o scurtă zicere după o experienţă de-o viaţă. Şi nu
se pot ignora decât cu inconştienţă.
Ajuns aici, mă trezesc cu un clip drăgălaş de la tine dorind

a mă învăţa „ce să fac până la Anul nou”. Iubesc inocenţa
acesor imagini ca şi umorul pe care l-am savurat şi cu alte
prilejuri. Dintre imaginile primite de la tine, mi-a stârnit hazul
şi duioşenia în care pisica îi astupă ochii căţelului
cu lăbuţele. M-a ajuns un dor pe loc după pisica mea, Mitza,
pierdută acu un an-doi. Avea o boală crâncenă şi nici cea mai
ilustră medicină n-a salvat-o. Ştii că Anton Holban proiecta
într-unul din anii lui de sfârşit (poate 1933/’34), o candidă
povestire ?
Tot vreau să închei scrisoarea asta care-ţi fură timpul cu

nemiluita, dar încă mai am ceva de spus. Tot în numărul din
revista ta, a apărut un articol despre Adrian Voica, nu despre
valoarea lui ca universitar, ci despre cea de poet.Versurile care
ilustrau materialul critic erau însă nemaipomenite!Am rămas
uimit, fiindcă în amintirea mea îndepărtată şi aburită de viaţă,
A.V. figura ca un personaj agresiv cu noi, studenţii, şi un
foarte arogant asistent. Nici vorbă să fi ştiut că el scria poezie.
Şi încă absolut frumoasă. Ţi-o spune un prozator care are clipe
de lectură a cărţilor de poeme foarte rar, în preajma
Crăciunului şi în cea a Paştelui. Nu mă supăr c-am fost
contrazis.
Ajuns aici, chiar îmi opresc limbariţa şi-ţi reamintesc de

promisiunea făcută prin toamnă, că-mi vei trimite
să citesc. Eu mi-am ţinut promisiunea şi mai îndrăznesc

să-ţi mai trimit o povestire „cu impresiuni din folclor” -
pe care s-o publici, după o vorbă de-a mea

aruncată cu alt prilej,
.

Te îmbrăţişează, Pip

la

la

“Visând California”

Ţiganiada.(...)

brain-drain

creative writing

stop-cadrul

Despre pisicile scriitorilor

ceva de-al
tău

Facerea Lumii,
când vor bate clopotele Mitropoliei

amurgul zeilor

la

Număr ilustrat cu fotografii ale uimitorului peisaj Norvegian
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au strălucit în baletul
„Giselle” (spectacolul din 19 ianuarie
2014) prin graţie şi acribie profesională de
înaltă clasă.Consider un adevărat
privilegiu pentru publicul nostru prezenţa
lor în ansamblul de balet al Operei
naţionale Române din Iaşi, aflat şi el într-
un moment fast al evoluţiei sale artistice,
mulţumită neobositului manager Beatrice
Rancea. Care a renăscut nu numai
excelenta calitate a spectacolului muzical
la Iaşi, ci, implicit, dragostea, ataşamentul
publicului de toate vârstele faţă de muzica
bună.
N.B. Biletele la spectacolele Operei se pun
acum în vânzare în primele două zile ale
lunii, ceea ce înseamnă coadă, nervi şi...
baftă în cazul în care devii prea fericitul
posesor al unui bilet. De ce se întâmplă
astfel nu amputut afla încă.

misterioasă şi
neelucidată, oraşul Galaţi s-a adresat
cetăţenilor lui cu apelul „Nu mai furaţi
mâna lui Eminescu!”. Să zică mulţumesc,
nouă ne-au furat statuile cu totul.
CELE MAI SCUMPE CĂRŢI DIN
LUME

Codex Leicester

Evanghelia după Sf. Cuthbert

Evangheliile lui Henric Leul,
Ordinul Benedictin,

Păsările Americii

Constituţia SUA

Povestiri din
Canterbury

Primul coloncifru

nu le vom deschide noi niciodată.
Fapt care nu ne împiedică deloc să aflăm
care sunt ele şi ce conţin. În ordinea
stabilită la licitaţii, prima este celebrul

a lui Leonardo da Vinci,
colecţie de 18 documente duble, 36 de file
scrise faţă/verso, între 1506 şi 1510,
cuprinzând gândurile şi teoriile sale
privind lumea înconjurătoare, de la fosile
până lamişcarea apei. Se află în colecţia lui
Bill Gates, care l-a cumpărat cu 23,5
milioane de euro. Generos, acesta l-a
distribuit scanat, ca screensaver odată cu
pachetul Plus 1996. Pe locul doi stă

, costând
Biblioteca Naţională a Angliei numai 10,4
milioane de euro. Copie în latină a
Evangheliei după Ioan, are mărimea unei
palme, 9,6 cm lăţime şi 13,6 cm lungime, şi
a fost scrisă în secolul al VII-lea fiind cea
mai veche carte intact păstrată din Europa.
A fost descoperită în mormântul Sf.
Cuthbert în 1104, fiind acum una dintre
cele mai importante cărţi din lume.
Considerată capodoperă a secolului al XII-
lea,

evaluată la 9,8
milioane de euro, ocupă locul trei. Are 266
de pagini şi 50 de ilustraţii. Următoarea, de
numai 8,7 milioane de euro, a fost
publicată între 1827 şi 1838, sub titlul

, autorul fiind James
Audubon. Conţine gravuri colorate
manual( 98/66cm), reprezentând păsări
dintre care unele au şi dispărut.

, adnotată de George
Washington, îşi revendică locul cinci, fiind
apreciată la suma de 7,17 milioane. Cu
copertă din piele, cartea este semnată de
preşedinte pe prima pagină, fiind legată
special pentru el în 1789, primul lui an de
preşedinţie. Pe locul şase stă

de Geoffrey Chaucer, fiind un
exemplar din cele câteva zeci apărute în
1477 şi costând 5,7 milioane de euro. Pe
locul şapte se află de
Shakespeare, cotat la 4,5 milioane de euro.
Are şi o poveste. În 1623, doi colegi( repet:
colegi!!) de teatru ai lui Shakespeare au
publicat „Primul coloncifru” ( „The First
Folio” ), o ediţie care includea toate
lucrările sale dramatice, cu excepţia a două
dintre ele, de curând recunoscute de

specialişti ca aparţinându-i. Preţul iniţial al
lucrării a fost de un pound şi de doi dacă
viitorul proprietar îl dorea legat în piele.
Dintre cele 750 de exemplare, mai există în
lume 228. În 2001, cofondatorul Microsoft
Paul Allen a cumpărat un exemplar la o
licitaţie newyorkeză cu 6168 de dolari.
Aşadar, două dintre cele mai scumpe cărţi
din lume aparţin fondatorilor Microsoft.
Coincidenţă care, nu-i aşa? , ridică cel puţin
unmare semnde întrebare.

Citiţi-l pe psihologul
american Gay Hendricks şi ascultaţi-i
sfaturile: „

.

Dacă deţii puteri paranormale şi, dintr-
o singură privire, o poţi reface, alta e
situaţia. „

.”
În ultimii douăzeci de ani aşa au procedat
vreo patru milioane de români. Au lăsat în
urmă ce nu le-a plăcut. Să plecăm şi noi, cei
rămaşi, pentru a-i întreba cum stau cu
fericirea?

: în
3 ianuarie 2014, tvr 2 a retransmis
„ ”, un film de excepţie,
şi am constatat că grobianismul despotic al
politicienilor români s-a păstrat neştirbit.
Tot în acea seară de sfârşit de sărbătoare ne-
am putut distra cu „ ” în
lectură nouă, în care Marius Manole a
compus un excelentRicăVenturiano.

: „
” apărută la editura Pandora.

Scrisă de Eva Gabrielsson, partenera de
viaţă a lui Stieg Larsson, şi jurnalista
Marie-Fran oise Colombani, cartea
relatează saga trilogiei „Millenium”,
romanul-cult al ultimilor ani, vândut post-
mortem în 50demilioane de exemplare, dar
şi viaţa alături de regele romanului poliţist
scandinav. De ce incendiară? Pentru că
spune adevăruri care dor. Neaşteptata
moarte a scriitorului a privat-o pe Eva de
orice drept de moştenire, deşi au trăit
împreună 32 de ani. Necăsătoriţi. Fără a
avea copii. Absurd destin în marea-i
nedreptate! Hârtiile astea ştampilate de
primării îşi dovedesc importanţa când nici
nu te aştepţi.

. V-o mai
amintiţi? Actriţa-poetă sau poeta-actriţă de
aleasă sensibilitate, Ana lui Ion în
„Blestemul pământului, blestemul iubirii”.
Ei bine, Ioana Crăciunescu joacă pe scenele
marilor teatre pariziene şi, cu banii
câştigaţi, restaurează case şi biserici uitate
în România. Pentru că, spune ea într-un
interviu, „ Îmi găsesc refugiul în clădiri
vechi, pe care le restaurez, pentru că ele nu
mă înşeală, se bucură de ce repar în ele, iar
la ele chiar pot să reparmulte lucruri şi totul
e vizibil. În rănile unui om nu e vizibilă
operaţia.” Trăieşte străbătând drumurile
lumii şi adună în vers experienţa sa de
cetăţean universal, sperând ca cineva să-i
preia munca începută în România. Se va
găsi cineva? Mă tot întreb cu gândul la
clădirile de patrimoniu uitate în paragină, la
stradaCuza-Vodă care curge pe trecători.

de milioane de SMS-uri din întreaga
lume au fost spionate în fiecare zi de către
Agenţia Americană pentru Securitatea
Naţională(NSA).Câte milioane de cititori-
spioni rezultă?

DORIŢ I O V IAŢĂ FER IC IT
ÎMPLINITĂ?

DARUL TELEVIZIUNII PUBLICE

O CARTE INCENDIARĂ

IOANA CRĂCIUNESCU

ARITMETICĂ SIMPLĂ. Aproximativ
200

Nu trebuie să rămâi fixat pe
negativ. Observă-l doar şi treci mai
departe Când vezi o maşină distrusă pe
şosea, nu are rost să te opreşti şi să te uiţi la
ea.”

Dacă nu-ţi place ceva, renunţă.
Lasă totul în urmă şi nu te mai uita înapoi

Senatorul melcilor

O noapte furtunoasă

Millenium,
Stieg şi eu

ç

O NOUTATE VECHE - EFECTUL
MOZART

DISPERAT, ANDREI PLEŞU

. Recent, specialiştii au
constatat că muzica lui Mozart linişteşte
n o u - n ă s c u ţ i i , i n d u c â n d u - l e o
binefăcătoare stare de calm. Sovieticii
dublau producţia de lapte de vacă încă din
anii 80 ai secolului trecut apelând tot la
muzica clasică, conf. unei uitate comedii
cu colhozuri fruntaşe.

republică( , nr. 515, 2013)
un sfat anti-macho, destinat însănătoşirii
climatului politic românesc, dominat de „
Răfuieli surde, mediocritate agresivă,
dezinteres criminal faţă de problemele
reale ale ţării, mitocănie, incompetenţă,
haos.” Îl reluăm, cine ştie?, poate,
poate...

.

Dilema veche

: În disperare de cauză, n-am
putea să cultivăm(...)virtuţile feminităţii?
O voce mai scăzută, o umoare mai
răbdătoare, o minimală preocupare
pentru flirt şi seducţie. Am avea multe de
învăţat de la partenerele noastre: cum se
valorifică un compromis, cum se profită
dulce de pe urma unui conflict consumat,
cum se fentează galeş încăpăţânarea
adversarului, cum se tace, cum se înjură
cu zâmbetul pe buze, cum se ucide din
priviri, cum se mimează umilitatea, cum
se exercită puterea cu consimţământul
tandru al victimei, cum se obţine
compasiunea, cum se cere iertare, cum se
smulge o promisiune, cum se calcă o
promisiune, cum se salvează un mariaj
surpat, cum se poate obţine orice, pe bază
de blândeţe şi farmec. Misterul
feminităţii care include, între altele,
misterul discreţiei, al slujirii, al
sacrificiului ar trebui să se reverse
dincolo de sfera domestică pentru a
modela niţeluşmoravurile comunitare

În fiecare sfîrşit de an, de multă vreme, fac un bilanţ al
dispăruţilor.Nu e cevamorbid, dar, vorba luiN. Carandino,

şi nu-i poţi evita...Mereu ni se pare
că în anul care s-a dus au dispărut mai mulţi ca-n alţi ani:
nu-i aşa. Dar cei care au plecat la cer, oricînd, par (sau sunt)
aproape de neînlocuit.
Unii-s celebri, alţii nu; nu cred că celebritatea ţine loc

de valoare, întotdeauna. Deci îi numesc şi pe cei fără nume
sonore, dar cu talent cert, mulţi dintre cei din România
fiindu-mi cunoscuţi sau chiar amici.
Aşadar, în 2013 au dispărut cineaştii Peter O Toole

(81), Damiano Damiani (90), Sara Montiel (85), Deana
Darbin, James Gandolfini (51), Giuliano Gemma (75),
Patrice Cheréau (68), Paul Walkner (40), Sergiu
Nicolaescu (82),GeoSaizescu (80),ViorelBranea (71) ş.a.
Apoi, oamenii de teatru (mulţi dintre ei, şi cu activitate

cinematografică) Irina Petrescu (71), D. Rucăreanu (81),
Mircea Crişan, Titus Jukov, Bujor Macrin (70), Cătălin
Naum (74), Mona Chirilă-Marian (52), Petrică Popa (83),
Violeta Popescu (72), Constantin Ghenescu (69), Geo
Costiniu (63), Nae Lăzărescu (72), Diana Cheregi (69),
Lohinsky Lorand, Cristina Pepino (61), Nikolov Perveli
Vili (55), Ovidiu Cristea (70), Grig Dristaru (78), Virginica
Bălănescu (95),NicolaeBrehnescu...
S-au ridicat la cer muzicienii Georges Moustaki (79),

Armando Trovajoli (95), Roman Vlad (93), Temistocle
Popa (92), Emil Pinghireac, Alexandru Moroşanu,Angela
Moldovan (86), Naarghita (74). Şi scriitorii Doris Lessing
(94), Slavomir Mrozek, Al. Muşina (59), Octavian Sava
(85), Nicolae PaulMihail (90),AnghelDumbrăveanu (80),
Petru Poantă (66), Gh Buzatu (73), Petru Ursache (82),
Olga Rusu, Ion Chiriac, Nicolae Motoc, Ştefan Iureş, Onu
Cazan (85),TudorVasiliu (63),V. Fanache (74),
Dintre politicieni, Hugo Chavez (58), Margaret

Thatcher (88), Giulio Andreotti (94), Nelson Mandela
(95), Radu Vasile (71), Titus Raveica (77), Dumitru
Sechelariu (65), Florin Cioabă (58). Apoi, teleaştii Dan
Mihăescu (79),Anca Fusariu (70), L.T. Samuilă (71), Titus
Munteanu (72) şi plasticienii Mihai Oroveanu (66), Ioan
Cadar (67).

Dumnezeu să-i odihnească!

s-au adunat preamulţi

Disp ru ii anului 2013ă ţ

N. IRIMESCU

Tot mai vizibile, formele organizate ale societăţii
civile adaugă agendei oficiale de manifestări
culturale plusul de calitate bine susţinut de
voluntariatul componenţilor. La cea de a III-a
ediţie, simpozionul ”Omagiu făptuitorilor Unirii”,
în organizarea Asociaţiei Alexandru Ioan Cuza, a
făcut ca Sala dublei alegeri de la Muzeul Unirii din
Iaşi să pară neîncăpătoare, alegerea subiectelor
dezbaterii publice având componenta distinctă a
motivării (prin date istorice) a unei noi etape
necesare în calitatea şi substanţa deciziei politice,
adminstrative. “Geneza programului unionist.
Societatea Unirea 1856” (prof.dr. Dumitru Vitcu),
"Stat si Biserică în vremea Domniei lui Alexandru
Ioan Cuza” (prof.dr. Cătălin Turliuc), “Săbiile de
paradă ale lui Alexandru Ioan Cuza” (dr. Sorin
Iftimie), ”Alexandru Ioan Cuza în posteritatea
imediată" (drd.Aurica Ichim) sunt temele care, sub
ternul semantic aumărturisit actualitateamodelului
”Al.I.Cuza şi Echipa”. Moderatorul întâlnirii,
prof.dr.ing. Boris Plăhteanu, a pus în relieful
cuvenit apacitatea, Responsabilitatea, Iubirea si
Dăruirea faţă de neam a făptuitorilorUnirii, politica
coerentă a Unirii pentru dezvoltarea economiei, cu
rezultate fundamentale pentru sistemul
educaţional şi asupra unor legi importante,
elaborate în perioada domniei lui A.I.Cuza printre
care legea brevetelor de invenţie. Complementar
simpozionului, pe traseul de interes al Asociaţiei
faţă de tineret a fost participarea cvartetului
”Conservator” de la Universitatea deArte ”George

c

Enescu” (clasa profesor Bujor Prelipcean) şi
vernisajul expoziţiei de artă cu lucrări ale elevilor
Colegiului ”Octav Băncilă” din Iaşi. Şi nu în
ultimul rând se cuvine adăugat, la plusul de
minuţiozitate în gestionarea evenimentului,
invitaţia, prezenţa şi prezentarea cărţilor istoricului
bucureştean Gheorghe Cristache: Cuza Vodă -
Făuritor Al Statului Naţional Român Modern”, şi
”Un Domnitor, O Epocă. Cuza Vodă În Conştiinţa
Poporului Român”. Îmbucurătoare şi diversitatea
publicului, mulţi tineri, oameni de cultură şi din
mediul academic şi economic din Iaşi, precum şi
invitaţi din alte oraşemoldave. (A.B.)

”
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